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E' o imrecer· q u e esta Com.:. tem o pra?.er de sub
meller á vossa a preciação . · 

O r·.:. de São B'lrja, aos 3 d tas do mez de Junho de-
1887 CE.:. V . :.) 

,Jullo G1u·c ln. 'l' r·o ls g. :. 30 . :. 
Membro Honor .. :. do G.:. O r·.:~ do Braz i!. 

AJrlo nlo M . Gnlm:H'iics gr·.:. 18.:. 

INDJCAÇÃ.Q _;)EPARA'ÍISTA 
: . . 

" No Quinto Congresso Républicano Riograndense realizado. 
em Santa Maria, em 1887, JO.LJO DE CASTILHOS justi ficou 
c mandou à Mesa a indicação seguinte : 

. "O Congresso tomando conhecimento da agitação se
paratista quo se manifesta em diversas · Pro,·lnclas, Rt'm 
deixa r de conslder·ar· a organisação feder·aUva como ba~e 
essenciai do progTamma do partido r epublicano, não re
pele o sepoxati smo como um m eio capaz de operar· a rea
lisação da asp iração feder·alista, nem s upõe que se deva 
comba.ter a separaçl'~o. quando esta se lmpuzer por lncom
patibldidade q_e h{Lbllos, aspirações e in ler·êsses entr·c os 
habitantes das Pr·ov lncias d istin tas, f icando , n. Comiss5.o 
Executiva a utor·l sadu. a corTesponde r -se com a dir·eçfw llo· 
partido r ep,ubllcano nas ou tras Provlncias o n. fn.ze r píi 
blica esta manifestação no momento que, segu ndo o seu 
cl'ilêrlo, fOr· julgado oportuno. Demêtr·!o TIIbeiro, JCiliO. 
d e Casti lhos. Homcr·o Baptista, Alvaro Baptista'·. · 

Não inseri no corpo desta obra a- desassombrada moção que 
aquí transcre\'C) por procurar documentação positiva que a con fir
masse , \'isto como os anais do 5.0 Congresso não foram publicados 
e nos livros de histeria sôbrc aquela época 'não encontrei referência 
alguma ~ famosa incl icaçüo. notadamente no belo trabalho elo Sr. 
OTELO ROSA; traçando a persoilalidácle cÍe JúLIO DE CAS
TILHOS, tão minucioso sõbrc outros fatos e que dêstc · não d iz 
palav ra I Nas minhas notas nmnuscri tas encontra-se essa notícia 

~ · . . tal c~mo a~ima a transcrevi. Mas não tendo tido a previdênci~ 
ele ali consrgnar a obra ou escrito donde a tomei, deu isso. motivo à 
~e rylexiclacle em que me achei para a colocar eni seu l ~r.gp.,r crono
logJCo. O dócumento; porém, é autêntico, verdadeiro e estou infor-· 
mado. que consta de diversas alas de clubes. republicanos (de S. 
Gabn el, por exemplo), que· tendo env:ado Delegados ao 5.° Con
gresso, clêles receberam, depois, à exposição minuciosa das opiniões. 
que .se manifestaram, c cópia da própria indicação. · ~ 

Não sei porquê os historiógrafos do~ nossos pagos llíe têm ne
gado divulgação. 

Eu não · os quís imi tar. 

• I 

A TUBERCULOSE NO BRASIL 
PRE-CABRALINO ( *) 

TIIALES DE Â7.EVE~O 

Os "catarros eram. ao tempo ela Descoberta. uma elas molés
iias mais comuns entre os naturais elo Brasil. Assinala-o. por 
exemplo Thévet. que. além elos ~eus ccnhecirnentos médicos. era 
um observador éxato e ·fid edigno ( 1558). c Lizarraga o faz. em 
] 590, de referências às regiões platinas. Df1is séculos c tanto depois, 
relatando as suas excmsõcs por Chile c Pcrú . Pocppig c vou l\[nir 
·diziam o mesmo elo~ maina. 

Que eraq1 êsses "catarros"? Afi rma Schiafinn que aquilo a 
que os autores antigos chamavam de catarro flll romndi::o não era 
senão a gripe ou influcnza. que na sua opinião prcexistia em nosso 
solo à conquista europeia. "cons icleranclc-a \'l: llHlS escritores como 
uma das pestes habituais nos indígenas ". Entretanto Bertoni que 
admite a existência do rornndi::o c do corrsa cr1t rc os guarani c que. 
apoiado em Rochefort. aponta as Anti lhas cc mo urna das áreas des
sas moléstias com o caráter de indisposição passageira, nega que os 
aborígenes su l-ari1eri canos conhecessem a gripe e acrescenta que 
esta só foi introduzida no continente por ocasião ela epidemia uni
versal ele 19 I 8, ehcontranclo " os médicos i ncl ígcnas desorientados, 
pois nenhum conhecia tal cnferm iclacle". , 

Possivelmente a primeira epidemia de gripe ocurrcnte no Bra
·si l, foi e~sa a que· se refere Alberto Silva: "Em J 552, a cidade elo 
Sa_lvaclor, inda mal nasci~a no alinhamento das suas primeiras ruelas, 

o(•) - Conwnicnçiio à Soe. de Tisiologin dn Onin. em 23 de ju lho de ID40. 
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e já a gripe nos aparecia violcn!a, exterminadora, desenvolvida 
"uaq uela tosse geral de que 111uitos worrera 11i'' do rcgisto do irmão. 
V icente Rodrigues, o seu primeiro notificador. De feito, vinda do 
Oriente, onde, desde 876 ou 1113, segundo op.tros assolava, de
vastay.a P?pu laçõ~s. inermes, a gripe sômcme apa recia na Espanha,. 
no pnmeiro decenio do séc. 16, dOf!dC provàveln-ienlc veiculou- ' 
se par~ ~ no~sa. terra".. ~Ias nem isso, nem aquela desorientação. 
dos medicos Indigenas mfirma a suposição de que a gripe já gras-· 
sav~ na Amér ica. Pois não se deu, entre os médicos das n?ções 
mai.s ~ul~as, . a .mcsm~ perturbação, perfeitamente explicável ante· 
a violencia da Inesperada pandemia de 1918? Entretanto a gripe· 
era Ja conhecida em rodo o mundo ... 

O próprio Benoni informa que os índios guarani empregaram,. 
com êxito quando atingidos pela terrível epidemia posterior à . 
chamada grande guerra, a planta primitivamente denominada ele um
baní e agora dencminacla anni (H ibiscus abelmoschus), que êles 
mes~os c os .anrif?os caraíba já usavam no dengue, doença que
considera aqui existente ames do descobrimcmo c que no seu 
modo de ver, P iso confundi li com as febres palustres . Custa a 
crer que o arguto esculápio holandês confundisse as febres palus
tres, tão conhecidas dos médiccs europeus 'desde séculos com uma 
moléstia como o dengue que se caracteriza por sintomas ~ue só por 
exceção comparecem no paludismo (o examema por ex., a ausên-

' <;ia de periodismo nos acessos febri ~ , etc). Bem mais provável 
e que se tratasse, não de dengue, porém de gripe ou influcnza, pois 

· esta realmente se assemelha muito mais ao denrruc. • I, ~ 

Certo é que Alexandre Ródrigues Ferreira, escrevendo sôbre 
as moléstia~ dos índios do R io Negro, refere-se às "dcfluxões com 
tosse e sem e.l a'~ o Pe. F iguciroa inforfna ( 1646) que os Jesuítas, 
ao penetrarem o Amazonas, teriam encontrado muitos índios ata
cados de " um catarro ou dor de costados maligna", que tanto pode· 
ter sido a pneumonia ou as pleurites de etiologia a mais variada e· 

,mais provàvclmente a gr ipe. 
. ;.. ·. 

* * * 
~ , ' Da tuberculose, contudo, não falam êsscs aptores dos primeiros. 
~seculos, a-pesar-de Sussini, Paso c Zanch ingcr, num trabalho argen
ti(lo de 1931, dizerem dos selvagens do seu país que "tudo faz suspeí
ta.r que já padecíam cnfer;nicladc antes da conquista espanhola" .. 

·E ntretanto etnólogos c historiógrafos do porte de l mbclloni e Ra
món Pardal, a rgenti nos, Schiafino, ui·uguaio, c J3ertoni, paraguaio, 
negam-no decididamcmc. Apenas Ramón Pardal, aliás tisiólogo de· 
renon~e . citando Poi~la de Ayala, relaciona entre as moléstis conhe-

.. 
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cidas dos incas, do Perú, a zamaipttr, que traduz·. como· " respi
ración quebrada - neomonía" e a chaqui oncoy, "morbo que con
su.me, consunción, tuberculosis". Podei~se-ia· acrescentar que, assim 
c;omo forarii' 5\ú:preenclidos tumores brancos e mal de Pott em restos 
hi.Imanos da era .neo-lítica da Eu ropa e do Egito, possivelmente es
sas afecções, de presumida·: etiologia bacilar, se éncontra riam nos 
hqmens da mesma época em posso cominepte. . . ... 

Se não quisermos tomar como definitivo os depoimentos atrás 
cita<.\os, dado que se firmam em grande parte apenas em elementos 
de ordem histói·íca, passemos a outra ordém de argumentos. ~ 

* * * 
De acôrdo com Plácido-Barbosa e Cássio Barbosa de Rezende, 

em centenas ele índios livr~s, examinados no Brasil em fins elo sé
culo passadc por Paula Cândido, nunca se encontrou a tuberculose. 
M urilo Campos, médico da Comissão Rondon, aludindo às bron
quites c' pneumoni~s elos púecí, em 19 17, asseverou que ·. "da tu
berculose não há notícia fidedigna"; e Roquette P into atribue à ir
ritação pela pcci ra dos chapadões e pela fumaça retida no interior 
elas choçás, as inflamações das :..rias respiratórias verificadas entre 
os nhanbiquara. As doenças do aparêlho 'respi ratório entre os ta
pirapé provêm de contactos com os civilizados, na opinião de Her
ben Baldus, a quem infQrmaram os caingang que antigamente apenas 
sofriam de dores de cabeça e de barriga, tanto que não sabem,d'efen
der-se com ra a gripe e a disenteria que os brancos lhes transmiteln 
A epidemia de influen~a estendeu-se a essa tribu fazendo numerosas 
vítimas ; na mesma ocasião, os· gu'aró· quase foram extenninadoi 
(Fred·. Rondon). · · '· • 

No capítulo que) na ~ua obra · sôbre medicina dos índios, de
dicou ao aparêlho respiratório, von Martius assim se:: cxpre~sa : ·• As 
doenças dos órgãos respi ratóri ~s não. s~<;> comum entre os índios 
brasilei ros; rarissimamente são sujeitos à tuberculose crônica, ao 
passo que a t ubcrculose galopante é, às vêzes, conseqüências de 
afecções tc rácicas aguclaê_·: pleurisias e pneumonia.>. A con.fon~Ja
ção larga do tórax, o constant~ ~xercí~io do índio, fortalecido pelas 
caçadas ou por ocupações outras aç ar livre. clima favorável e bran
do, permit em que essa doença pouco se .manifeste". Issc ocor ria 
antes da metade do século XIX quando grande número de se!vaget:s 
havia já conviv.ido com · brar1co~, · I~1estiços e particularmente com 
negros, entre qs quais a .tu~erculote fazia devastações ( Sigaud). 

E' assim que .Ehrenreich foi encontrar a tuberculose· entre os 
caraj.á, do rio Araguaia, região ·cJc;scle cedo procurada pelps exp!o
radorcs c traficantes; nessa .epoça - 189) - êsses indígenas co-. ' 
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nheciam· perfeitamente a contagiosidade da- infecção, tanto que, · 
quando algum estranho se aproximava das suas c:.tbanas, indagavam 
imediatamente: . " - Tem catarro"? , 
· Em abono çle tais indicações históricas, a imunologia e a epide-
miologia podem ser in vocadas. Compreende-se que, sem expe- · 
n encia da infecção e por isso mesmo desprovjdos de imunida
de hcr~cl itária ou adquirida, ( 1) os aborígenes contra íssem fàc il
mcnte a t uberculosc pulmona r ao contacto de doentes estranhos às 
suas e1nias, tanto mais que as grip~s, as bronquites e pneumonias, 
que rle falo não lhes eram frequentes mas que resultavam dos costu
ll l CS adquiridos na convivência dos europeus, os tornavam enérgicos 
incapazes de reação eficaz em face do mal. Daí as fo rmas chamadas 
galopantes, de que fala von 1\lfartius, - ràpidamente invasoras e 
mortai s. Na Argentina, ".se bem que· não se haja real izado, nes
ses indígenas ( toba c Óutros) um estudo sôb.re as formas cl ínicas 
evolutivas da tuberculose, a opiniãc dos médicos que aluam em re
giões habitadas por aquêles, é que a t~bcrculose adquire nos índios. 
frcqt'tentcmente, um caráter semelhante, em tudo, à da idade infan
til, de evolução ' g rave e fatal a curto prazo. T al observação não 
exclue a verificação de casos de curso benigno e crontco, que seria, 
ao entender de Alarcón e de L ong, o tipo predominante nos atuais 
indígenas do México e do sudoeste dos E. Unidos. 

* * * 
- Sussini, Paso e Zauchinger tentaram uma exegese para a Argen

tina, a qual, a-pesar-de admissível em parte; não se adapta à justa ao 
Brasil mas que incontestàvelmcnte é um dado · à considerar no con
j unto do prohh!ma: " Concorde com os ~onceitos ·emitidos anterior
mente, em distanciadas zonas do país' se pôde vislumbrar uma evo
lução epidêmica uniforme da tuberculose, cronol~gicamente com : um 
pri111eiro período, primitivo ou de precivi lização, ele marcada rari
dade da doença, quiçá dalguns casos importados em europeus, fon
tes de contaminação; um segundo períocflo, de civilização inicial, 
com fáceis comunicações e ativos intercâmbios com os centros 
do liLora l, em que a tubercul ose pareceu invadi r bruscamente c es
Lcnder-sc maciçamente e11lre o element o humano autóclono, ter reno 
seguramente virgem de . infecção, determinando predominantes for
mas juvenis, agudas, caseoso-exsudaLivas e [atais a curto prazo ... " 

No Brm.il , como di !:>semos, as coisas se Leriam pasaclo de modo 
análogo devendo, porém, acentuar-se, como o faz Berloqi em relação 
aos guarani, que a contaminação nãc se processou ass im em massa. 
(1) - Es \..ev\!:) nvcntu e:;~n hipótes e puru explicnr a exlremn fnciJidadc com QUC os 

crn.6 , do 1'ocnnlin~ . o:; lcmbé, do Ararú, os nmunugé c os purirí são abatidos 
pe la bucilot~ c. O mc~n10 não ~uccUc, diz êssc tis ló logo, nos chuvnnteJ c cuinp6 
e po:;s lvclmcnte nos cnnclus~ 
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N.0 299 R eg-Isto de hu m mnndn.do pa. u. ructurn. de 
pontes c u teo·r u!los desde esta Oillc . nt.ho a b01·dn. llo nu1UO 
ctuno. <lo ml\.1.' de q . são cubos Jozeph da Sylvn. Bt·ito com 
seus ' ndjlllltos q ue a baixo se dechH·a. ~ 

' ' • I • \ I o 

Os o!flclaes do Sennado da Cnmeo·a desta ·cidade de Siio Paulo 
(1 ) que pt·ezentemente Eervlmos por eleyção e bem das onlenaçõens 
de -sua Magestade que Deos gu1p·de &a.. Por este n osso mandapo In
do pl"lmeyro por no11 aslgna do em seu devido comprim ento e .na for - , 
ma de!le. Ma ndamos a J ozeph da Sylva Brito a quem nomeamos por 
cabo m ayor com ,seus adjuntos· e A nfo nlo -de Barros e Jozeph da Syl
va Gols par a· a factura de pontes e aterrados que forem n ec essarlos 
desde esta cida de athe a borda do matto caminho que vay par~ a 
v llla de Santos· para o que apennariio os moradores desta mesma 
cidade, e os d~ bayrr o da Penha para que ' concorrão Lodos a dita 
fa ctu ra, advertindo qu e t.ade estat· feltp tud~ athe vin te e oito do 
po·ezente mes com penna de se is m il r eis, e na mesma encorreo·ão 
aquelles que faltat·em a c\i ta ' fa ctura do que nos darll. ·a rol o .dito ca- . 
bo o u seus adjuntos d e todos a quelles que fa ltarem sen do apennados ; 
o· qu e asim c umprirão ta l '·n ão fação, Dado em Camet·a aos v in te 
dias do m es de novembro ' de mil e setecentos e trinta e sete annos 
eu lVIathias F errão de Abranches escrivão da Camer a que o sobscre
vy 11 P ires 11 Pires 11 Morey1·a /.I Sylva // Pais 11 e nam se com tinha 
m a is no dito manda do que aq l fls -la ncar eu Mathlas F.~n;am de Abra n
ches escr lvam da ca·mara que o ! ls escr ever e sobeescr eyl e aslgnel 

Mathlas Ferram de .b..branqhes. 

I 
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N.• 300 - Regis to de h ú ldltn l dos offes. <lr~ 01un01·a 
pa. u dn.. ructm·t~ de IlODLCs c uLCr nulos que nsln11t se cl <>-
c lura &•.. , · · ' ' ' 

Os officin.es do Sennado . da \ Ca mera· desta c idade de Siio Paulo 
que prezenternonte servimos por eleyç;iio e b em das · ordenaç;õens de 
S. Magde. q . Da. guarde &a.. Por este nosso ldlla l Indo prlmeyro 
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