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As Blastomicoses no Brasil 

Sob a denomina&o geral de Blastomicoses designam-se, hoje em dia, varias 
entidades morbidas produzidas, porém, por agentes etiologicos diversos. Sendo 
algumas delas encontradas no Brasil, resolveu o autor fazer seu estudo ao lado de 
outras que embora não observadas no paiz tem no entretanto liga@0 estreita com 
elas. No primeiro capitulo estuda, B luz dos modernos trabalhos sobre o asunto, 
mórmente da escola italiana, as numerosas tentativas para a classifica#o das 
blastomicoses, assim como a sua defini@o. 

l 
Depois de analisar urna serie de 

classificacoes de autores nacionaes e estrangeiros, apresenta em um longo quadro 
os numerosos germens produtores de blastomicoses. Por fim limita em um novo 
quadro os congumelos produtores das varias formas de blastomicoses encontradas 
no Brasil, assim como daqueles muito ligados á forma brasileira. Todos esses . 

germens sao depois estudados com certa minucia, nos capitulos que se seguem. 
No capitulo II, estuda a Candida albicans, ex Monilia albicans, produtora da 
affec@o conhecida no Brasil como sapinho. 0 capitulo III 6 dedicado ao estudo 
da Candida bulantanensis, fungo isolado por J. M. Gomes, em Sao Paulo, de um 
caso de lesões pulmonares, simulando tuberculose e que tratado pelos iodetos, 
curou. No capitulo IV estuda o Neogeotrichum pulmoneum descoberto por 
0. de Magalhães, em Bello Horizonte, em 1912, em todas as suas manifestacões 
vitaes, quer em parasitismo, quer em culturas. Dedica ainda o autor alguma 
atten@o ao estudo das fórmas clínicas. Trata a seguir das fórmas anatomo- 
patologicas e depois da questáo do diagnostico e terapeutica. 0 capitulo V 
6 dedicado ao estudo do Torulopsis dermatitidis ou Mycoderma dermatitidis, 
eogumelo produtor das fórmas cutanea e generalisada da blastomicose, entidade 
morbida que ocorre com relativa frequencia nos Estados Unidos. Ultimamente 
têm sido observados varios casos na Republica Argentina e um unico no Brasil. 
No capitulo VI considera-se o unico caso observado por Moses e Vianna, em 1913, 
quando descreveram urna nova micose humana produzida pelo Proteomyces 
infeslans. No capitulo VII, estuda-se cuidadosamente o Coccidioides immitis 
produtor do Granuloma coccidioidico, entidade morbida descrita na Argentina 
e depois nos Estados Unidos, onde jS se conhecem algumas centenas de casos. 
Faz o autor, baseado nos trabalhos de F. de Almeida, um estudo comparativo desse 
cogumelo com o Paracoccidioides brasiliensis produtor da f6rma brasileira de 
blastomicose. Refere-se ainda &s lesões anatomo-patologicas, salientando a 
grande predilec@o do C. immitis para os pulmóes e ossos, fato que, na forma 
brasileira, ocorre em diminuta porcentagem de casos. Apresenta mappas da 
distribuicão da molestia no homem e no gado. 0 capitulo VIII trata do Pseudo- 
coccidioides mazzai, fungo descrito pela primeira vez por Mazza e Parodi num caso 
de localisacão laringéa, dahi a ser conhecida a molestia como Micose laringéa de 
Mazza e Parodi. Depois de analysar o modo de reproducão descrito por 0. da 
Fonseca, se faz referencia a trabalhos em que F. de Almeida julga ser o P. mazzai 
identico ao C. immitis. No capitulo IX E que o autor estuda o germen da forma 
brasileira de blastomicose. Baseando-se nos estudos de F. de Almeida, considera 
o parasito brasileiro diferente do C. immitis norte-americano. No capitulo X 
estuda-se o Rhinosporidium seeberi, cogumelo descrito pela primeira vez na 
Argentina e verificado mais tarde em outros paises, com referencia ao unico caso 
brasileiro observado por J. Montenegro e conhecido graqas 5i mencáo feita por 
0. da Fonseca. 0 XI e ultimo capitulo contem um estudo historico, clinico e 
anatomo-patologico da cromoblastomicose, produzida no Brasil pelo Tricho- 
sporium OU Acrotheca pedrosoi; descrevendo depois a morfologia e culturas do 
parasita. NOS Estados Unidos ha um unico caso produzido por parasita seme- 
lhante a Phialophora z)ewucosa, observado por Lane Medlar e Thaster. Discute-se 
ainda ao diagnostico, prognostico e tratamento da cromoblastomicose que foi 
descrita pela primeira vez, no Brasil, por Pedroso e Gomes e depois por numerosos 
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outros pesquisadores, náo só no Brasil como no extrangeiro. De todos os para- 
sitas estudados apresenta o autor farta documentacáo fotografica. E por ultimo 
termina o trabalho com urna relacáo bibliografica dos artigos e memorias con- 
sultadas. (De Almeida, Floriano: Ann. Fac. Med. S. Paulo, 69, 1933.) 

Experiencia Brasileira com a Pasteuriza$io 

No Brasil é mais corrente o sistema de pasteuriaacáo rapida, que já foi ha varios 
anos condenado pela maioria das cidades dos Estados Unidos, urna vez que náo 
oferecia garantias suficientes. Há um ambiente desfavoravel á pasteuriza@0 
lenta, levantando-se objecões quanto ao grau de conservacáo do leite e alegando-se 
que a pasteuriza@Io náo destróe as toxinas resistentes ao calor, que se supõe 
existirem no leite. A primeira objecáo refere-se á conservacáo deficiente do leite 
pasteurizado para as condicões climatericas. Pensam os adversarios da pasteuri- 
ea@o lenta que, embora satisfatoria em climas frios, esta náo é adaptavel ao 
nosso clima. Entretanto, voltando vistas para os Estados Unidos, vera-se que a 
temperatura durante o verão é ainda mais elevada que no Brasil e contudo os 
processos de pasteuriza@0 permanecem os mesmos, sem inconvenientes, na esta@0 
torida. No Estado de Minas hfL duas instalacões de pasteuriza$To lenta: urna 
em 8. João del Rei, e outra nn estacão de Dr. Lund, fornecendo leite para Belo 
Horizonte. Em dois anos de funcionamento os resultados foram magnificos, 
embora houvesse, anteriormente á execucáo da usina, um ambiente local absolu- 
tamente desfavoravel á criacáo da mesma. Em Belo Horizonte as analises 
quimicas e bac teriologicas realizadas. respe&vamente, pela Saúde Publica, e 
pelo Laboratorio Bioterapico, com o leite de Dr. Lund, demonstrdram tratar-se 
de leite excelente. A percentagem de gordura foi de 4.25 por cerito, quando no 
Rio, a media é de 3.5. A contagem global de bacterias foi de 25,000, numero 
perfeitamente aceitavel, mesmo nos Estados Unidos e raramente alcanpado no 
Brasil. Analises posteriores realizadas, náo foram igualmente satisfactorias, mas 
eles atestam contra as condicões de manuten@0 dos servicos e náo contra o pro- 
cesso de pasteuriza@0 utilizado. A outra objepáo referente ás toxinas, presentes 
no leite crú, levantado pela Sociedade de Medicina e Cirurgia a S. Joáo del Rei, 
anteriormente ri execucáo de instalacko de pasteurizacáo lenta daquela cidade, 
n8o passa de urna vaga hipotese. E se as toxinas existirem de fato no leite, ante- 
riormente á pasteurizacáo, elas poderão ainda resistir, mesmo ao processo rotineiro 
de ferbura do leite. (Continentino, Lincoln: “Pasteurizcáo de leite-Plano de 
Usina-Entreposto de leite para Belo Horizonte,” 1933.) 

Exportqão brasileirn do matte.-A exporta@0 total do matte (Clemenceau) 
feita pelo Brasil em 1931, attingiu a 93,643 contos de réis, tem diminuido portanto; 
em 1928 foi maior, 114,935 contos de réis. A Argentina e o Paraguay sáo os 
maiores freguezes. Paraná e Santa Catharina sbo os Estados que mais produzem 
o matte.-Gazeta da Phurmaciu, obro. 1933. 


