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restricta da vigilancia, alguns fataes e autopsiados. Nasceu dahi a sua duvida . . . 
A opiniáo dominante entre os diagnosticadores era inteiramente desfavoravel á esta 
suspeita, e a simples confirmacão da pneumonia, na autopsia, era motivo para 
afastamento do possivel diagnostico da febre amarella. 0 auctor náo tem base 
segura para emittir esta suspeita, esta supposicáo. alimentada ha tantos meses 
e s6 agora publicada, tenha por unico escopo chamar a attencáo dos mais compe- 
tentes para essa posibilidade. A pneumonia na febre amarella não 6 entretanto 
novidade ou innovacão. Torres Homem no seu “Estudo clinico sobre as febres 
do Rio de Janeiro,” ediCáo de 1877, pagina 249, refere-se á grande congestão 
pulmonar. 0 Dr. Costa Alvarenga em sessenta e tres autopsias, encontrou a 
congestão pulmonar quarenta e nove vezes em Lisbaa em 1557. 0 Dr. Zeferino 
Metrelles,em seu livro publicado em 1907, falla de um “caso de pneumonia lobar, 
evoluindo apyreticamente, em doente de febre amarella.” Á pag. 220 ainda e 
admitte a “confusão entre a febre amarella e a pneumonia lobar, por mais invero- 
simil que pareca.” Para Almeida, a pneumonia póde, em epoca de epidemia 
amarillica, apparecer em casos de febre amarella. NSO seria de estranhar, parece, 
a pneumonia na febre amarella. 

A Alexina na Febre AmarelIa 

Costa Cruz 2 tem verificado que a alexina diminue ou desapparece no sôro 
fresco dos doentes de febre amarella. A uniformidade dos resultados obtidos ’ 
n’essas experiencias o levou á conviccáo de que nos sôros dos doentes de febre 
amarella não ha, de regra, propriedades anti-alexicas mas em verdade urna 
deficiencia real de alexina que 6 com effeito apenas urna deficiencia de um dos 
seus constituintes: a fracpáo albumina. A dosagem da alexina offerece um 
criterio segurissimo para orientar o prognostico na febre amarella. Com effeito, 
a gravidade do caso 6, coisa curiosa, rigorosamente proporcional á deficiencia 
em alexina do sôro dos doentes. Os sôros frescos dos doentes que dão ausencia 
ou apenas tracos de hemolyses na dóse de 0.2 CC., são casos fataes. Aquelles, 
pelo contrario, que dáo hemolyse total com 0.15 e hemolyse parcial ou ausencia 
de hemolyse com 0.1 CC. no 40 dia de molestia, são casos clinicamente evoluindo 
para a dura. Os casos que no 40 dia de molestia dão hemolyse total com 0.2 CC. 
mas ausencia de hemolyse com 0.15 sáo casos graves, por& o prognostico 6 
favoravel, pois terminam tambem pela cura. Neste particular a dosagem da 
alexina 6 ainda mais segura e util para o prognostico, pois se ser8 difficil num 
caso muito benigno saber se 6 a dosagem da alexina ou o diagnostico clinico que 
expressa a verdade, náo ha duvida que todo o doente cuja deficiencia de alexina 
attinge a um certo grão, parece irremediavelmente perdido. É bem sabido que a 
atrophia amarella aguda do figado, outrora denominada febre amarella nostra 
pelos europeus, assim como o envenenamento pelo phosphoro, sáo intoxica@jes 
de occorencia excepcional que apresentam com a febre amarella as maiores 
semelhangas. 

L Lipoides na Febre Amarella 

Ha tkmpos o Dr. Carlos Chagas apresentou em nome do Dr. Costa Ary um 
trabalho, assignalando que na febre amarella havia urna diminuicão do poder 
alexico; mais tarde o Dr. Vital Brasil em nome do Dr. Vellard assignalou que 
nesta infeccáo havia, urna diminuicáe do poder coagulante do sangue. Por esta 
ultima communicacáo Meirelles 3 aventou a hypothese de haver alguma relacão 
com o figado, pois esta era a viscera mais tomada pelo amarillico. Durante estas 
experiencias surgiram novos factos. É que na infecpáo amarillica apparece no 
sangue um lipoide de origem hepatica por conta do qual corre a apparicáo da 

2 Bol. Acsd. Nac. Med. 8: 293 (jmho 13) 1929. 
3 Meirelles, Eduardo: Bol. Atad. Nac. Med. 7: 255-287 (maio 31 e junho 6) 1929 
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reacpáo Costa Cruz. Desde entáo fieou evidente que na infeccão amarillica 
existe um lipoide de origem hepatica que derramado no sangue dá reaccão do 
desvio do complemento prejudicando a hemolyse assignalada por aquelle observa- 
dor. A verificacáo foi feita em 15 casos positivos, em varios periodos sempre com 
resultado semelhante. A pesquiza foi adoptada em pessoas sans e sem exito. 
Procurada em 3 syphiliticos e 3 mulheres gravidas deu-se o seguinte: em 1 
syphilitioo com Kahn francamente positivo a reaccão foi ligeira, havendo perda de 
transparencia; em todos os outros os resultados foram negativos; ensaios em 
outras infeccões o mesmo succedeu. Ha na reaccão náo s6 aquella confirmacáo 
como tambem a ñoculacáo o que torna a reaccáo perfeitamente visivel. É pois, 
urna reac@o importante e especifica da infecc;áo. 0 seu apparecimento for nos 
2 ou 3 primeiros dias do mal vem resolver o problema do diagnostico de molestia 
o que constitue um grande avance para a medicina e prophylaxia. Ortiz Patto 
resume assim as conclusões sobre a natureza dos lipoides hepaticos e sanguineos 
nas seguintes clausulas: Os lipoides G existentes táo somente no figado dos ama- 
rellentos inactivam grande numero de unidades complementares (10 a 12). 
2.-Esta accáo nao se verifica com os lipoides de figados normaes. 3.-Os 
lipoides G sáo evidenciados no macaco e no homem. 4.-Os soros dos doentes 
gozam das mesmas propriedades, náo havendo um parallelismo exacto com a 
progressão da molestia mas sim com a natureza do processo, sem entretanto in- 
formar quanto ao prognostico. Pelas affirmacóes 1, 2, 3 e 4, conclue-se a im- 
practibilidade da fixacáo do complemento. A precipita@0 poder6 resolver o 

problema urna vez realizada urna perfeita purifica@0 do extracto. 

Os Venenos dos Batrachios Brasileiros 

Nas secrecóes cutaneas de diversas especies de batrachios do Brasil a existencia 
de hemolysinas naturaes anti-carneiro s6 foi verificada por Vellard e de Assis 4 
em duas especies de Hylidae; Phyllomedusa burmeisteri Blgr. e Trachycephalus 
nigromaculatus Tschudi. Outra especie do mesmo grupo Hyla faber Wied, assim 
como Leptodactylus ocellatus L. e diversas especies de sapos (Bufo marinus L., 
I3. rubescens Lutz e B. crucifer Wied) mostraram-se totalmente desprovidas de 
poder hemolytico para os mesmos globulos. Em T. nigromaculatus, o poder 
hemolytico da secrecão cutanea 6 muito instavel, desapparecendo em alguns dias, 
mesmo nos solutos conservados em temperatura baixa e em 30 minutos a 45”. 
Em Ph. burmeisteri, o poder hemolytico é estavel, attenuando-se pouco, depois 
de 30 minutos de ebullicáo. Em ambas as especies, ha relagão entre a toxicidade 
para os animaes e o poder hemolytico. Nenhum dos soros das especies estudadas, 
inclusive o de T. nigromaculatus e o de Ph. burmeisteri, mostrou poder hemolytico 
para hematias de earneiro, ou para os proprios globulos. A intoxicacáo lenta 
do cáo com veneno total de B. marinus, por via venosa, produz o apparecimento 
de anticorpos fixadores de complemento, no soro do animal em via de intoxicacáo. 
Taes anticorpos sáo estrictamente especificos, actuando apenas em presenta do 
antigenio B. marinus e sendo praticamente inactivos em*presenca de outros anti- 
genios (Bufo, Trachycephalus). As propriedades antigenicas do veneno total de 
Bufo marinus pareoem depender da presenta de pequenas quantidades de pro- 
teinas, imperoeptiveis 6 analyse chimica e provavelmente atoxicas. Estas pro- 
priedades fixadoras se attenuam consideravelmente com a ebullicáo e náo existem 
nas fracpóes alcool-ou ether-soluveis do mesmo veneno. A fracpáo toxica, 
thermo-resistente e soluvel no alcool, náo tem poder fixador. A pesquisa de anti- 
corpas fixadores naturaes no soro dos batrachios foi sempre negativa, tanto em 
relaoáo aos proprios antigenios venenosos, como em relacáo aos de especies 
differentes. 

4 Vellsrd, J.. e de Arsis, A.: Bol. Inst. Vital Brezal í’:25 (marco) 1929. 


