AYRES KOPKE

Sobre o ensmo
da Medicina Tropical
(Parle ~o relalorio apreseola~o em U~e ~ezembro ~e 1913)

S'partlldaMEOICINACONTEMPORANEA-1914

Na visita que fiz, ~m agosto ullimo, ás
novas installações da Escola de medicina tropical de Hambu rgo, [ui acompa nhado pelo dr.
!\1arlin l\laye r, com quem ja tinha travado
con h ecimento em 1909, e que com a maior
amabilidade me mostrou todasasdependencias da nova escola. E' um grande e vnsto
edificio queaindanãoestnvaentãoconcluido,
mas que segundo me disse se esperava que
ficasse prompto no principio doanno corrente,
1914. E' seguramente a Escola de medicina
t/opicalmais bem installada.
A sua conslrucção foi resolvida peio Senado de li am burgo e feita a respectiva com·
municaçào á l\l unicipalidade, em 1 de abril
de l9l0.
O resumo d'essa communicação é o seguinte:

Seg:unclo me disse o dr. i\layer, e se elle
se não equivocou ou se eu não comprehendi
n}al, o c usto da conslrucção excedeu o orçartlento; faltou me em 2.500.000 marcos.
Na. Escola de medicina tropical de Hamburgo ha em regra dois cursos poranno para
mei.licos que se destinam âs colonias; estes
cursos duram 10 semanas e temlogar o primeiro de 15 de outubro a fim de dezembro,
e o segundo de fevereiro a fim de maio. Os
alumntlS pagam por este curso !05 marcos,
á excepçào dos medicos de Hamburgo que
não pagam nada.
O prog ramma d'estes cursos é o seguinte:

Fazem·se lambem cursos com programma
mais reduzido para mcJicos navaes c da marinha mercante; estes cursos duram tres semanas e as matriculas custam 63 marcos.
O pessoal docente do Instituto de medi·
cina tropical de Hamburgo compunha·sc, ja
~~=s~ntigas installações das seguintes pes·

Ha aulas todos os dias; das 9 ás 12 para
os exames clínicos nas enfermarias, e das 2
ás 4 da tarde para trabalhos laboratoriaes.
O programma ê como se ve muito semelhante ao seguido na nossa escola, havendo
porém n'elh~ a mais hygiene naval, regimen
quarentenaria, inspecção das carnes a bordo
e nas colonias tropicaes, epizoolias tropicaes
mais importantes e que devem ser conhecidas dos mrdicos colonir~es. Durante os cu r·
sos ha tr~mbem no Instituto vaccinico de
Hamburgo, licções especiaes sobre a producção e conservação da lympha vnccinica nos
tropicos.

Director-prof. dr. Nocht
Pro!essores e Assistentes- Bohne, Fulleborn, Giemsa, Keysselilz, Mayer, Otlo. Pro·
wazek, Siebert, Viereck, Werner
Auxiliam lambem gemlmente o ensino o
prof. Glage veterinario, dr. ::5annemaun, me
dico do porto, dr. Siebert velerinario, dr
Voigt do [nslilulo \'r~ccinico (Oberimpfarzt)
l-la alem do numeroso pessoal de secreta·
ria, machinistas, creados, etc., um desenhaqor, dois. preparadores, cinco sen·entes de
taboratono e um encarregado dos animaes
(Tierwarter).
O edificio que, como disse, não se achava
ainda concluído em agosto ultimo quando
estive em Hamburgo, ja estava comtudo
muito adeantado, fazendo se bem idf'a de
que c.alisfará plenamente ao fim a que se
destina. Ha laboratorios especiaes para cada
professor com osannexos indispensaveis,es·
criplorio e gabinete de leitura, quarto para
limpeza do material, etc.; o labora to rio dos
cursos é amplo e satisfaz a todos os reque·
silos necessarios. A aula tem bancadas em
arnphilhealro, projector, mesas junt.o das ja
nellas para obsen•ação ao microscopia, de
modo que podem as prelecções ser acornpa-
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para o perfeito conhecimento da etiologia,
prophylaxia e tratamento das molestias tropicaes.
Evidenlemente, um povo que assun pro
cede , comprehende bem qual o alcance economico e a enorme vantagem que ha para

todas as emprezas que se ligam com a ex ploração do seu dominio colonial, que os medicas que a essas regiões se destinam esleiampedeitamenteaocorrenledeludoquanlo.
mesmo mais recentemente, se tenha conse guido conhecer cm relação ás doenças dos
climas tropicaes, que conheçam bem :'1 sua
etiologia e o modo como se _Póde evitar a su~

propagaç.ão. Tendo além d'1sso no seu Instituto assistido aos trabalhos de investigação
scientifica, e podido sepuir a execnçã.o d'csses mesmos trabalhos nas colonias durante
as missões que a Escola tem realisado, a
exemplo do que muito especialmente tem
(eito a Escola de medicina tropical de Liverpool e a de Londres, às quaes de tanto
são devedores os nossos actuaes conhecimentos de pathologia exotica, os mcdicos CO·
loniacs allemães adquirirão assim uma edu·
cação scientifica comple1a, e irão contribuir
lambem mais tarde pelos seus trabalhos de
investigação paraosprogressosfuturosd'esle
ramo das scieucias medicas, manlentlo o bom
nome da Allemanha e dando lhe perfeita·
mente o direito a ser considerada como uma
moderna nação colonisadora.
X

Estes medicos recebe ram ai nda ahi um ou
tro ensino; foi-lhes mostrada a necessidade e a

vantagem de educar o publico, orientando-o
sobre os pontos mais importantes da hygiene
nas colonias, trazcnrlo a todos por meio de
conferencias de caracter pratico, acompanha·
das de projecções e da exposição dos exemplares de animaes transmissores, etc., a convicção da efficacia e portanto a confiança nos
meios prophylacticos hoje aconselhados e fun dados nos modernos <'Onhecimenlos da etio·
logia das doenças exoticas; estes medicos
depois, quando em serviço nas colonias,
orientarão por sua vez as pessoas que n'el·
las habitarem e a pouco e pouco essas noções irão ficando no espírito publico, tornando possível assim a applicação das medida!ó! de saneamento que sem isso seriam
difficcis de pôr em pratica.
Para dar uma idea da necessidade de que
1 tal se realise enlre nós, posso apontar, entre
1
outros, alguns factos que são da minha ob·
servação.

X

Estes dois doentes só vieram a ter conhe·
cimento do peri~o das picadas das glossinas,
quando lhes cheJ!:OU ás mãos em Africa um
folheto que esta Escola imprimiu e fez distribuir, ind icando o modo como a doença
do som no se propaga e as medidas a pôr em
pratica para a e\'ilar; é evidente que muito
melhor teria sido que antes de partir de Portugal tivessem sido dev idamente orientados
sobre os agentes de propagação das doenças
tropicaes mais importantes e meios de defeza aco nselh ados.

Não é so no Instituto de medicina tropical de Hamburgo que na Allemanha se tem
estudado as questões que podem interessar
á resolução dos problemas que se ligam eom
a therapeutica e prophylaxia da mclestia do
somno, mas trabalhos de muito valor se tem
realisado lambem por iniciativa do pessoal
do Instituto de bacteriologia de Berlim, ent re os quaes se contam os executados em
Africa pelas missões scie ntificas, a primei ra
das quaes foi di rigida pelo ,prof. Koch. Tive
opportu nidade de vis itar este In stituto sen do
n'essa occasião recebido pelo prof. Koch, que
hav ia pouco regressara da sua ul tima missão em Af rica e com o qua.l eu me tinha encontrado em Lond res, na segunda sessão da
Con fe rencia internaciona l sobre a molestia
1do somno. Ultimamente, o prof. Kolle, de
1
collaboração com Hartoch, Rothermundt e
Schurmann, propõe a tryxidina, preparado
antimonial, para o tratamento da trypanosomiase humana e como succedaneo dos arseniraes; as informações que pude colher são
desfavoraveis a este med icamento, declarando os cl inicos que as injecções são muito
dolo rosas, chegando a produzi r escharas e
sem que a sua acção therapeutica compense
estes deffeitos.
No Instituto de therapeutica experimental de Frank furt a/M tem sido executados
trabalh os da ma is alta im po rtancia para o
tratamento das doenças exoti cas. Basta lem·
brar a gra nde se ri e de medi camentos que o
proL Eh rlich deduziu do es tudo do atoxyl e

mortacs e- cujo tratamento efficaz ê ainda
descon hecido.
N'cstc In stituto dctherapeuticacxpcrinwntal ha uma secção chi mica onde são pro duzidas as novas substancias, que se julgam
poder ter uma acção lherapeutica aprove ilavei, e uma secção expe rimental na qual es
sassubs tanciassãoaprcciadasrelali\'ame nte
ao seu poder toxico e ú sua acção parasiti·
cida, sendo apenas aproveitadas para estudos ulteriores aqu ellas cm que as doses therapeu ticas S~'>ja m suffic ien temenle distantes
da dose mortal minima, e qu e tenham portanto uma zona manej;wel sufficiente para
se poder esperar que possam Yir a dar algum
resultado na pratica
Vc-se que o trabalho e n'cste Instituto intensivo, mas a s ua installação como edificio,
Cfilá muito longe do que \'irá a ser a Escola
tle medicina tropical de fl <lmburgo.
A nossa Escola de medicina tropical do
Lisboa, apesa r da sua creação ter segu ramente representado um grande melhoramento para o sen•iço medico co lon ial, nã0
póde facilmente, tal como foi organisada
pela lei de 24 de abril de l !J02, co rrcspo n·
der aos seus multi plos fins de estabeleci·
mento de ensino e de centro de investigações scientificas pelo que se refere â palhologia exotica
E' certo
apczar de sermos um dos
prime iros
em dominio colonial e devermos
ter as mesmas necessida-
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qu e tenh a m ja exercido a sua profi ssão nas
co lonias, dand o a preferencia aos que aprese nte m trabalh os o ri gi naes de va lor, ja pu blicados, sob re pa thologia exolica ou h yg ienP
trop ical.
Ao todo cinco pessoas como pessoal do
ce nte o que é um nu mero be m modes to
co mpara do co m o das escola s in glezas c
al\ emãs.

Relati va mente ao pessoal de labora tori o
co nve m qu e se prevej a na lei, q ue o Joga r
fle preparadur poss a ser exe rcido não so
por civis, mas lamb em pelo pessoa l dos
quadros el e saude da s col onias (pharm aceu

ticos ou enfermeiros) dev idam ente habili tado . Desde qu e a Esco la funccio na te m sido
rea lm ente este pessoal que tem dese mpenh ado este ca rgo.
Pri meiro foi elle exe rci do po r José Anlo·
ni o da Cruz, a essa data prime iro sargento
enfe rme iro, com pra ti ca do la boratorio de
Loand a e que intell igente e co m apt idão pnrn
este genero de t ra balh os desempenhou as
suas fun cções co m toda a competencia. Depois na vaga de ixada pelo primei ro fu nccionario, actualmente em Loanda , fo i, sob pro posta da Escola, encar regado d'csse sen •iço
o cap itão pha rma ceutico, Da niel ~ ! a rqu es
Perd igflO , lw bi lilado co m o cu rso de pa ras itologia e bacteriol og ia d'esla Esco la , pessoa
de gra ndes me recim entos, muit o ded icado a
estes trabalhos de Jaboralorio e que
senta um grande auxiliar
o
guiando os alumnos
das prepa rações, nas

etc. Fe lizm ente s uccede que uma de te rminação de S. Ex.• o Ministro das Col onias
exoneran do o refer ido funccionario por, se
gund o pa rece, fazer falta ao servi ço na s coJoni as e não have r verba para lhe pa ga r o
seu Jogar na Esco la. pois que no orçamento
a re mun eração do preparador es tá como
venci me nto de cathegoria e o fun ccionario
não pód e ter doi s vencimentos d'esta classe,
es tá suspensa ; se assim nüo fosse, muito teri a sido prejudi cado o actual curso pois que
me tinha m tirado já o demonstrador e tirarme-h iam la mbem o pre parador.
Para um Jogar d'estes é preciso uma pessoa que at e m de uma instrucção geral regular, com c.onh ecimento pe lo menos da lingua franceza . possua aptidões especiaes,
pois é necessario qu e auxilie o serviço de

~lo~~:~. c~~~~~=~bab~~er~~~:~c~~ ~e~~~~~~
de histologia patholog ica para fazer as fixações, in c lu sõ e ~ e córtes das peças para
ex a me mi crosco pi co, e que saiba lambem
um pouco de photogra ph ia. Ambos os fun ccio nari os qu e desemp nharam este cargo
teem estes conh ecimentos e não me pa rece
que apenas co m o vencimento que a lei dá,
30600 por mez, se possa obter pessoa regu
larm ente habilitada e em cujo serviço se
possa confiar, muito especialmente se, como
espero, se vie r a construir o novo hospital
para marinha e colonias. Com evidente vantagem para o serviço e econom ia poderá o
Jogar ser prehenchido por funccionar ios militares do servi ço de saude, pharmaceuti cos

ou enfermeiros devidamente habilitados, e
que alem dos vencimentos como militares
que sempre lhes tem que ser pagos, se lhes
dê uma gratificação especial que poderá ser
uma verba menor do que a estabelebida
hoje na lei para o preparador. A nomeação
deverá ser precedida de um concurso por
provas praticas realisado na Escola de me·
dicina tropical.
X

Relativamente ao material os Jaboratorios
da Escola estão ja regularmente provídos, e
tenho consegído executar e obter bastantes
preparações e colleccionar exemplares de
agentes transmissores, vermes, etc., dE' modo
que n'esta parte o ensino se póde fazer em
boas condições. Para obter mosquitos moscas, carraças, etc., a Escola fez distribuir
aos medicos colon iaes , por intermedio da
repartição de saude do ministerio do ultramar (isto passou.se ainda durante o extincto
regímen), inslrncções com a fórma de os
captar e acondicionar para a remessa, e
frascos e caixas proprias para esse acondicionamento; alguns (poucos) dos nossos coilegas ern-i<Jrarn E>x:emplares e entre elles devemoz; t.>specialmente nomear os collegas
\i'irrnino Sant'Anna e Correia Mendes.
Fallam ainda apparelhos e modelos que
p.oss.am servir para dar uma orientação tão
prMica quauto po.ssivel ao curso de hyg.ienc.
.. Não ha installacão para os animaes des·
tinados aos trabalhos experimentaes digna
d'esse nome, sen\ necessario construi· la de
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novo; estão actualmente alojados em pessimas condições.
Relativamente á cadeira de pathologia
<Cxotica é sempre escasso o numero de exemplares clínicos de que dispõe o Hospital Colonial, e que possam servir para os alumnos
se orientarem no estudo da pathologia tropical. Os doentes que baixam a este hospi·
tal si'ío poucos e maior parte com molestias
venereas e syphiliticas ou com doenças in·
fecciosas não proprias dos climas quentes,
febres lyphoides, pneumonias, tuberculoses,
etc.; mesmo de paludismo o numero de
exemplares é escasso
Tem, para remediar a este inconveniente,
a Escola solicitado seja pedido aos chefes
de serviço de saude nas colonias, que man·
dem para Lisboa os doentes que julguem
proveitosos ao ensino, mas áparte os atacados de molestia do som no que tem vindo do
Príncipe, de nenhuma outra região se tem
conseguido obte r. Tambem a Escola propoz
officialmente e isso foi auctorisado, que dos
hospilaes militares e civis durante a epoca
dos cursos pudessem ser transferidos doentes julgados capazes de servirem para o
nosso estudo clínico; mas lambem d'e!'=le
modo nào foi possível obter exemplares, pois
que os poucos interessantes que se tem sabido exis tirem, os clínicos das enfermarias
onde elles estavam mostraram empenho em
os estudar e portanto desejaram que permaneces~ c m nos seus serviços. Além d'isto, o
Hospital co louial parece não ter a dotação
sufficiente para manter o numero to-la! de

doentes que comportam as suas enfermarias;
a chegada de 23 serviçaes atacados de trypanosom iase e o annuncio da vinda de mais
alguns até completarõü, constituiu uma grave
difficuldade para as finanças do Hospital a
ponto de, apezar de toda a boa "Vo nlade deauxiliar o ensino na Escola, ser neeessa rio
telegraphar para a ilha do Príncipe ordenando que não fosse auctorisada a vinda de
mais doentes. Ao todo n'essa data o Hospital Colonial tinha internados 4t àoentes, induindo os serviçaes recemchegados.
Para remed iar a este inconveniente seria
da maior vantagem a construcçào rle um
hospital para marinha e colonias nos terrenos fronteiros á Escola, onde existe agora
um posto da guarda fiscal. O actual hospital da marinha está em más conrli ções, n'um
edificio unico em differentes andares, longe
do quartel de marinheiros e dos caes de
desembarque; haveria evidentemente toda a
vantagem em construir um hospital novo,
como, de resto, ja foi officialmente proposto
por varias entidades e entre ellas, ultima·
mente, pe lo sr. Vasconcellos o Sá.. N'este novo
hosp ital, executado segundo os preceitos modernos, poderia haver um pavilhão reservado
para as praças do exercito do ultramar e outros funccionarios das colonias que devessem
ser hospitalisados, ficando esse serviço a cargo dos medicas das colonias como está agora.
A Escola de medicina trop ical poderia perma nece r onde está, e as enfermar ias do actual
Hospi ta l colon ial seriam reservadas para as
clínicas escolares e para os t rabalhos de in-

vestigação scienlifica no sentido especial da
therapeuticaapplicada. Estas enfermarias estariam abertas apenas durante a epoca dos
que deveriam durar um se_mestre em
vez de quatro meses apenas; os alumnos fa.
riam serviço de divisões de modo a haver
sempre um medico no hospital, o que ó
muito importante não so para a boa execução dos serviços clínicos mas lambem para
manter a indispensavel disciplina. O curso
para os njudantes de enferme iros, co nti ·
nu ando a ca rgo de um medico das colo nias,
seria feito no novo hospital com enorme
van ta gem, pois o movimento de doentes seria muito maior, lendo os alumnos enfermeiros occasiào de praticar muito mais e além
d'isso esta ri am sempre s ujeitos a uma vigi
lancia superior o que julgo absolutamente
JlCCessano.
1 Os actuaes laboratorios da Escola satisfariam todos os serv iços de analyses clinicas,
esterilisações, ele., ficando para esse fim
reunidos o pessoal e material dos laboratorios do actual hospital da marinha e da nossa
escola.
A Escola, á semel hança do que se faz nos
institutos similares da Allemanha e da In glaterra, deveria ter a dotação .sufficiente
para se poderem realisar missões de estudo
e ensino nas colo nia s, nos termos em que o
nosso conselho escolar já por varias vezes
propoz. Estas missões não teem sido exe·
quiveis, segundo nos foi communicado offi.
cialmente, por falta de verba. Deu-se o facto
interessante para nos servir de comparação,
~ ursos

que logo pouco depois da primeira proposta
n'este sentido da nossa Escola e que nf10 [oi
possivel pôr em pratica pelas rar.ões apon
tadas, eu li no Jounwl oj T1·opical .Medir.iw
and .1/ygiene de 1 de junho de 1912, paginas 175, que o fallecido Lord \Vandsworth
legára ã Escola de medicina tropical de Lor.dres a quantia de lO mil libras (approximadamente 50:000;)00 escudos) especialmente
deslinada ao custeio de missões de est udo
nas colonias, fretando para isso um navio
rle preferencia inglez. Terminava o artig:o
dizendo que seria provavcl que o primeiro
assnmplo a estuda r á custa d'~ste fundo esper:ial, a que chamam Wandsworlh Scholar,
seria a helrninthiase do sangue do homem,
c que o navio seguiria para esse fim para a
costa occidental de Africa. Como se ve entre
nós nflo foi julgado possível dispender,
quando muito, uns 3:000;)00 escudos na realisação de uma missão de ensino , como foi
indi cado ):elo nosso Conselho escolar e
houve um particular em Londres que, com ·
prchendendo bem o alcance de uma idea
semelhante, concorria para a sua Escola com
uma quantia 16 vezes maior.
'l'ambem seria de grande vantagem para
o ensino que hou\•esse verba que permittisse
que os professores, e muito especialmente os
assistentes, pudessem ir às escolas extrangeiras aperfeiçoa r-se em alguns assumptos;
a Escola ja propoz, por exemplo, que o coilega Firmino Sant'Anna fosse ao cxtrangeiro
estudar a parte da entomologia que ao medico colonial é indispensavel conhecer e que

hoje tem evillentemente um grande alcance
para tudo quanto se refere á prophylaxia c
hygicne tropical; pois apezar d'isso a proposta da Escola não foi acceile por falta de verba
que seria o maximo uns 500S00 escudos.
Para augmentar a írequencia da Escola,
tornando·a ao mesmo temr)o mais ulil por
diffundir entre os nossos medicos o ensino
que n'ella se professa, eu creio que seria
conve niente que se exigisse aos profissionaes
que pretendessem fazer concurso para me dico militar ou para medico da armada
a apresentação de allestado que demonstrasse lerem sido approvados no curso gc·
ral da Esco la de medicina tropical deLisboa. Para os mediros da armada ja existe
esta cxigencia na lei, mas expressa de modo
qucso tcem vindo frequentar esta Escola de,pois de ja te rem feito serviço de embarque
nos navios IHt\'Cgando nos tropicos, quandci
a habilitação no curso deveria preceder a
sua admissão ao serviço. Para os medicos
do exercito seri<t lambem de grande vania·
gem, pois que não raras ,-ezes tem feito
parte de expedições militares ás nossas colonias; poder se-hiam talvez annexar a: o ensino n'esla Escola as cadeiras que fossem
julgadas neccssarias para bem orientar os
individuas q~1e desejassem ser medicos do
exercito, no serv iço especial que de futuro
lhes compelira; estas cadeiras poderiam ser
regidas por medicos militares.
Era lambem logico que na lei se consi gnasse que a frequencia e apprO\"a~·ão no
~ ur so de medicina tropical fosse o!Jrigaloria

