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Chronica e Noticins. 

Trabalhos do Instituto Oswaldo Cruz 

Algumas notas sobre o cyclo evolutivo do « Trypa- 

nosoma gambiense » 

(Nota preliminar) 

PELO DR. GasPaR VIaNNa 

Em esfregaços do pulmão de cobaya inoculada
com o Trypanosoma. gambiense, e coloridos com 
GIEMSA, tive occasiaâo de observar varias phases de 

eschizogonia semelhantes as vistas por CaARLOS 
CHAGAS no Schizotrypanum crusi. 

(*) Trabalho publicado no Brazil-Medico, 25 (7) : 61. 

(Adaptaç�o do texto em duas colunas ao formato dêste livro) 
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Estas fórmas eschizogonicas são perfeitamente 
differenciaveis da do Schisotrypanum, não só quanto 
a morphologia das unidades constitutivas, como por 
uma disposição em circulo perfeito. Neste animal 
encontravam-se trypanosomos em circulaç�o0, per- 
feitamente caracteristicos. Córtes de coraçao e mus- 
culo, obtidos por congelação, mostram phenomenos 
infammatorios identicos aos observados na molestia 
de CARL0s CHaGAs. 

No interior das fibras musculares verifiquei a 
existencia de parasitos em grande numero, que julgo 
serem trypanosomos em uma phase similar a que 
encontrei em iguaes cellulas de cobayas infestadas 
por Schizotrypanum crusi. Estas phases de evolução 
do Trypanosoma gambiense constituem objecto de 
accurado estudo, cujas conclusões trarei a publico 
em posterior trabalho. 

Rio, 14 de Fevereiro de 1911. 


