
INSTRUCCOES PARA 0 SERVICO DE PESTE 

(Primeira Serie, organizada pela Directoria Geral de Saude e Assistencis Medico- 
Social do Brasil de accordo com o Dr. J. D. Long, da Oficina 

Sanitaria Pan-Americana) 

Ao serem designados para servigo, os technicos e auxiliares devem estar habili- 
tados ao cumprimento das seguintes Instrucgoes: 

ENVENFCNAMICNTO 

1. Os venenos empregados para a destruicão de ratos e outros roedores devem 
ser de acpáo lenta, afim de dar tempo a que os animaes abandonem as casas e 
morram fóra, ou em seus ninhos; desse modo náo deixam no interior das habitapóes 
as pulgas presumptivamente infectadas que os parasitam e que certamente os 
abandonarn quando mortos. Cannibaes por instincto, os ratos se matam e 
devoram mutuamente, de modo que, apenas um se sinta enfermo, afim de res- 
guardar-se de seus congeneres, busca o sitio mais afastado que possa encontrar, 
havendo a experiencia demonstrado que o lagar que procura escolher, náo s6 
Ihe serve de refugio contra seus companheiros, como ainda fica afastado do con- 
tacto dos seres humanos. 

2. Dentro do criterio apontado deve ser dada preferencia ao arsenito com- 
mercial, que se pode adquirir, por prepo muito razoavel, quando se compra em 
lotes de varias toneladas, com 99% de pureza. Apresentando-se sob a forma de 
p6 muito fino, e de eôr branca, é facil a sua mistura á farinha de milho, de trigo, 
de cevada ou aos outros ingredientes utilizados na preparapáo dos venenos. Os 
ratos envenenados com arsenito morrem, na maioria das vezes, 24 horas depois 
de terem ingerido o veneno. 

3. Sáo as seguintes as formulas recommendadas: 
a) Veneno em pacotes 

Farinha de milho, triturada grosseiramente.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35% 
Farinha de trigo, da mais barata que se puder conseguir.. . . . . . . . 35% 
Queijo ralado; peixe secco triturado; sangue secco; carne de vacca, secta 

e bem triturada...................................................... 15% 
Arsenito commercial..................................................... 15% 

Os ingredientes se misturam até formar un todo homogeneo e uniforme que é 
distribuido en cartuchos de papel,.cada um contendo urna colherzinha da mistura. 

b) Veneno de peixe 
Peixe fresco de qualquer especie barata, sem espinhas.. . . . . . . . . . . . . _. . . . . 85yo 
Arsenito commercial..................................................... 15% 

Passado o peixe por um picador de carne, junta-se ao arsenito, amassando-se 
a mistura com as mãos revestidas de luvas de borracha, até fazer a combinacáo 
perfeita e ficar o arsenito completamente repartido. Si o peixe náo 6 demasiado 
oleoso, a mistura formará pasta espessa, que se poder& juntar ao páo, a rodelas de 
banana ou dispar sobre pedacos de papel. Si o peixe é demasiado oleoso, pode-se 
mistural-o até formar pasta espessa, com outra especie de peixe secco triturado 
ou com farinha de cevada ou outra qualquer de custo barato. 

c) Veneno de sangue fresco 
Sangue fresco obtido do matadouro e fervido até obter consistencia de geléa. 60% 
Farinha de cevada, trigo, ou milho ou peixe salgado e triturado, para dar 

consistencia.......................................................... 25% 
Arsenito commercial..................................................... 15% 
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A mistura ta.mbem pode juntar-se ao páo, á banana, ou ao papel, tal qual o 
veneno de peixe. 

4. E’ indiapensavel variar o typo de mistura venenosa, de modo que os ratos 
náo se acostumem a urna s6 e deixem de consumil-a. Assim, com o veneno de 
peixe, muito do agrado dos ratos, que o consomem em grandes quantidades nos 
tres ou quatro primeiros envenenamentos, é conveniente faaer variar-lhe a 
composipáo, juntando sangue fresco, do matadouro publico, depois de fervel-o 
em urna vasilha, até que adquira a consistencia de geléa espessa. 

5. E’ preciso ter sempre em mente que os ratos procuram comida e não veneno. 
As iscas envenenadas devem, por isto, ser collocadas nos buracos dos ratos, nas 
trilhas por onde elles possam, acima de vigas e traves, debaixo de moveis grandes 
que raramente se removem e em outros lugares encobertos onde os ratos cos- 
tumam ir, á procura de comida ou de abrigo. 

Deve-se toniar o maximo cuidado em occultar o mais possivel todas as iscas 
envenenadas afim dellas estarem fbra do alcance de criangas e de animaes do- 
mesticos. 

6. 0 emprego dos pacotes de veneno tem causado a morte de gallinhas, gatos, 
cáese mesmo de animaes maiores; verdade é que a quantidade de arsenito, contida 
em um pacote, apenas dá para matar um animal do tamanho e peso de um rato, 
necessitando-se de 4 a 6 pacotes para envenenar um cáo de tamanho medio. 
As misturas, preparadas com peixe e sangue fresco fervido, náo parecem agradar 
tanto aos animaes como o veneno disposto em pacotes; com ellas, náo tem havido 
a menor referencia a mortes de animaes domesticos, nem tampouco a accidentes 
humanos, razão por que as populagoes preferem essas misturas feitas com peixe 
e sangue fresco. 

7. 0 veneno deve ser largamente usado: como media, 10 a 12 ou mais iscas 
envenenadas devem ser collocadas em cada casa de moradia commum. 

Nas localidades onde exista ou tenha existido recentemente a peste, o en- 
venenamento deve ser continuo. Nas cidades pequenas e lugarejos, em que dois 
ou tres dias sáo sufiicientes para livrar de ratos todas as casas, basta fazer o en- 
venenamento uma vez por mea. 

Passados seis meaes sem que nenhum caso de peste humana tenha occorrido, 
ou nenhum rato infectado tenha sido encontrado, o intervallo dos envenena- 
mentos pode ser prolongado, fazendo-se de tres em tres meses. 

Quando urna localidade ficar livre de peste pelo espapo de um anno, um en- 
venenamento de seis em seis mezes é o sufficiente para evitar um recrudescimento 
da doenga. 

8. Os encarregados do servipo devem insistir junto aos moradores para que 
removam e destruam frequentemente o fixo e protejam os alimentos ou qualquer 
outro material, que attraia os ratos. Desta maneira, levados pela fame, os ratos 
comeráo muito mais veneno, sendo assim destruidos em major numero. 

ARMADILHAS 

9. Apanhar ratos, como medida de exterminio, é pratica dispendiosa e de 
utilidade duvidosa. 0 valor principal das ratoeiras 4 ter ratos para exames de 
laboratorio, afim de determinar a existencia da peste entre elles, e caso exista, 
qual a propor@o de infectados. Deve-se ter em mente que, durante a estapão 
activa das pulgas, a infecpáo de 2% dos ratos de urna localidade é sufficiente para 
causar urna epidemia de peste. 

10. Dois são os typos de ratoeiras geralmente usados: gaiola, ou cesta, e 
guilhotina. Do total, em servigo diario, cerca de 85% deve ser do typo guilhotina 
e 15T0 do typo gaiola. Um homem pode trabalhar diariamente com 100 a 200 
destas armadilhas, dependendo o numero da densidade de casas do districto em 
que trabalhar. 
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11. Nas grandes cidades e especialmente nos portos maritimos onde exista 
peste, devem ser collocadas ratoeiras na cidade inteira: como regra 40 a 50 ra- 
toeiras, por dia, para cada 1,000 habitantes. Nas cidades onde náo exista peste, 
mas em que se tema o apparecimento da doenpa, um numero menor de ratoeiras 
pode ser usado, desde que localizadas estrategicamente, de modo a evidenciarem, 
de prompto, a invasão da peste; docas, esta@es de estradas de ferro, armazens 
grandes, depositos de lixo ou de generos alimentioios que at,trahem ratos, fabricas 
e estabelecimentos industriaes, cujas productos sáo procurados pelos roedores, 
devem ser considerados lugares apropriados para a collocapáo de ratoeiras. 

12. E’ recommendavel empregar, como isca para as ratoeiras, substancias 
commumente encontradas nas localidades onde ellas váo ser usadas. As iscas 
devem ser mudadas de vez em quando. Sáo indicados o pão, banana, carne de 
porco fresca ou assada, toucinho, peixe fresco ou cosido, queijo, mandioca ou 
inhame cosido, batata, cebola, mapa, carne crua ou cosida de qualquer especie, 
alho. 

Deve-se tocar o menos possivel na isca, devendo ella ficar bem segura ao 
gatiilho da ratoeira, para obrigar o rato a puxal-a com farpa, fazendo assim fun- 
cionar a mola do apparelho. 

13. Sempre que as ratoeiras forem usadas devem ser flambadas, ou pelo menos 
lavadas com agua e sabão para remover o cheiro de ratos, antes de serem postas 
em uso novamente. Quando um rato é contundido expelle uma secre@o de odor 
peculiar, que serve de alarme para os outros: os ratos geralmente náo se approxi- 
mam da ratoeira que exala tal cheira. 

14. Os ratos capturados vivos nas ratoeiras de typo gaiolas sáo asphyxiados e 
em seguida penteados para colheita das pulgas. As pulgas obtidas sáo collo- 
cadas durante 24 horas em acido phenico puro para clareal-as, facilitando assim 
a identifica@0 da especie e determina@0 do sexo. 0 total de pulgas, dividido 
pelo numero de ratos de onde foram as mesmas obtidas, dá o “indice pulici- 
diano.” 

PRATICAS DE LABORATORIO 

15. Logo que os ratos chegam ao Laboratorio devem ser mergulhados em 
solupáo de creolina a5%: uma pequena porcentagem de sabão, s6 ou com kerozene, 
addicionada á solu@o, augmenta-lhe a efficiencia. Após 5 a 10 minutos de per- 
manencia na solupáo insecticida, devem os ratos, de ventre para cima, ser estirados 
e pregados em taboas. Com uma tesoura, abre-se e se disseca a pelle do abdomen, 
do pelvis ao maxilar; com pinpa e tesoura, abre-se a cavidade abdominal do pelvis 
ao esterno, cortando-se depois, de ambos os lados, as costellas que se reviram; 
secciona-se, por fim, a articula@0 com a clavicula. 

16. Quando está o rato infectado de peste, nelle se observam um ou varios 
dos seguintes signaes: 

1. Hemorrhagia subcutanea intensa. 
2. Ganglios inguinaes, axilares e cervicaes de car purpures, inflammados 

e rodeados por edema gelatinoso. 
3. Derrame na pleura, no pericardio, e, si houve acommettimento do 

pulmáo, pequenas areas hemorrhagicas de condensa@0 neste orgáo. 
4. Bapo augmentado, friavel, de colorido purpureo, apresentando pequenos 

abcessos, cuja tamanho varia de uma ponta de agulha, á cabepa de ahinete 
comum, ou a um gráo de trigo. Figado com as mesmas lesóes. Suprarenaes 
augmentadas e de côr vermelha escura. Ganglios mesentericos augmentados 
e hemorrhagicos. Ganglios retroperitoneaes, na regiáo lombar, tambem 
augmentados, hemorrhagicos e commumente cheios de puz caseiforme. 
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Raramente, como unico indice da peste, dão-se a ver placas brancas ao nivel 
dos intestinos; de regra, nao são hemorrhagicas, têm fórma elliptica, parecendo 
placas de Peyer cicatrizadas ou em vias de cicatrizapáo, como se encontram em 
pessoas victimas de febre typhoide. Acredita-se que os ratos com estas lesões 
intestinaes tenham sido infectados alimentando-se com as carcassas de roedores 
mortos de peste. 

17. Deve-se colher material das lesões acima descriptas, fazendo-se esfregapos 
em laminas corando-os, depois de fixados, com fuchsina diluida, ou com azul de 
methyleno de Loeffler. Ao exame microscopico, usando-se lente de immersão e 
ocular bastante poderosa, si se tratar de peste, encontrar-se-á0 numerosos bacillos 
coloridos bipolarmente-os germens da peste-Pasteurella pestis ou bacillos de 
Yersin. 

18. Dos ratos, que náo apresentem lesáo visivel de peste, pequenos fragmentos 
do baco e do figado devem ser retirados e triturados em gral esterilizado, con- 
tendo pequena quantidade de solu@o physiologica ou de agua esterilizada. 
Escarifica-se a extremidade do gral, que esteve em contacto com o material. Si 
houver entre os ratos algum acommettido de peste, a cobaia morrerá dessa in- 
fecpáo dentro de 4 ou 5 a 10 dias e a autopsia mostrará as lesóes acima descriptas. 

INDICES 

19. Devem ser annotados diariamente os seguintes indices: 
a) Numero de cada especie de ratos. 
b) Numero de machos e femeas e de femeas prenhes. 
c) Numero de ratos encontrados com infec@o de peste e sua percentagem em 

relaqáo ao total examinado. 
d) Numero de ratos com lesões pathologicas de qualquer especie, vermes 

intestinaes e outros parasitas da pelle ou dos orgãos internos. 
e) Numero de pulgas obtidas em ratos vivos, classificados pelo genero, especie 

e sexo, bem como a percentagem das pulgas em relapáo ao numero de ratos vivos 
examinados para colheita de pulgas. 

20. A proposito desses indices, na campanha de prophylaxia da peste, convem 
relembrar que : 

a) 0 indice de peste, ou percentagem dos ratos encontrados infectados, é 
indice valioso para julgar da efficiencia das medidas contra a peste. Deve-se 
outrosim, ter em mente que, nas épocas de maior actividade das pulgas, uma 
infeccáo de peste em 2% dos ratos de urna localidade significa imminencia de uma 
epidemia humana. 

b) Geralmente, numa localidade, existem 4 ou 5 femeas para cada macho, 
sendo que as femeas, por terem de amammentar, são mais activas que os machos 
na procura de alimento: têm assim mais opportunidade de ingerir o veneno, 
Como consequencia, a diminuipáo de proporcáo de femeas em relapáo aos machos 
significa que o veneno esta produzindo bons resultados. Quando em periodo de 
cris, cada femea morta representa urna ninhada, em media de 8 ratos, que possi- 
velmente morrera de fome. 

c) Nas localidades em que existe a peste, quando se da a procrea@0 de ratos 
ha maiores possibildades da occorrencia de casos humanos, o que 6 motivo para 
se intensificarem as medidas contra o mal. 

d) 0 ratinho novo 6 muito mais suseeptivel 4 peste do que o adulto e, tambem, 
muito mais sujeito á doenca aguda, acompanhada de bacteriemia: pode infectar, 
assim, um maior numero de pulgas, que alias nelle existem, de regra, em maior 
numero que nos adultos. 

e) A maior parte das doenqas nos ratos é devida ao contagio. Quando o 
numero de ratos em uma localidade se reduz, o contacto entre elles diminúe e as 



molestias communs tendem a desapparecer. Ha tambem tendencia para o desap- 
parecimento da peste em urna localidade onde o numero de ratos dimirme grada- 
tivamente. 

f) A peste raramente produz epizootias em ratos em baas condi@es de saude. 
Como o indice de peste nos ratos raramente ultrapassa 2, é mais facil levantar o 
indice das outras doenpas que os acommettem; e, quando este indica serem pre- 
carias as condipõoes sanitarias entre a populapão murina, deve-se temer a possi- 
bilidade do apparecimento de epizootia pestosa nos ratos da localidade. 

g) 0 rato noruegues, Mus norvegkus, c essencialmente um rato que vive no 
cháo. 0 Rattus rattus e o Alexandrinus sao ratos dos telhados e poucas vezes 
ousam descer ao chao, a náo ser que a quantidade de ratos norueguezes tenha sido 
reduzida consideravelmente. As differentes especies sáo naturalmente inimigas 
uma das outras. 

Quando existem as tres variedades de ratos, ao iniciar-se a captura pelas 
ratoeiras, haverá cerca de 85% de “Norueguezes” para 15yo das especies “Ruths 
e Alezandrinus,” em cada captura diaria. 

Como a maior parte do veneno distribuido é collocada no chao, B medida 
que o envenenamento se fôr processando, o numero dos ratos ‘horueguezes” 
diminuirá em relaoáo aos outros. Baixando a quantidade dos “norueguezes,” 
os ratos das outras especies, encontrando-se em seguranpa, desceráo ao chao: 
os indiees de ratoeiras mostraráo assim um augmento cada mes maior das especies 
“Rattus e Alexandrinus.” Quando a percentagem f&r igual, isto é, 50% de 
“norueguezes” no total de captura diaria, a peste, si existe, em breve desap- 
parecerá. A reducpão total na populcáo dos ratos tera entáo sido de cerca de 
70’$&, indicada pelo indice de capturas, isto é, pelo total de ratos apanhados em 
relacáo ao numero total de ratoeiras em serviGo diario. 

h) Diminuindo em numero a populacáo de ratos, a quantidade de pulgas 
tambem diminuirá: o indice pulicidiano baixa. Isto acontece porque, com a 
diminuipáo do numero de ratos, a pulga femea terá difficuldade crescente em 
obter repastos de sangue, para o desenvolvimento dos ovos. 

0 indice pulicidiano é entáo de valor para determinar o grau de efficiencia 
das medidas empregadas contra a peste. Acredita-se que as epidemias de peste 
humana ja náo podem occorrer com um indice pulicidiano de 3 pulgas para cada 
rato. 

EXPURGO DE TRENS 

21. Postos de expurgo poderáo para maiores vantagens, ser estabelecidos em 
pontos convenientes nas linhas de estradas de ferro que transportam productos 
do interior dos Estados infectados aos portos de mar: um posto em Baturité, 
no Estado do Cea&, concorrerá muito para proteger o porto de Fortaleza. Outros 
semelhantes devem ser estabelecidos nos Estados de Pernambuco, Bahia e no 
Districto Federal. 

ZONAS PROTECTORAS AO REDOR DAS CIDADES 

22. Para proteger os ratos das cidades e villas das infecgóes dos roedores 
selvagens, é aconselhavel manter runa area de 100 a 200 metros, ao derredor, 
livre de matto, vegeta@0 rasteira, montes e muros de pedras, pilhas de taboas 
ou lenha, etc., interceptando assim a cadeia de infecpáo e reinfeccáo. Si se con- 
seguir um methodo pratico de applicacáo dessas medidas, é possivel que a infeccáo 
de roedores silvestres possa ser extincta automatieamente, tendo em conta sua 
grande susceptibilidade para a peste bubonica. Pelo que se sabe, os roedores 
silvestres náo mantêm a forma de peste chronica ou latente, e portanto a doenca 
só pode apparecer entre elles quando introduzida por contacto com ratos infecta- 
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dos. E’ sabido que os ratos podem ter a forma latente da peste até 90 dias depois 
de reestabelecidos de um ataque da doenpa e sob circumstancias especiaes, ainda 
náo bem comprehendidas, taes ratos podem infectar outros roedores, provocando 
assim urna epizootia, com casos humanos subsequentes. 

23. Os serviGos organizados de peste no Districto Federal e no Sector do 
Nordeste enviaráo mensalmente a partir de Setembro proximo á Directoria 
Geral, por intermedio respectivamente dos directores da Defesa Sanitaria e dos 
Serviqos Sanitarios dos Estados, boletins com os indices enumerados em 19 e 
relativos pelo menos aos portos do Rio, Salvador, Recife, e Fortaleza para serem 
remettidos á Officina Sanitaria Pan-Americana. 

Nota-Nos Estados Unidos, a peste nos roedores silvestres náo sórnente náo tem demonstrado ten- 
dencisá extinccáo espontanea, senb que tem sobrevivido ese difundido ampliamente, aperar dos milhöea 
de dolares dedicados 4 sua erradica@%. A doenca existe boje no dito psis em roedores selvaEens perten- 
centes & tres especies differentes. v.g., a ardilha furadora, & marmota e o CSO das pradarias (Cynomy8 
Zudouicianus). Aindit que & manutenpáo duma zona desratizada. ao redor das eidadea e villas constitue 
uma medida muito excellente para & preven@Zo da infeccáo nos ratos domesticos daa oidades, e tambem 
para impedir o passo da peste dos ratos infectados das cidades aos roedores silvestres náo infectados, o 
rato, & menos que se trate duma especie rural. náo parece ter sido um factor importante na reinfeccáo dos 
roedores selvagens nos Estados Unidos, urna vez a doenca installada numa especie dada. Os dados 
clinicos indicam apparentemente que o passo da Pasteurella pestis do rato a outras especies de roedores, 
ou vice-versa, tende & convertir a forma buboniea da doenca na. forma pneumonica quando & molestia, 6 
transmittida subsequentemente ao homen. Os poucos surtos epidemicos de peste pneumonica nos 
Estados Unidos apparentemente teem-se devido em geral bem a infeccáo recebida das ardilhas fuadoras 
ou de ratos recem infectados por ardilhas. Náo obstante, as provas disto náo passam de serem fortemente 
presumptivas, e se necessitam observapóes addicionaes pars, confirma-lo. Em fim, oom lembrar que 
pulgas infectadas com peste podem vivir por espaco de varios mezes e todavia transmittir & doenpa, 
ainda que sem haver tido occaGo de alimentar-se, 0 facil compreender por qne resulta táo difficil erradicar 
cs infeocão entre os roedores.-Rao. 

A eugenia no Brasil.-A eugenia é a preocupa&0 obsidente dos povos civili- 
zados. 0 aperfeiqoamento da raca que ela pretende e visa, assume para alguns 
a importancia e o carater de verdadeira religiáo. Mas aqui acho util de inicio, 
chamar a aten@0 de passagem para o perigo inserto no conceito errado que se 
vai tendo, náo propriamente sobre a eugenia como tal, mas sobre o eugenismo, 
que é a eugenia ilimitada e puramente naturalista e estatista. Os progressos 
desse eugenismo, diz Tristáo de Atafde, têm sido táo rapidos e táo extensos, as 
suas ambicões táo grandes, que náo ha exagero em vêr nessa ciencia mesclada 
de religiáo, pelo fanatismo que está despertando, um dos fundamentos do grande 
assalto que a mentalidade revolucionaria materialista pretende lanpar contra os 
valores espirituais humanos e cristáos. É preciso, portanto, que consideremos 
essa nova ciencia com toda a precaupáo. E, principalmente que saibamos fazer 
urna distin@o muito rigorosa entre o que ha nela de aproveitavel e o que ha de 
condenavel.-Mamo BERND, Revista dos Cursos, 142, 1935. 

EvoíupZo das doencas.-Com o perpassar das eras, modifica-se paulatinamente 
a fisionomia clinica dos males de que sofremos: Em relacáo 4 leishmaniose 
tegumentar, por exemplo, como que se váo tornando menos numerosos os casos 
com manifestapóes ulcerosas (tipo espundia), ao passo que as formas nodulares 
(uta dos peruanos) aparecem com maior frequencia; quanto á lepra parece haver 
uma tendencia maior á manifestagáo de formas nervosas onde ela adquiriu aos 

pouoos foros de antiquidade, ao passo que predominariam as formas cutaneas 
ou tegumentares onde é ela relativamente recente; pelo que toca ao nosso beri- 
beri, ternos a impressáo de que as manifestapões vicerais, ligadas á esfera do sis- 
tema neuro-vegetativo-endocrinico váo tendendo, com o tempo, a sobrepujar em 
frequencia as paraliticas.-HEITOR P. F~6~s,Jornal dos Ckkos,86, m~o.39,1936. 


