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TRIATOMA(EutriatomaJmatogrossensls n. sp. 
por I. Costa Leite e Adroaldo Barbosa *

Ha algum 4 empo nos vieram às mãoe, por 
intermédio do Dr. Diretor do Instituto,dois 
exemplares (macho e fémea) de triatomineos 
provenientes de Aquidauana- ato Grosso.

Trata-se de exemplares do sub-genero Eu- 
triatoma que, pela chave de Costa Lima (insetos 
do Brasil, 2o tomo, pag. 198),se aproximam 
de petrochii e oliveirai.

Consultado o Dr. H. Lent,este nos infor
mou não conhecer o inseto. Não encontrando 
na literatura nenhuma descrição que a ele 
se enquadre, a-creil tamcs estar em presença 
de uma nova espécie a que danms o nome de 
Triatoma (E.) matogrossensis.

Devemos dizer ainda que em carta de 8.1. 
1953 pedimos ao Dr Delfino Alves Corrêa, 
chefe do posto de Aqui:auanae que remetera 
o material,nos enviasse exemplares,se pos
sível vivos. Era nosso objetivo estudar a 
biologia do inseio everificar sua possível 
infestação pelo , S. cruzi.

Infelizmente a fêmea está com as azas 
arrancadas e sem antenas. MACHO:- Côr geral 
pícea, mais escura na parte inferior do ab
dômen . Pernas,as áreas claras do conexivo ,duas 
manchas ao nível dos ângulos pcsteriores do 
pronotoe cório, de côr amarelo sujo. Cabeça 
alongada, quasi tão longa quanto o pronoto 
mais o escutelo,levemente rugosa e pilosa.Re
gião ante-ocular cerca de quatro vezes a pos- 
ocular. Olhos salientes. Ocelos grandes»ní
tidos. Tubérculos an^eníferos com o áp 
ce claro;l° artículo airenal da côr geral 
do corpo, ultrapassando a metade da distân
cia que vai do áp?ce do •ubérculo cn*enífero 
ao ápice da cabeça e apresentando nljzumas 
cerdas curtas; 2o segmento mais esc .r - qu* 
o primeiro, mais cerdoso e medindo quatro e 
meia vezes o comprimento deste. (Faltam os 
demais artículos).

Rostro reto, uniformemente cerdoso; 2o 
segmento longo com três vezes o comprimento

do Io, que atinge o meio da distância que 
vai do ápice da cabeçaàbase dos tubérculos 
anteníferos; 3o artículo pouco mais longo 
que o Io. Jugas normais, ultrapassando o 
ápice do tylus.Pronoto trapezoidal,rugoso; 
ângulos anteriores salientes , em forma de tu
bérculos. Na linha mediana, uma depressão 
em forma de “trevo de quatro folhas”,de mar
gens lisas e o centro em profunda impressão 
punctiforme. De cada lado desta depressão 
têm início as ca enas longitudinais, dis
tintas, lisas e brilhantes que se dirigem 
para trás e para fora sem, contudo,atingir 
a margem posterior do pronoto. A área entre 
as carenas é transversalmente rugosa nos dois 
terços anteriores e menos rugosa longitudi
nalmente no terço posterior; no meio ela é 
percorrida longitudinalmente por ura profun
do sulco que se extende da depressão punc
tiforme à margem posterior do pronoto. Ângu
los posteriores pouco salientes, limitados 
para dentro por um largo sulco longitudinal 
onde se vê uma nítida mancha clara,(na fê
mea esta mancha é menos nítida e mais ex
tensa) .Escutelo uniformementH colorido,pon- 
teagudo e horizontal. Pernas claras; fêmu
res com a extremidade apical apresentando 
uma mancha enegrecida em forma de anel; na fa
ce interna dos l°e 2°pares,um par de espi
nhos sub-apicais muito curtos; o 3o pai' a- 
-presenta apenas simples calosidadj.Hemeli- 
tros ligeiramente mais curtos que o abdômen; 
membrana escurecida; cório de cor geral cla
ra apresentando manchas escuras na metade 
basal de C e Sc, numa área sub-apical de Sc, 
nos dois terços basais de Re nos dois terços 
apicais de M + Ce. Clavo igualmente escuro 
Abdômen píceo. Estigmas:marginais.medianos, 
claros e circundados por peque-a área clara. 
Conexivo com áreas claras extensas lembx*an- 
do, nos primeiros segmentos, as de T. bmchi 
"Cuya forma remeda groseramente um cuadrun-
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A MIXOMATOSE dos Coelhos na França

Pelo Dr. Henrique de Beaupaire Aragâo

A França enccntra-se neste momento a bra
ços com uma diz;. madora ep zoo’i*i de mixoma- 
tose a qual, na marcha em que vai, ameaça 
não só tomar todo 0 seu território como in
vadir os países vizinhos.

A epizootia foi provocada na França, ao 
que se noticia, por um senhor Dolille que 
impressionado com os excelentes resltados 
alcançados nos últimos três anos na Austrá
lia, com o emprego, por nós há muito tempo 
aconselhado, da mixomatose para destruição 
dos coelhos nêsse país,obteve êsse vírus e 
inoculou com êle alguns coelhos que soltou 
na sua propriedade em Chartres,em maio do 
ano passado. 0s demais coelhos dessa pro
priedade se contaminaram logo e por sua vez 
começaram a propagar a doença e a morrerem 
em proporção elevadíssima, o que alegrou 
muito, ao começo, ao autor dessa façanha. 
Infelizmente,porém,a doença não permaneceu 
localizada e foi logo se propagando aos 
coelhos de outras áreas com sua habitual e 
incrivel rapidez, já tendo espalhado sua 
mortífera ação por quatorze departamentos 
franceses somente até outubro do ano passa
do. Daí para cá, tem au eritado muito a àrea 
abrangida paln m.xomatose, que já chega ás 
fronteiras da Bélgica e da Espanha, sendo 
nela dizimados não só os coelhos em liber
dade, como os das criaçOes.

Esta extraordinária epizootia semelhan
te ás observadas na Austrália de três anos 
para cá,provocou um clamor geral por parte 
daqueles que viam os campos e estradas co
bertos de coelhos doentes e mortos com 0 
corpo cheio de tumcres de feio aspecto. Em 
vista dêsta situação movimentaram-se as au
toridades veterinárias para o estudo da in
sólita doença e cuidar dos modos de comba
ter seus maléficos efeitos.Infelizmente po
rem, o recurso eficaz de uma vacina prepa
rada aos muitos milhares de doses mensais 
pelo Instituto Pasteur,apenas permite pre
venir a doença nas criaçOes, porquanto sua 
aplicação não é possivel aos coelhos em li
berdade e a mixomatose os vai matando aos 
milhOes transformando-se numa verdadeira 
calamidade pública, que ameaça passar da

França para outros países europeus.
A Austrália l)para onde ha muitos anos,su

gerimos 0 uso da mixomatose como recurso a 
fim de dar cabo da secular praga de coelhos 
que a assolava, é uma granda ilha na qual 
a epizootia têm uma limitação natural,ape
nas ao seu território. As epizootias de 
mixomatose* vem dando ali tão bons resul
tados que todos estão satisfeitos.Na Fran
ça porém nem todos pensam assim,dada a im
portância do coelho na alimentação do povo, 
na indústria da peles e como animal da caça 
interessando cerca de dois milhOes de ca
çadores e aos vendedores de armas e cartu
chos. Nestas condições compreende-se que 
todos êsses interessados estejam sériamen
te preocupados com a exterminação dos coe
lhos em tão alta proporção, pois seus pre
juízos são elevados sob vários aspectos. 
Em contraposição os lavradores cujas cul
turas eram sériamente prejudicadas pelos 
coelhos em liberdade,estão bastante satis
feitos com a mixomatose que os liberta dos 
danos causados por êstes roedores, na sua 
faina devoradora.Tudo portanto está em sa
ber se os prejuízos causados pelos coelhos 
na França, são menores que os lucros da a- 
gricultura consequentes a sua destruição. 
Na Austrália por exemplo, a exploração co
mercial do coelho, rendia seis milhOes de 
libras mas os prejuízos que anualmente cau
savam, excediam a cinquenta milhOes, mal
grado todos os variados métodos usados pa
ra sua destruição, antes do emprego do mi
xomatose Portanto no caso da Austrália,es
tavam todos de acordo na vantagem de des
truir 0 maior número possivel de coelhos. 
No caso da França porem, para saber se a 
mixomatose é útil ou prejudicial sob o pon
to de vista econômico, torna-se necessário 
comparar 0 valor dos prejuízos que os coe
lhos causam às pastagens, lavouras e arvo
res e o valor comercial da exploração des
ses animais sob os diferentes aspectos an
teriormente referidos.Caso suceda na Fran
ça 0 mesmo que ocorre na Austrália em que os 
valores dos produtos da exploração dos coe
lhos eram muitíssimos menores que os pre- 
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juízos por ôlo: causados,então 6 olnro quo 
sua destruição poderá sor aceitável. Man 
se tal não acontecer ó ovldonte que a opl- 
zootia do mixomato: u sorá uma calalnld^d*• 
pública.

Certamonte esclarecimentos a rospoito 
virão à luz de parti dos responsáveis polu 
administraçã ■ pública na França u que se 

nabo ató ôsto momento 6 que a oplzbotla de 
mlxomatoao vai uo expandindo cada vez mala 
na França, onde há muitos c elhon doentes 
o numerosofi artrópode ug''1orou tf gnngue 
para a veicularem C' j-j v /, - alem, tnl- 
V"/. mIó j1 ' ;. ' , j da Europa, cndo cs 
coelhos sejam abundantes

IjMnnguinhos,Bol?tím I.O.C.n0 4,30/X/52.

Noticiário

CONGRESSOS MÉDICOS EM COMEMORAÇÃO AO IV CENTENÁRIO DA CIDADE DE SÃO PAULO

Durante o ano de 1954, como parte das 
comemorações do IV centenário da Cidade de 
São Paulo,serão realizados naquela ciaade, 
cerca de 50 congressos culturais e cientí
ficos, de carater Nacional,pan-americano ou 
internacional.Entre outros, estão sendo or
ganizados pela Associação Paulista de Me
dicina os seguintes:

3o Congresso ínterim da Associação Pan- 
Americana de Oftalmologia; conjuntamente 
com o 8o Congresso Brasileiro de Oftalmo
logia,de 2 a 8 de Julho.Informações e ins
crições com o Prof. Moacir Álvaro, Serviço de 
Oftalmologia da Escola Paulista de Medici
na.

19° Congresso Internacional de Oto-Neu- 
ro-0ftalmologia de 2 a 8 Julho.Informações 
e inscrições com o Prof. Ciro de Rezende, 
Serviço de Oftalmologia da Faculdade de São 
Paulo.

12° Congresso Brasileiro de Cardiologia 
de 9 a 14 de Julho.Informações e incrições 
com o Dr. Reinaldo Marcondes, Rua Araújo, 
165, 7o andar, São Paulo.

2o Congresso Latino-Americano de Gine
cologia e Obstetrícia conjuntamente com o 
4o Congresso Brasileiro de Ginecologia e Obs
tetrícia, de 10 a 15 de Julho. 
Informações e inscrições com o Prof. Jo
sé Medina,Cerviço de Ginecologia da Facul
dade de Medicina de Tão Paulo.

4o Congresso Pan-Americano de Puericul
tura e Pediatria, conjuntamente com o 4o 
Congresso Pul-Americano o com a 8a. Jornada 
Brasileira de Puericult ra e Pediatria, de 
15 a 21 de Julho. Informações e inscrições 
com o Dr. Carlos Buller Souto,Rua Quintino 
Bocaiúva, 176, 2o andar, São Paulo.

Io Congresso Latino-Americano de Saude 
Mental, de 15 a 20 de Julho. Informações e 
inscrições com o Prof.A.C.Pacheco e Silva, 
Serviço de Psiquiátria da Falculdade de Me
dicina de São Paulo.

5o Congresso Pan-Americano de Gastroen- 
terologia será realizado de 19 a 24 de Ju
lho. Informações e inscrições com o prof. 
Felicio Cintra do Prado, Rua Quintino Bo
caiúva. 176, 2o andar, São Paulo.

6o Congresso Internacional de Câncer se
rá realizado de 22 a 28 de Julho. Informa
ções e inscrições com o Prof. Antonio Pru
dente, Instituto de Câncer, Rua José Getu- 
lio, 211, São Paulo.

3a., Reunião da Sociedade Brasileira de 
Grenologiae Climatologia será realizada 24 
a 29 de Julho.Informações e inscrições com 
o Prof. J. Aguiar Pupo, Serviço Dermatolo
gia, Faculdade de Medicina de São Paulo.

Io Congresso Brasileiro de Antropologia 
Física será realizado de 26 a 30 de Julho. 
Informações e inscrições com o Prof.Renato 
Locchi, Departamento de Anatomia.Faculdade 
de Medicina de São Paulo.

Curso de Citologia Exfoliativa 
para o Diagnostico Precoce do 

Câncer

Número de alunos - 25
Duração - 3 meses.
Número de a»las - 31

Horário - Três vezes po” semana (segundas, 
quartas e sextas-feiras).ias 6 às x8 horas.

0 curso é dirigido pela Sra Da. Macia 
Izubel de Mello.
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