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com a technica sanitaria de Gorgas. Essa prova náo pode siquer ser 
discutida, porque ha a contra-prova, de 82 a 88, ha os martyres que 
clamam, sacrificados, quando a hygiene náo lhes póde valer, ha os 
applausos dos realizadores quando amparados pela sciencia, que 
lhes permittiu vencer. Esta é a mais bella historia do mundo, a 
ultima e maior de suas maravilhas, só possivel com a medicina e a 

< hygiene, dispensando commentarios. E a minha these se conclue, 
deixada a vós a conclusáo. 

Ella náo póde ser outra afora aquella do poeta grego. Na “Anti- 

c gana,” elle encarece o homem como maravilha da natureza. Domador 
do mar. Fecundador da terra. Conquistador de aves e peixes. 
Senhor de bois e cavallos, jQ prisioneiros e domesticos. Constructor 
de casas, Autor da linguagem, do pensamento, dos costumes, da 
arte, da sciencia. Só á morte náo poderá fugir. Entretanto, ás 
doencas, contra as quaes nada se podia, náo lhes imaginou a cura? 
E o fastigio do poder humano. Mas Sophocles ficou aquem da 
capacidade humana. A morte é mesmo inevitavel? Mas póde ser 
adiada. E a doenca? Essa póde náo existir: doencas infectuosas e 
outras, que todas sáo evitaveis. A conquista da saude é a mais bella 
historia do mundo. Porque sem ella, a saude, nenhuma das quali- 
dades ou attributos humanos é possivel. Com ella, o genio e o esforco 
humano náo conhecem impossibilidades. 
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Probable Infeccão Humana por Proteus Pseudovaleriae 

0 A.* estuda um germe isolado do sangue, num caso clinicamente suspeito de 
infecgáo typho-paratyphica no homem. As investiga@es relativas 80s germes 
typhico e paratyphicos, porém, haviam sido permanentemente negativas (hemo- 
cultura e reaccão de Widal), em dois exames repetidos com cerca de 20 dias de 
intervallo, sob cuidados especiaes. De outro lado, um s6 e mesmo germe foi 
encontrado no sangue circulante, durante os dois exames realizados. Como, 
além desta circumstancia, o soro do doente se mostrou altamente agglutinante 
para esse microorganismo, espontaneamente quase insensivel á ac@o de outros 
soros humanos, o autor suggere a probabilidade de ter occorrido, no caso, urna 
verdadeira infec@o pelo referido microbio, o que, todavia, s6 o exame clinieo e 
mais completas indagacóes do laboratorio poderiam ter deixado definitivamente 
liquidado. Recordando a possibilidade de urna confusão com as infeccóes para- 
typhicas, passa o A. ao estudo e á determina@0 bacteriologica do bacillo achado 
nesta observacáo, descrevendo pormenorizadamente suas propriedades morpho- 
logicas, culturaes e biologicas. Procurando aproveitar as suggestóes da com- 
missáo de bacteriologistas americanos, o germe fiea localizado na ordem Eubacte- 
riales, na familia Bacteriaceae, na tribu Bacterieae e no genero Proteus e na especie 
pseudovaleriae, sp. nov. Em relacáo ao genero, o trabalho discute pontos suscepti- 
veis de modificacáo no quadro da commissáo americana. De referencia á especie, 
procurou-se discutir a possibilidade de identificar o germe á especie ja existente 
Proteus valeriae, Boycott, 1906, concluindo-se no entanto, á vista das modifica- 
@es da lactose, e da ausencia de fermenta@0 da dulcita, além de caracteres de 
menor importancia, por preferir 8 separa@0 em especie á parte. 
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