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RESUMO 
 

O paludismo é uma doença parasitária potencialmente mortal transmitida por 

mosquitos. Durante algum tempo pensou-se que a doença estava associada a 

terrenos pantanosos fétidos, donde o nome “mala ária” (mau ar) provinha. Em 

1880, cientistas descobriram a verdadeira causa do paludismo – um parasita 

unicelular denominado plasmodium. Mais tarde descobriram que tal parasita é 

transmitido de uma pessoa para outra através da picadela do mosquito fêmea 

do género Anopheles que necessita de sangue para os seus ovos. 

 

A partir de 1930, com o objectivo de fazer cumprir a legislação publicada, são 

criadas localmente as Comissões Sezonáticas, que em determinado período do 

ano procediam ao rastreio dos infectados. Assim, espalhadas por todo o país 

encontrávamos Estações e Postos Anti-Sezonáticos particularmente: Pocinho, 

Montemor-O-Velho, Soure, Idanha a Nova, Ponte de Sôr, Azambuja, 

Benavente, Setúbal e Alcácer do sal. Muitas destas zonas encontravam-se 

associadas à cultura do arroz também esta relacionada à proliferação desta 

maleita. 

Perante esta situação, em 1931 o concelho de Benavente, constituído por 

cerca de 8829 habitantes, é “premiado” com a instalação no Hospital da vila de 

uma Estação Anti-Sezonática que, conforme nos comprovam os registos, 

procedia ao rastreio do paludismo não só no próprio concelho mas também no 

concelho vizinho, Salvaterra de Magos. 

 

A partir de 1938 cabe aos Serviços de Higiene Rural e Defesa Anti-Sezonática 

(S.N.A.P.) o combate ao paludismo em Portugal. 

 

 

Palavras Chave: 
. Paludismo 

. Mosquito Anopheles 

. Comissões Sezonáticas 

. Estação Anti-Sezonática 

. Benavente 
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RESUME 
 

Le paludisme est une maladie parasitaire potentiellement mortelle transmise 

par les moustiques. Depuis quelque temps, on pensait que la maladie était liée 

aux zones marécageux fétides, d'où le nom " mala ária " (mauvaise air) 

provient. En 1880, des scientistes ont découvert la véritable cause du 

paludisme - un parasite unicellulaire appelé plasmodium. Plus tard ont 

découvert que ce parasite est transmis d'une personne à l'autre par piqûre de la 

femelle moustique du genre Anopheles qui a besoin de sang pour c’est œufs.  

 

Depuis 1930, en vue de faire respecter la législation publiée, les comités 

Paludéen sont créés au niveau local qui, dans certains période de l'année 

portant le dépistage des personnes infectées. Ainsi, à travers le pays ont 

rencontre les stations est postes de lutte anti-Paludisme et en particulier: 

Pocinho, Montemor-o-Velho, Soure, Idanha a Nova, Ponte de Sôr, Azambuja, 

Benavente, Setubal et Alcâcer do Sal. Beaucoup de ces domaines ont été 

associés à la culture de riz est également liée à la prolifération de cet espiègle. 

En présence de cette situation, en 1931, le municipe de Benavente, composé 

d'environ 8829 habitants, est "récompensés" avec l'installation, dans l’hôpital 

dans la ville, de une station de lutte anti-Paludisme que, comme confirmée dans 

les registre, a procédé non seulement aux dépistage du paludisme dans la 

commune de Benavente, mais aussi dans la commune voisine, Salvaterra de 

Magos.  

 

Depuis 1938 c’est la responsabilité d’es services de santé ruraux et de défense 

anti-paludisme (S.N.A.P.) la lutte contre le paludisme en Portugal. 

 

 

Palavras Chave: 
. Paludisme 

. Moustique Anopheles 

. Comités Paludéen 

. Station de lutte anti-Paludisme 

. Benavente 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A vila de Benavente, escolhida para começo da Campanha Anti-Sezonática em 

Portugal, fica localizada na margem esquerda do rio Sorraia, o maior dos 

afluentes do Tejo. É na sua várzea, sujeita a cheias, que a população, 

essencialmente agrícola, achava o principal emprego. Colocada entre a zona 

de «lezíria» e de «arneiros», a vila, que abriga a maior parte da população, 

encontra-se a uma cota que lhe permite escapar às inundações. 

Os principais focos anofelígenos da região encontravam-se numa zona baixa 

de lezíria onde, o rio, os pauis e as valas assoreadas constituíam óptimos 

viveiros, ao lado dos arrozais cultivados de uma forma primitiva e que devido à 

sua extensão não permitiam uma eficaz actuação. 

A História do Paludismo refere que entre 1925 a 1929 houve certa acalmia de 

ataques desta maleita. Foi a partir dos finais deste ano, 1929, que 

recomeçaram a acentuar-se de maneira viva na zona do Ribatejo e, com 

particular incremento, nos terrenos de Samora, Benavente e Salvaterra de 

Magos. No ano de 1930 a situação de verdadeira epidemia tornava-se uma 

realidade, mas não havia possibilidade de fazer a luta por falta de verba. 

Segundo o Director Geral de Saúde, José Alberto de Faria, a partir de Julho de 

1930, começo do ano económico de 1930-1931, foi executada uma ferocíssima 

poupança da verba de profilaxia, já então aliviada por dotação orçamental das 

despesas de higiene social e puericultura, que, de Fevereiro a Março de 1931, 

podia contar-se com dinheiro para encetar trabalho. O que havia então a fazer 

foi o que na realidade se fez. Era preciso estabelecer um serviço de indagação, 
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estudo e aplicação, ou seja, uma Estação Experimental, e seria necessário 

fixar-lhe um lugar. A Direcção Geral escolheu a vila de Benavente pelas 

seguintes razões: 

 

a) De todo o país e no decurso dos anos de 1929 e 1930 tinha sido aquela 

Zona do Ribatejo e mais castigada em número e malignidade de casos 

(era o tempo em que Alcácer do Sal estava em tranquilidade endémica e 

nós, os sanitaristas, felicíssimos de constatar uma ligação franca entre 

as beneficiações urbanas, rurais e agrícolas praticadas naquela região e 

o declínio do sezonismo); 

b) A vila de Benavente era o centro da zona que compreendia, sob os 

mesmos caracteres endémicos, regiões dos concelhos de Samora 

Correia, Salvaterra e Coruche; 

c) A vila de Benavente continha, dentro dos seus muros, casos numerosos 

de sezonismo; 

d) A vila de Benavente era uma terra com uma parte de urbanização antiga 

e outra recente; 

e) A vila de Benavente era terra onde faltavam instalações de salubridade 

urbana geral; 

f) Mas a vila de Benavente apresentava na sua economia e no carácter do 

seu povo condições de promessa para serem levadas a efeito as 

execuções que fossem precisas e os preceitos a impor. 

 

Portanto, a Estação Experimental foi montada em Benavente e colocados 

ali os médicos, já especializados em malariologia, para o respectivo 

trabalho. 

A Estação foi, de ano para ano, melhorada nas suas instalações, com 

laboratório, secção de material profiláctico e de observação meteorológica e 

funcionava no hospital da localidade por cedência gentil da Misericórdia de 

Benavente. 

De início, foi levantada a carta da região e a cargo da Estação realizaram-

se várias obras de valagem e regularização de charcos. Devido à sua 

existência qualquer assunto de hidráulica agrícola tem sido resolvido. Para 

além das obras efectuadas no âmbito da actividade da Estação, foram 
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também executadas obras pela Companhia das Lezírias do Tejo e do Sado 

e pela Câmara Municipal de Benavente. 

A Estação realizou a sua campanha anual e foi promovido pela Direcção 

Geral de Saúde, um indispensável inquérito sobre a distribuição do 

sezonismo no país. Valeu, neste aspecto, a contribuição da Fundação 

Rockefeller. 

 

Em 1932, surge o foco de Alcácer do Sal e aí foi montado o serviço em 

delegação da Estação Experimental de Benavente. Este foco não se 

apaziguou no ano seguinte e esse serviço teve que continuar nessa 

localidade. 

Dizer que a luta anti-sezonática num país será aquela que for limitada pelos 

meios a usar dentro das possibilidades financeiras que o país oferece a 

esse fim será limitativo. Só dentro do campo exclusivamente sanitário, 

esses meios são vários e ainda alternando em intensidade e extensão da 

zona a que se aplica. Mas os meios a intervir na luta são também de ordem 

de salubridade e rural, de ordem agrícola, económica, hidráulica e social. A 

sensibilização das populações para o problema é fundamental. 

Aplicar as medidas anti-mosquito sem olhar às de outra espécie seria 

operação tão ilusória como fazer o contrário. A conjugação de medidas 

ligadas ao combate da doença e apoiadas sobre factores de todas aquelas 

ordens será o desiderato a procurar. 

À Estação Experimental de Benavente cumpriria a superintendência, com 

responsabilidade, do ataque de todos os focos onde um relance epidémico 

ocorre-se ou outras circunstâncias determinassem movimento anti-palúdico 

da parte da Direcção Geral de Saúde. 

Nestes limites a acção seria desdobrada com realidade vantajosa e 

firmando base de interesse para os outros serviços da Nação em que 

cumpre prosperar a crença e o entusiasmo necessários para, por sua 

intervenção, se impedir a endemia palustre. 

 

Assim, ciente da importância tida por Benavente no Combate ao paludismo em 

Portugal, estabeleci como objectivo retratar os primeiros anos de exercício da 

Estação de Benavente indagando as gentes locais sobre a sua existência e 
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analizando caso a caso os registos existentes no Arquivo Municipal. Devido ao 

facto destes corresponderem às datas de 1931-1934 restringimos o período 

cronológico deste trabalho aos primeiros quatro anos do seu funcionamento. 

Definido o limite cronológico do presente trabalho optou-se pela apresentação 

da avaliação dos registos em capítulo próprio. 

 

De qualquer forma, esta dissertação não poderia ter sido elaborada sem a 

competência de um conjunto de pessoas que é de toda a justiça serem aqui 

lembradas e para quem vai o meu agradecimento. 

 

Em primeiro lugar, ao meu orientador Professor Doutor António Ventura que, 

desde o primeiro momento, aceitou dirigir-me neste trabalho e acreditou que o 

pudesse levar a bom porto, apontando-me o caminho a seguir. 

Ao Professor Doutor João Cosme, meu co-orientador, pelo manifesto interesse 

demonstrado por esta dissertação, pela sua disponibilidade e paciência de ler e 

corrigir todos os textos deste trabalho, mostrando os seus pontos fracos e 

indicando-me novos caminhos. 

Por fim, resta agradecer, na pessoa do Professor Doutor Pedro Gomes 

Barbosa, toda a colaboração, que ao longo deste período de estudos, todos os 

professores afectos ao Curso de Mestrado em História Regional e Local 

sempre me disponibilizaram. 

Aos meus colegas um voto de muito sucesso. 

 

 

 

 
Sandra Ferreira 

Setembro de 2008 
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1. 
CARACTERIZAÇÃO GEO-CLIMÁTICA 

 

 

Pelos caracteres geomorfologicos do seu território Benavente evidencia dois 

aspectos diferentes. Uma zona de lezírias constituída por terrenos rasos, vasta 

área formada por sedimentações na confluência do Tejo, do Sorraia e do 

Almansor (também chamado de Ribeira de Santo Estêvão), facilmente 

inundada pelas cheias dos rios e continuando as planuras do Ribatejo. Outra 

zona mais alta, pouco acidentada, formada por terrenos arenosos e menos 

produtivos, a zona dos arneiros (assim designada pela natureza arenosa do 

solo. Os arneiros, terrenos que as inundações não atingem, estabelecem a 

transição para a zona de Charneca), cortada na direcção SE – NO pelos cursos 

do Sorraia e do Almansor. Esta zona assemelha-se ao aspecto alentejano. 

Duma para outra destas duas zonas uma cadeia de ribanças estabelece a 

demarcação. 

Os vales poucos fundos do Sorraia e do Almansor, no percurso destes rios 

através da zona dos arneiros, mantêm o aspecto da região das lezírias, 

formando várzeas que as inundações chegam a cobrir por completo. Destas 

várzeas destacamos a Várzea de Samora Correia que, ainda nos nossos dias, 

é fértil para a cultura do arroz. 
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Mapa 1 
Localização geográfica do município de 
Benavente com indicação das 
respectivas freguesias (2008) 

 

Assim, concelho de Benavente incluído na sua totalidade na porção esquerda 

da bacia hidrográfica do Tejo, está como outras regiões limítrofes, sujeito a um 

mau regime das águas. O assoreamento dos rios favorecendo as inundações e 

obstruindo as valas de drenagem, a acção das marés cujas águas refluem 

pelos canais em comunicação com os rios e a impermeabilidade do solo 

noutros pontos, mantêm o apaulamento das terras e multiplica os depósitos de 

água estagnada, factor tão favorável à mutiplicação do vector do paludismo. 
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Mapa 2 
Indicação da área de cada uma das 
freguesias do município de Benavente 
(2008) 

 

 

Podemos verificar que o município de Benavente é constituído por 4 

freguesias. Na época em estudo o lugar da Barrosa não era freguesia o que só 

veio a acontecer na década de 80 do século XX. 
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2. 
CARACTERIZAÇÃO SOCIO-DEMOGRÁFICA 

 

 

Segundo o censo de 1930 a população de Benavente encontrava-se distribuída 

da seguinte forma: 

 

Benavente – concelho - 8829 hab. (4601 varões e 4228 fémeas) 

Benavente – 4227 hab. (2066 varões e 2161 fémeas) 

Samora Correia – 3587 hab. (2046 varões e 1541 fémeas) 

Santo Estêvão – 1015 hab. (489 varões e 526 fémeas) 
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Por sua vez, a população do concelho, conforme o censo de 1920, é de 7100 

habitantes, dos quais 3574 varões e 3526 fémeas; o número de fogos é de 

1669 que se encontravam distribuídos da seguinte forma: 

Benavente – 3823 hab. (1900 varões e 1923 fémeas), 913 fogos 

Samora Correia – 2415 hab. (1275 varões e 1140 fémeas), 513 fogos 

Santo Estêvão – 862 hab. (399 varões e 463 fémeas), 243 fogos 

 

 

 

Evolução Demográfica 1920-1940 

7100

8829

10300
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4000
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10000
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 Anos 1920 1930 1940 

homens 3574 4601 5196 

mulheres 3526 4228 5104 

Total 7100 8829 10300 

0 24,4% 16,7% 
Taxa crescimento 

0 24,4% 45,1% 

 

 

 

 

 

 

Tanto num caso como noutro, os censos de 1920, 1930 e 1940 não incluem a 

actual freguesia da Barrosa devido ao facto de esta só ter sido criada na 

década de 80 do século XX. 

 

As culturas praticadas no campo e, em especial, a orizicultura, empregavam o 

maior número de braços dos que existiam nesta zona. Por esse motivo, havia 
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necessidade de aproveitar os trabalhadores dos ranchos migratórios que, em 

geral, chegavam aos locais de trabalho na primavera. Os gados exigidos pela 

intensa vida agrícola da região viviam, não em estábulos, como seria de 

desejar, mas em regime de manada nas pastagens. 

A área do concelho era de 48 864 hectares. Actualmente o concelho de 

Benavente tem de área cerca 520 Km 2 

 

A população vivia na sua maior parte do trabalho por conta de outrem (situação 

que ainda se mantém nos nossos dias). No período em causa, os salários 

mostravam-se insuficientes para o custeio da vida nas condições higiénicas 

desejáveis, sob os aspectos: 

a) Habitação; 

b) Vestimenta; 

c) Sustento. 

Não existia ainda água canalizada ao domicílio1, rede de esgotos, nem 

iluminação. Encontrava-se, ainda, servindo de habitações humanas, barracas 

de aspecto miserável, das que tiveram que ser improvisadas para o alojamento 

das famílias que o Terramoto de 23 de Abril de 1909 deixou sem abrigo. 

Devido aos esforços da Estação anti-sezonática de Benavente, que na sua 

missão não podia alhear-se da higiene geral, começa-se a estudar a forma de 

melhorar e mais rapidamente remediar as deficiências apontadas. 

Por serem insuficientes os salários, a população vê-se obrigada a trabalhar. 

Assim, toda a família trabalha: o marido, a mulher e os filhos ainda que 

menores de idade. As crianças até cinco/seis anos de idade, à falta de creche 

ou obra de assistência que assuma os seus encargos no período de trabalho 

dos pais, acompanham, na maior parte das vezes, as mães para o campo, as 

quais tendo de ocupar-se do trabalho que lhes era destinado não podiam cuidar 

delas e contentavam-se em tê-las sob a vista debaixo de qualquer sombra (ou 

seja, ficavam estas crianças sujeitas ao mosquito anofeles, transmissor da 

doença). Para remediar esta situação procurou-se instalar uma creche onde as 

crianças possam ter os cuidados que a sua criação exige enquanto as mães 

                                                 
1  O principal ponto de abastecimento de água à vila de Benavente era a Fonte de Santo António. 
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colhem o sustento. Quando doentes, a assistência clínica e farmacêutica é-lhes 

dada pelos Montepios em que se acham na sua quase totalidade agremiados. 
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3. 
O ELEMENTO CLIMÁTICO COMO FACTOR DE 

DESENVOLVIMENTO DO PALUDISMO 
 

 

O elemento climático é fundamental para o desenvolvimento do paludismo. 

Assim, conforme as espécies, as influências da temperatura podem fazer-se 

sentir mesmo a temperaturas bastante elevadas. Deste modo, para F.J.C. 

Cambournac2 enquanto que para o Pl. Ovale, para o Pl. Vivax e para o Pl. 

Malariae a evolução no organismo do mosquito só termina a temperaturas 

vizinhas de 15º, para o Pl. Falciparum a evolução cessa logo que a temperatura 

do ambiente seja inferior a 20º. Pelo contrário, esta espécie resiste a 

temperaturas mais elevadas, pois a 35º ainda o ciclo se faz em condições 

normais, ao contrário do que sucede com qualquer uma das outras. A duração 

do ciclo evolutivo também varia conforme a espécie e conforme a temperatura: 

a 25º para o Pl. Vivax é de 10-12 dias; para o Pl. Falciparum é de 15 dias; e 

para o Pl. Malariae é de 25 dias. Por esta razão a espécie Falciparum 

predomina, como regra geral, nos climas mais quentes; a espécie Vivax nos 

mais temperados. 

Quanto aos insectos transmissores, os elementos climáticos também influem 

quer na duração do seu ciclo evolutivo quer na biologia dos insectos perfeitos. 

Assim, o ciclo difere conforme as espécies, mas a temperaturas que oscilam 

entre os 25º e os 30º, os anofeles vectores, em Portugal, chega ao estado 

adulto em 18 dias, e a 34º em 12-15 dias. 

                                                 
2  Francisco J. C Cambournac,., “O Clima Português e o Sezonismo”, (Conferência proferida no Clube 
Fenianos Portuense a convite da Liga Portuguesa de profilaxia Social em 15 de Março de 1945), Separata do 
Jornal do Médico, Lisboa, data pp. 8 
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O ciclo evolutivo no organismo humano está também condicionado pelos 

elementos climáticos. Para além disso, os elementos climáticos podem ainda 

alterar ou determinar as épocas de maior criação de certos vectores, e assim 

também as épocas de maior intensidade de transmissão. 

Nas zonas onde se pratica a cultura do arroz, o período de maior criação 

coincide com épocas em que os arrozais estão cheios de água, isto é, desde 

Março ou Maio, conforme a modalidade da cultura, até Setembro. Nesta época 

criam-se enormes quantidades de anofeles, em certas zonas 20.000 ou mais 

por dia e por hectare de superfície hídrica, e como consequência é também 

nesta época que o sezonismo é transmitido com maior intensidade. 

Portugal fica situado na zona de transição dos climas temperados quentes para 

os climas temperados frios, cuja barreira se encontra aproximadamente a 40.º 

L.N. O sezonismo encontra-se, no nosso país, em relação estreita com as 

bacias hidrográficas dos grandes rios e uma vez que apresenta caracteres 

diferentes conforme as regiões climáticas, Cambournac dividiu o país nas 

regiões sezonáticas por elas condicionadas. Desta forma, segundo o citado 

autor, Benavente integra-se na Região Sezonática do Centro3. 

                                                 
3  Na região sezonática do centro o arroz constitui uma das suas principais culturas, e as localidade mais 
intensamente sezonáticas estão intimamente relacionadas com as áreas onde esta se pratica. Os arrozais 
permanecem cheios de Março-Abril até Setembro. 
As temperaturas elevadas que se registam durante o verão, permitindo que se completem, durante o ano, 
várias gerações (7 ou mais) dos transmissores, dão como resultado um anofelismo absoluto muito intenso, e 
tanto mais quanto maior é a extensão daquela cultura. Durante 6 meses (Maio-Outubro) a média térmica é 
superior a 16.ºC. por outro lado, a maior extensão da área sezonática assenta, como sabemos, em terrenos de 
aluvião planos e baixos, facilmente inundáveis, que necessitam, por conseguinte, de uma drenagem mais ou 
menos perfeita para que possam ser utilizados para as diferentes culturas. 
Daqui a existência de numerosas valas que constituem outros tantos focos criadouros de anofeles, quando 
não estão cuidadosamente  regularizadas e limpas, se bem que a sua extensão seja muito reduzida em relação à 
área ocupada pelos arrozais. 
O número de animais estabulados não é de forma alguma suficiente para dar sangue a todos os anofeles, 
donde resulta um anofelismo relativo muito intenso. 
Durante o verão a temperatura é suficientemente elevada para que se possa completar normalmente o ciclo 
evolutivo do PL. Falciparum, mas como os valores da humidade relativa não são elevados, este ciclo não se 
poderá completar muitas das vezes em que os anofeles picam em boas condições portadores de parasitas 
desta espécie, por não ser suficientemente longa a duração de vida daqueles insectos. 
Por outro lado, as temperaturas máximas bastante elevadas que se registam nos meses de Julho e Agosto 
podem transtornar a evolução normal do ciclo exógeno do Pl. Vivax. 
Dentro das casas e nos abrigos destinados a muitos dos animais domésticos, é possível que os valores da 
humidade relativa se mantenham à volta de 60%, visto os valores mais baixos registados serem de 50%. 
Resumindo: Devido à grande extensão dos criadouros de anofeles e das médias térmicas elevadas que se 
registam durante o verão, o anofelismo é muito intenso, e como o numero de animais estabulados não é 
suficiente,  anofelismo relativo é também muito elevado, donde resulta a transmissão inensa do sezonismo, 
que chega a tomar a forma de endemia grave. Mas como durante os meses mais quentes a humidade relativa 
média desce até 50%, a duração da vida dos anofeles é suficientemente encurtada para que o ciclo evolutivo 
exógeno do Pl. Falciparum se não possa completar em muitos casos, e assim a estivo-outonal não seja a forma 
predominante. Contudo a percentagem de casos desta forma ainda oscila, conforme os anos, entre 36 a 50%. 
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4. 
A EVOLUÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA E A ORGANIZAÇÃO DO 

SISTEMA SANITÁRIO EM PORTUGAL 
 

 

Talvez não seja errado dizer que começou a haver saúde pública quando o 

homem se apercebeu de que da vida em comunidade resultavam perigos 

especiais para a saúde dos indivíduos que constituíam os grupos, e foi 

descobrindo, consciente e inconscientemente, meios de diminuir e evitar esses 

perigos. 

Mas, só com conhecimentos sistematizados adquiridos a partir do século XIX, 

tanto no domínio das ciências como da tecnologia foi possível desenvolver uma 

linha racional de actuação orientada e aprender a organizar, pouco a pouco e à 

custa de esforços persistentes, de hesitações e muitas dificuldades, uma 

estrutura de serviços próprios com alguma capacidade para proteger a saúde e 

prevenir e tratar a doença. Por outro lado, apenas no presente se podem 

considerar geralmente aceites os conceitos de que a saúde é um dos direitos 

fundamentais do homem e de que os progressos na resolução dos principais 

problemas da saúde em relação com a vida comunitária: prevenção de 

doenças contagiosas, acidentes e afecções incapacitantes; controle e melhoria 

do meio físico (saneamento); abastecimento apropriado de água e de 

alimentos, em quantidade e qualidade; assistência médica, reabilitação e 

amparo dos incapacitados e destituídos, estão indissoluvelmente ligados ao 

progresso científico e social e à experiência adquirida na prática da 

administração. 
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Segundo F. A. Gonçalves Ferreira4, os dois componentes essenciais em que 

tem assentado o desenvolvimento da saúde pública são o progresso da ciência 

médica e da tecnologia, que esclarecem a natureza e evolução das doenças e 

fornecem os conhecimentos e meios para a acção preventiva e o controle, e os 

factores políticos, económicos e sociais, de que depende a aplicação prática 

eficiente daqueles conhecimentos pela organização e desenvolvimento de 

serviços apropriados. 

 

Na perspectiva do referido autor, os grandes períodos com algum significado 

na evolução da saúde pública podem ser separados, de forma bastante 

convencional, em quatro épocas: 

 

1. Dos primeiros tempos históricos até à Renascença; 

2. Da Renascença até meados do século XIX; 

3. Da segunda metade do século XIX até à segunda metade do século XX 
5; 

4. Após a Segunda Guerra Mundial. 

 

Dentro desta divisão da evolução da saúde pública será importante evidenciar 

os momentos que correspondem à época 3 e 4. 

 

Da segunda metade do século XIX até à segunda metade do século XX - 

Período em que a saúde publica vai desenvolver-se de forma definitiva mas, de 

início são poucas as suas bases científicas. O Primeiro Congresso 

Internacional de Saúde (Paris, 1851) foi ainda dominado pela discussão sobre 

a origem miasmática ou por contágio das doenças, porque na época não se 

havia obtido prova absoluta da origem bacteriana das doenças infecciosas. 

Cinco influências poderosas, todas elas resultantes do progresso científico e 

técnico, iam mudar radicalmente, em poucas dezenas de anos, a compreensão 

dos problemas de saúde pública: 

                                                 
4  Francisco A. Gonçalves Ferreira, “Moderna Saúde Pública”, Lisboa: F.C.G., 6.ª ed., 1990, pp.8 a 20 
5  Este período será compreendido do início do movimento sanitário à criação da Organização Mundial de 
Saúde  
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1) O movimento iniciado por Chadwick, na Inglaterra, sobre a importância 

das condições higiénicas e do saneamento do meio ambiente, que 

alastrou a todos os outros países progressivos; 

2) as descobertas da era bacteriológica, iniciada (1870) por Pasteur, Koch 

e Lister; 

3) A formação das enfermeiras profissionais que, em combinação com as 

medidas de assepsia decorrentes dos novos conhecimentos 

bacteriológicos, transformou o hospital, de pouco mais de lugar de 

refúgio e morte, em centro de tratamento e recuperação da saúde; 

4) Os dados de estatística da população e dos inquéritos sociais que 

relacionam a mortalidade e a morbilidade6 com as condições 

económicas e sociais dos indivíduos; 

5) A acção dos reformadores sociais que começou a influenciar e 

esclarecer a opinião pública e a acção dos políticos. 

 

A era bacteriológica, com a descoberta dos agentes e modo de transmissão 

das doenças infecciosas, o desenvolvimento de soros e vacinas protectoras 

contra algumas destas doenças, o estabelecimento de laboratórios de 

diagnóstico e controle e os inquéritos para determinar as principais causas de 

morte nos diversos sectores da população, iniciados em Inglaterra em 1868, a 

que se seguiram os estudos sobre a mortalidade infantil, condições de 

habitação7, intoxicações e poeiras no meio industrial, infestações, defesa 

                                                 
6  Entende-se por morbilidade qualquer desvio, subjectivo ou objectivo, de um estado de bem estar 
fisiológico ou psicológico, i.e., enfermidade 
7  No que toca à salubridade habitacional, só no início do século XX se publicou um Regulamento de 
Salubridade das Edificações Urbanas (Imprensa Nacional, 1902). Neste destaca-se o capítulo I que é 
comum ao Regulamento sobre a Construção de prédios Urbanos. Este capítulo é dedicado à salubridade 
e, para um melhor conhecimento evidenciaremos alguns dos seus principais artigos: 

«Artigo 1.º Em terrenos pantanosos, alagadiços ou húmidos não poderá ser construído 
prédio algum sem primeiro se fazerem as obras necessárias para o seu enxugo e o 
desvio das aguas pluviaes, de modo que o prédio fique preservado de toda a humidade. 
Art. 2.º Em terrenos onde tenham sido feitos depósitos ou despejos de matérias 
immundas, ou de aguas sujas provenientes de usos domésticos, ou de industrias nocivas 
à saúde, não poderá ser construído prédio algum sem primeiro se proceder a um limpeza 
completa. 
Art. 3.º Nenhuma construcção ou installação onde possam depositar-se immundices, 
como cavallariças, curraes, vaccarias, lavadouros, fabricas de productos corrossivos ou 
prejudiciaes à saúde publica, e outras semelhantes, poderá ser executada na zona urbana 
sem que os terrenos onde assentarem sejam tornados completamente impermeáveis, 
para não haver infiltrações que vão polluir o solo e as aguas. 
Na zona suburbana, para as construcções ou depósitos natureza agrícola, ou industrial, 
será imposta a clausula anterior, no caso do terreno onde assentarem ser superior a 
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contra epidemias, etc., deram á saúde publica as bases em que iriam assentar 

e desenvolver-se os seus serviços profissionais. 

                                                                                                                                               
fontes, depósitos, aqueductos, canaes, ou cursos de agoa potável e a distancia inferior a 
100 metros. 
Art. 4.º Em terrenos próximos de cemitérios, e mais baixo do que elles, não poderá ser 
construído prédio algum sem se fazerem as obras necessárias para os tornar 
impermeáveis e inacessíveis ás aguas provenientes das infiltrações do cemitério. 
Não poderão também abrir-se poços nos prédios, ou nas suas dependências, que sejam 
construídos nestes terrenos». 

Os dois primeiros artigos visavam garantir que as habitações fossem edificadas em terrenos com um 
mínimo de condições de salubridade. Procurava evitar-se que as mesmas se fizessem em zonas 
pantanosas e contaminadas ou repletas de substâncias imundas, pois que esta realidade ambiental seria 
favorável à proliferação dos agentes causadores de doenças. 
Por sua vez, os artigos 3.º e 4.º, proibiam a construção de habitações em zonas onde os lençóis freáticos 
fossem contaminados pelas águas com origem nas instalações de animais ou nos cemitérios. Ambos os 
artigos têm a sua pertinência, já que o número de habitações com água canalizada era muito diminuto, e, 
que, por isso, a água dos poços poderia tornar-se um foco de infecções. Em Benavente, a Fonte de Santo 
António constituiu o primeiro ponto de abastecimento de água à vila. O ano de 1951 é o ano a partir do 
qual se verifica a grande alteração do conceito, o acesso á água simplifica-se e entra dentro de casa. 
Contudo, a rede pública de abastecimento de água continuava a não chegar a todos pelo que ainda se 
mantiveram e restauraram vários pontos para o abastecimento à população. A partir das actas da Câmara 
Municipal do inicio do século XX, verifica-se uma preocupação constante com a manutenção das fontes 
existentes na vila e, para o efeito, a Câmara suportava os encargos com uma Guarda da Fonte, cuja missão 
era garantir o bom estado da fonte por forma a que nada influenciasse a boa qualidade da água. Para além 
disso, havia que garantir o cumprimento das Posturas Municipais. As restrições a fiscalizar eram as mais 
variadas, entre muitas outras, existiam penas para «quem pozer a bocca ás bicas para beber, incorre na 
pena de trezentos réis de multa.». 
No Regulamento de Salubridade das Edificações Urbanas anteriormente mencionado, a defesa da 
qualidade da água que se consumia nas habitações também mereceu a atenção do legislador, que 
detrminou: 

«Art. 21.º Os depósitos de água potável em caso nenhum devem estar em 
communicação directa com latrinas, ou tubos de queda, nem mesmo o orifício de vazão 
superior quando o tenha, devendo todas as communicações ser isoladas por meio de 
syphões interruptores. 
Art.º 25.º Havendo agua encanada, nunca o encanamento deve ter ligação directa com as 
latrinas, ou qualquer deposito insalubre, somente interrompida pelas torneiras, mas será 
sempre collocado entre estas e as latrinas um deposito de agua isolador.» 

Segundo João Cosme, ao longo de todo o Regulamento é notória a preocupação em estabelecer regras 
para que os sistemas de abastecimento de água existentes nas habitações, ou das fontes utilizadas pelas 
populações não fossem um elemento causador de doenças. A contaminação fecal (animal e/ou humana) 
tornava as águas bacteriologicamente impróprias, já que os coliformes fecais, as escherchia coli, entre 
outras, são causadoras de doenças como a cólera, febre tifóide e gastroenterites. Este Regulamento 
também apresentava normas dispositivas a ter em conta na construção das fossas. 
A segunda metade do século XIX ficou marcada pela deslocação de muitas pessoas em direcção às 
cidades de Lisboa e Porto, que eram os dois principais aglomerados urbanos, tornando ainda mais 
problemática e difícil a vida destes deslocados. Na maior parte das vezes, estes elementos procuravam 
trabalho nas novas actividades (directas ou indirectas) do sector secundário que se estava a expandir, 
ficando alojados em condições deploráveis. 
Os proprietários das habitações, que iriam ser utilizadas por estes operários, apenas se interessavam em 
obtê-las a baixo custo e que ficassem próximo do lugar de trabalho, para que pudessem retirar o máximo 
lucro com o seu arrendamento aos operários. Com o intuito de minimizar as deficiências e debilidades 
destas construções, o capítulo III deste Regulamento definia as condições mínimas para os bairros 
operários. A falta de arejamento contribuía para a propagação dos vírus e bactérias causadores de muitas 
doenças. Tornava-se, por isso, premente que se tomassem medidas no sentido de arejar os espaços de 
grande concentração de pessoas. Por conseguinte, convinha que os espaços escuros, fechados e com 
pouco arejamento seguissem algumas normas de modo a tornar o ar que se respirava no seu interior mais 
saudável. 
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Na história moderna destes serviços, é possível distinguir três fases principais: 

 

1) um período prévio, caracterizado por obras de caridade, contratos 

individuais para alguns serviços da comunidade e a quase indiferença 

dos poderes públicos; 

2) começo de interesse por parte dos poderes públicos, que tomam a seu 

cargo alguns serviços que não são assegurados pelas iniciativas 

particulares ou pela via dos contratos privados; 

3) os poderes públicos passam a assegurar progressivamente a totalidade 

ou parte essencial dos serviços de saúde, que só no decurso do século 

XX vêm a atingir forma realmente generalizada e activa. 

 

Esta evolução resultou da complexidade e custo crescente dos serviços 

necessários, de o seu desenvolvimento se ter feito sem plano nem método e da 

pressão política crescente que se traduziu pela necessidade dos governos 

criarem serviços capazes de proteger a saúde de toda a população e não 

apenas de pequenos grupos, por meio de medidas positivas contra os perigos 

da doença, a que corresponde a era da Medicina Preventiva. Um serviço de 

saúde em escala nacional virá progressivamente a tornar-se indispensável em 

toda a parte para realizar a segurança social dos nossos dias, que começou 

com os seguros sociais, para combater a pobreza e auxiliar na doença e no 

desemprego, e com a medicina social, para alargar as possibilidades da 

medicina curativa e de recuperação a sectores cada vez mais vastos da 

população, por meio de serviços médios organizados. 

 

Depois da 1.ª Guerra Mundial, os serviços organizados de saúde pública 

estenderam-se rapidamente e os seus efeitos fizeram-se sentir em todo o 

mundo, mas o grau de eficiência foi muito variável de país para país. Por esta 

razão, a Sociedade das Nações criou uma agência com a designação de 

Organização de Higiene (1923), com o fim de estudar, ao lado da quarentena e 

controlo das doenças contagiosas, os novos problemas (saúde rural, saúde 

escolar, centros de saúde, seguros, promoção da saúde) e organizar um 

ataque contínuo aos problemas da doença, o que foi empreendido com a 

cooperação de fundações (Rockfeller em particular) e diversas outras 
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organizações. Os problemas do saneamento, da epidemiologia, bacteriologia, 

parasitologia, higiene industrial, higiene dos alimentos, nutrição, protecção 

materno-infantil, etc., começaram a ser estudados em base nacional e postos 

em termos de esquemas práticos de trabalho administrativo. 

Os progressos feitos pela medicina aumentaram extraordinariamente a 

capacidade de acção dos serviços de saúde pública que iam sendo 

organizados, e estes orientaram-se no sentido de darem uma protecção 

uniforme, segundo um padrão comum de serviços (técnicas e meios de acção). 

A tendência geral na organização dos serviços públicos apontava para a 

separação entre serviços de sanidade e serviços de assistência, com 

vantagens mútuas na separação entre dois campos distintos: 
«Por fins do passado século [XIX] os países, sobretudo os latinos, 

jungiam numa mesma organização os serviços de beneficência e de 

saúde; era o seguimento de uma norma que se adoptou quando os 

Estados tomaram para si a conduta e a responsabilidade de fiscalização 

sanitária. O avanço científico dos procedimentos de medicina preventiva 

e de salubridade, determinou um tão grande alargamento de funções 

que, quase de um jacto e em quase toda a parte, se foi estabelecendo a 

individualização do organismo a que coubesse o manejo do trabalho 

sanitário. Em algumas nações tal independência foi mesmo além da 

conformação de uma direcção geral para se lhe atribuir foros e extensão 

de ordem ministerial. Temos que reconhecer que da criação de 

Direcções Gerais de Saúde, assim individualizadas, resultou vantagem 

não somente pela elasticidade na aplicação dos recursos técnicos como 

também pela instigação que isso veio a provocar no estudo e regração 

dos seus processos e, igualmente, no ensino e difusão dos 

conhecimentos dessa parte da medicina.»8 

 

Em 1934 procede-se à criação dos «Centros de Saúde»9, em Portugal. 

 

                                                 
8  José Alberto de Faria – “Assistência e Sanidade”. Boletim da Assistência Social, n.º 1, 1942-43, pp. 5-7 
9  «O centro de saúde, em sua essência, é um organismo de assistência dirigido em todo o melhor sentido 
de profilaxia a par dum instrumento permanente e vitalizador da educação higiénica.» 
José Alberto de Faria – “Os Centros de Saúde”. Separata da Revista Clínica, Higiene e Hidrologia, Ano 
6.º, n.º 8, 1940, pp. 213-214 
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Assim, a capacidade para criar e administrar serviços de saúde pública 

eficientes evidenciou grandes falhas por toda a parte mas, de qualquer forma 

relacionando os conhecimentos adquiridos e as possibilidades de actuação, os 

progressos feitos foram impressionantes. 

A necessidade de preparar e treinar o pessoal capaz de compreender, planear 

e executar estas tarefas levou, nos países mais progressivos, à organização de 

cursos especiais para médicos, engenheiros sanitários, administradores 

hospitalares, pessoal auxiliar, etc., e mais tarde à criação de Escolas de Saúde 

Pública, a primeira das quais (Johns Hopkins School of Hygiene) começou a 

funcionar em 1918, na Universidade de Baltimore (E.U.A.). 

 

A tendência para a separação entre higiene e assistência pública, consuma-se 

na década de 1940, com esta última a evoluir para formas de assistência social 

e de previdência. Assinale-se que o conceito de assistência pública assentava 

num principio de socorro a desprotegidos e economicamente indigentes, num 

sentido de remediação, embora dominado pelo critério de ordem pública, 

incluindo o nível sanitário, que importaria manter. A utilização do conceito de 

assistência social pretendia representar uma evolução, pois assentava numa 

lógica de prevenção social, mostrando-se mais abrangente em relação a 

indivíduos carenciados: procurava prevenir a queda das pessoas carenciadas 

em situação de miséria ou de extrema dificuldade, por razões, sobretudo de 

desemprego, distribuindo subsídios ou facilitando o acesso a serviços de apoio 

na doença, ou seja, tratando as suas carências individuais. 

A previdência social, por seu lado, era uma forma de seguro social obrigatório, 

imposto aos indivíduos profissionalmente activos, que gerava direitos 

(tratamento na doença, invalidez, abono de família, …) mediante o pagamento 

de prémios pré-fixados (normalmente, através de desconto no salário). Esta 

prática iniciou a sua difusão pela Europa no Pós-Primeira Guerra Mundial. Em 

Portugal, de forma significativa, só a a partir dos meados da década de 1930, 

com a criação de algumas caixas de providência sectoriais na industria e nos 

serviços10. Assim, foram gerados os sistemas de segurança social que 

passaram a abranger diversas valências (protecção na doença, subsídio de 

                                                 
10  Miriam Halpern Pereira – “As Origens do Estado Previdência em Portugal: as novas fronteiras entre o 
Público e o Privado”. Ler História, 37 (1999), p. 45-61 
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desemprego, reforma na velhice e invalidez, prestações familiares, etc.). A este 

processo convencionou-se designar de “Estado-Providência”, quando o Estado 

assumiu uma função de gestão dos respectivos fundos financeiros e neles 

comparticipava, responsabilizando-se pela execução dos serviços. 

 

 

Após a Segunda Guerra Mundial, o movimento de saúde pública acentuou-se 

em todos os países evoluídos e generalizou-se às regiões subdesenvolvidas 

sob a influência de três factores principais: 

 

1) a pressão social e política sobre os governos no sentido de 

aperfeiçoamento da política da saúde; 

2) o progresso da medicina; 

3) a entrada em funcionamento da Organização Mundial de Saúde (OMS), 

criada pela carta das Nações Unidas (1945) e posta a funcionar, em 

1948, como agência oficial de coordenação no campo da saúde 

internacional, com o fim de ajudar os países membros a organizarem 

eles próprios os seus serviços de saúde  e a luta contra as grandes 

doenças (como é o caso da luta contra o paludismo). A saúde passou a 

ser considerada «um dos direitos fundamentais de todo o ser humano 

sem distinção de raça, religião, opiniões políticas e condições 

económicas e sociais» e foi admitido o princípio da ajuda mútua entre 

países, com o estabelecimento de programas de assistência técnica no 

campo da saúde aos menos desenvolvidos. 

 

Muitos países que adquiriram a independência neste período encontraram-se 

em face de problemas de saúde semelhantes aos que a Europa teve de 

enfrentar no início do século XIX na fase de desenvolvimento industrial, e 

poucos têm sabido beneficiar da experiência adquirida no domínio da 

organização de serviços, pelo que se encontram na nossa época, conforme os 

países, serviços de saúde com o mais diverso nível de actuação. Em muitas 

regiões do mundo, os serviços de saúde não passaram ainda das primeiras 

etapas de desenvolvimento e as bases económicas e sociais rudimentares em 

que assentam dificultam o seu progresso. Noutras, atingiram estruturas com 
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nível altíssimo de aperfeiçoamento e eficiência. A acção da OMS tem sido, ao 

mesmo tempo, de orientação, ajuda técnica, estudo de problemas especiais e 

coordenação da investigação. 

 

A saúde pública está nos nossos dias em profunda evolução e à medida que o 

progresso dos conhecimentos permite descobrir solução para alguns 

problemas essenciais (saneamento, luta contra muitas doenças infecciosas e 

parasitárias, nutrição, doenças profissionais, educação sanitária da população) 

e os serviços de saúde adquirem capacidade para os controlar, tais problemas, 

sem que desapareçam, passam a ser do domínio das tarefas correntes ou vão 

declinando de urgência e cedem lugar em importância imediata a «novos» 

problemas que alargam o horizonte de actuação dos serviços de saúde. Alguns 

destes novos problemas (cancro, doenças crónicas e degenerativas, saúde 

mental, poluição química, radiações, acidentes, urbanismo, cuidados médicos 

para diagnóstico precoce e tratamento), por serem ainda muito mal conhecidos, 

exigem trabalho perseverante de investigação para que se aperfeiçoem 

métodos convenientes de luta. 

 

As doenças dominantes nos grupos evoluídos da população têm mudado 

acentuadamente nos anos recentes, em consequência da política da saúde e 

da melhoria do padrão de vida, sobretudo no que diz respeito às doenças 

infecciosas, do trabalho e da nutrição, mas a doença, no sentido do conjunto de 

estados mórbidos que afectam o homem, não apresenta ainda tendência para 

diminuir, embora as doenças até agora responsáveis pelo maior número de 

mortes estejam vencidas ou em vias de serem dominadas. Reconhece-se por 

toda a parte que a doença vai mudando em muitos dos seus aspectos 

qualitativos e quantitativos e que há escalões que é necessário percorrer na 

conquista da saúde. Se no presente se sabe organizar serviços para promover 

a saúde e lutar contra muitas doenças dominantes, há ainda pouca experiência 

da organização de serviços para a luta contra outras doenças que, pelo menos 

na aparência, estão a tomar o lugar das primeiras, embora em fases diferentes 

da vida dos indivíduos e, ao que parece, à medida que estas vão sendo 

vencidas. 
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Ao conjunto de doenças dominantes que caracteriza a evolução da doença em 

cada época, país ou população, chama-se «padrão de doença». 

 

Em relação com o estado actual e as perspectivas imediatas, a saúde pública 

apresenta quatro características importantes: 

1.ª – Dispõe de técnicas bem estruturadas e larga experiência da sua aplicação 

em muitos sectores de luta contra as doenças evitáveis, as quais continuam a 

ser aperfeiçoadas e podem ser importadas pelos países ou regiões menos 

desenvolvidas, com o apoio de organismos internacionais, e rapidamente 

postas ao serviço da população. Enquanto no século XIX e na primeira parte do 

século XX as técnicas de saúde pública eram rudimentares e a medicina 

apenas dispunha de meios pouco eficazes de combate às doenças de maior 

incidência e estava longe de ser um serviço público ou de poder servir parte 

importante da população, a protecção da saúde foi lenta e em grande parte 

secundária ao desenvolvimento económico. No presente, é possível organizar 

serviços de saúde eficientes, por fases, de acordo com a capacidade técnica, 

administrativa e económica de cada povo, precedendo e ajudando o 

desenvolvimento económico, sem que seja preciso esperar por todos os 

benefícios com que este virá a contribuir. 

2.ª – A contribuição da investigação, que está a ser feita em grande parte fora 

dos serviços de saúde, se revela lenta na descoberta dos factores que 

condicionam o aparecimento e a evolução das «novas» doenças, em face da 

necessidade premente de mais conhecimentos para que seja possível 

organizar novas estruturas capazes de enfrentar estes problemas. 

3.ª – O êxito na luta contra as doenças responsáveis pela grande mortalidade 

nas idades jovens tem como consequência o aumento da proporção de 

pessoas idosas, cuja patologia implica o aperfeiçoamento e adaptação da 

estrutura dos actuais serviços de saúde. 

4.ª – O sucesso dos serviços de saúde na redução vertiginosa da mortalidade, 

sem que a natalidade tenha diminuído de forma acentuada, porque os 

costumes e a educação, de que esta depende, se modificam mais lentamente, 

conduziu ao crescimento rápido da população. 
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O futuro da saúde pública é claramente influenciado por três ordens de 

factores: 

1) O progresso nas ciências sanitárias, médica e social, e o 

aperfeiçoamento de estruturas de aplicação prática dos conhecimentos 

adquiridos em benefício de toda a população; 

2) A melhoria progressiva e rápida das condições económicas e sociais, 

com a eliminação das carências ou deficiências elementares dos 

indivíduos e grupos humanos; 

3) O reconhecimento generalizado de que a protecção da saúde é uma 

responsabilidade primária das comunidades e dos governos e implica a 

organização de serviços apropriados. 

 

Relativamente à organização do sistema sanitário em Portugal, nos inícios do 

século XX, ainda na vigência da monarquia, este sistema passou a ter uma 

nova estrutura institucional, com a publicação, em 24 de Dezembro de 1901, 

pelo governo de Hintz Ribeiro, do Regulamento Geral dos Serviços de Saúde e 

de Beneficência Pública, redigido pelo higienista Ricardo Jorge. 

Tratou-se, assim, de definir os novos organismos centrais e os órgão externos, 

nomeando os funcionários, distribuindo poderes e atribuições, chamando, de 

uma forma clara, para a administração geral (o governo) o controlo e a 

fiscalização das políticas sanitárias. Com este regulamento, a superintendência 

dos serviços de saúde e beneficência passavam para a imediata dependência 

do Ministério do Reino, competindo os serviços à Direcção Geral de Saúde e 

Beneficência Pública, que passaria a informar praticamente todas as decisões 

políticas neste domínio e cujo Director-Geral seria obrigatoriamente um médico 

higienista. Saliente-se a mesma supervisão administrativa para os dois tipos de 

problemas – acção sanitária e acção beneficente – um aspecto ambivalente 

que perdurou na administração portuguesa até 1911 (ao nível da direcção-

geral). Mas a palavra «beneficência» deu lugar, mais tarde, a «assistência», o 

que sedimentou uma ambiguidade manifesta na organização dos serviços 

públicos de saúde em Portugal, durante a maior parte do século XX. 

Em termos regulamentares, estes serviços de saúde contemplariam o estudo e 

a vigilância da sanidade pública, higiene social e vida física da população, 

promovendo as condições da sua melhoria, abrangendo a defesa contra a 
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invasão de moléstias exótico-pestilenciais, desenvolvendo a estatística 

demográfico-sanitária, a prevenção e combate das moléstias infecciosas, a 

salubridade de lugares e habitações, a inspecção das substâncias alimentícias, 

a higiene da industria e do trabalho, a polícia mortuária, o exercício médico-

profissional e quaisquer outras aplicações de higiene pública. No âmbito destes 

largos poderes (que se regulam por 347 artigos), cabia às autoridades 

sanitárias a matrícula de facultativos, farmacêuticos, dentistas e parteiras (as 

quatro profissões admitidas no quadro de saúde), registar os respectivos 

diplomas de habilitações, proceder contra os que se subtraíssem ao registo ou 

exercessem sem as condições previstas na lei ou, ainda contra os que 

recusassem o auxilio da sua profissão quando convocados. 

Institucionalizou-se, pelo regulamento de 1901, o Instituto Central de Higiene 

(já antes criado por Decreto de 28 de Dezembro de 1899) para fazer 

investigação, dar formação em saúde pública, fazer a divulgação das 

conquistas da higiene e promover análises relativas a fiscalizações, ao qual se 

veio, mais tarde, a dar o nome de Instituto Ricardo Jorge. E, para tornar 

conhecida a legislação, as circulares, as ordens, as nomeações e outros 

assuntos que passavam pela Direcção-Geral e interessavam a todo o sistema, 

passou-se a publicar o Boletim dos Serviços Sanitários do Reino. 

O governo republicano, e, 1911, autonomizou a Direcção Geral de Saúde11, 

desligando-a da Beneficência, mantendo-se os restantes princípios 

regulamentadores. Mais tarde, em 1926, a organização do sistema sanitário em 

Portugal foi novamente revista, já em pleno governo de Salazar. Essa 

reorganização foi liderada, mais uma vez, por Ricardo Jorge. No preâmbulo do 

diploma que estabelecia a reorganização (Decreto 12 477 de 12 de Outubro de 

1926), defendia-se a validade dos princípios da reforma de 1901, a que teria 

faltado «a força e o dinheiro» e reconhecia-se o «atraso» nacional entretanto 

criado relativamente à situação de outros países como podemos verificar no 

preambulo do citado diploma: 

 

                                                 
11  A Direcção Geral de saúde, criada em 1911, foi transferida para o Ministério do Trabalho e 
Previdência Social em 1918 e para o Ministério da Instrução Pública, em 1925, foi reintegrada no 
Ministério do Interior em 1927. Os serviços da Direcção Geral de Saúde, reorganizados em 1945, saíram 
definitivamente do Ministério do Interior em 1958, à data da criação do Ministério da Saúde e 
Assistência. 
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«Desde a sua implantação regular em 1901 os serviços de saúde não 

receberam benefícios apreciáveis, antes talvez prejuízos sensíveis; 

apenas a registar a separação independente da Direcção Geral de 

Saúde, operada em 1911 pela Republica. Faltou à reforma de 1901 tam 

bem auspiciada, que ao tempo nos colocava acima de muitos países, o 

apoio da força e do dinheiro – a força, porque toda a sorte de peias 

embaraçaram a sua acção, reduzindo-a quasi à impotência – o dinheiro, 

porque as somas ínfimas consignadas no Orçamento foram ainda ao 

depois ratinhadas. 

Estamos, no tocante a higiene pública, em considerável atraso, lesivo 

para a existência e saúde dos cidadãos, vexatório para o brio nacional. 

Ao passo que Portugal estacionou e até certo ponto retrocedeu, os 

outros países desenvolveram e aperfeiçoaram à compita a sua 

sanidade. Foi sobretudo após a Guerra, onde a medicina preventiva 

assinalou o êxito triunfante dos seus processos remidores de males e 

vidas, que este movimento ascensional se atiçou. Países assolados por 

todas as calamidades e esmagados por gravíssima crise económica 

trataram apressadamente, sem olhar a sacrifícios, de reconstruir desde 

os alicerces a sua sanidade. Citem-se em primeira linha a Rússia 

soviética, a Polónia, a Checo-Eslováquia, a Sérvia, a Roménia, onde 

hoje se encontram magnificas instituições que são para nós outros 

verdadeiras maravilhas. Apesar da penúria, não pouparam dinheiro para 

atalhar os seus males físicos a ás mínguas da higiene e da profilaxia, 

tais quais elas são hoje compreendidas e exercidas nos países onde se 

ostentam como padrões de acção social. 

A debelação dos flagelos que perpetua ou episodicamente nos afligem 

não obedece apenas à necessidade humana de valermos às desgraças 

mórbidas da gente portuguesa. Esta cruzada é imposta pelas próprias 

conveniências materiais e morais da Nação como satisfação de 

deveres, naturais uns, forçados outros, para com as outras nações. 

Estamos chegados à época de um novo direito das gentes, de uma 

moralidade física geral, em que, por vivas que sejam outras 

preocupações de ordem política e colectiva, ascendeu entre elas ao 

lugar das mais instantes e da solidariedade higiénica internacional. 

Já a convenção que criou a secretaria da higiene pública de Paris foi o 

significado desta aspiração – um consórcio de princípios e de acção 

entre as potências signatárias para a harmonização melhorativa das 
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suas administrações de saúde pública. No código instaurador da 

Sociedade das Nações, lavrado no tratado de Versalhes, ficou exarada 

a instituição de uma organização internacional permanente de sanidade, 

que seu logo de si a constituição de uma comissão técnica que está 

funcionando em Genebra com a máxima actividade. Agora mesmo se 

celebrou em Paris uma conferência sanitária internacional de onde saiu 

um protocolo a impor deveres às potências aderentes, de alto interesse 

para a vigilância sanitária da sua navegação e comércio. 

Toda esta situação europeia e mundial, cada vez mais aguda, cria 

obrigações reais, de execução contínua e rigorosa, obrigações 

impreteríveis de cumprimento por parte de Portugal, sob pena de nos 

vermos apontados sanitariamente como menos desejáveis. Importa pois 

evitar essa nódoa, empenhando em esforço enérgico e sério para o 

fomento progressivo da higiene nacional sem poupar sacrifícios. 

Foi compreendida nestes últimos anos pelos poderes públicos a 

necessidade de levar avante a reforma higiénica, e nesse sentido dois 

governos diversos apresentaram em Câmara propostas de lei, a última 

das quais tinha transitado já pelas comissões parlamentares. Eram 

simples bases, agora mais rasgadamente a rectificar, corrigir, precisar e 

ampliar, tanto na parte orgânica e técnica, como na económica e 

financeira, em face dos dados e estudos reunidos e dos exemplos 

estranhos, de modo a estabelecer de vez as primeiras tábuas de um 

código fundamental de reorganização, praticamente eficaz e viável, 

dotada capazmente de meios e entidades bastantes para que a 

restauração higiénica, tanto para desejar, se atinja progressivamente. 

É pela cabeça que se tem de começar esta empresa de reformação. E, 

antes de mais, a higiene não é cousa arrumável nos casarões 

pombalinos do Terreiro do Paço. Onde tem estado e como tem estado, 

amesendrada num cubículo e numa sala de meias com outra repartição, 

não tem figura nem cabimento sequer de administração do concelho, 

quanto mais de administração sanitária dum país. Neste recesso 

mesquinho a Direcção Geral tem à sua disposição carteiras, tinteiros e 

papéis e um séquito de quatro a cinco empregados. Serviço técnicos 

há-os, e rudimentares, no Instituto Central de Higiene – e esse vive 

acanhadamente numa casa alugada. 

Há, pois, que tratar de alojar a Direcção Geral, com todos os apensos 

necessários, em edifício independente, simples, mas decente e 
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acomodado ao fim, que condiga com o seu título de higiene. Tal 

instalação imediata é uma condição sine qua non, sem o que a tarefa 

que se empreende seria vã e condenada de antemão. 

A singeleza e a pobreza desta instância, chamada superior mas na 

realidade inferiorizada, forçam-na a ser tantas vezes imbelemente a 

triste testemunha de males que não tem modos de remediar. Por toda a 

parte esta rodagem é a mola real da higiene aplicada – ali se estuda, se 

vigia e se promove tudo o que é ou precisa de ser higiene. Querê-la 

uma simples secretaria é condena-la à nulidade e esquecer que a 

sanidade pública é uma sciência e uma arte, hoje especializadas ao 

máximo, e até um feixe de especialidades. Quem ali exerça 

responsavelmente a direcção tem de dispor á roda de si de gente 

adestrada, de instrumentos de investigação e apetrechos de combate. 

Dali saem as expedições que têm de acudir onde surja uma epidemia 

de importância para atalhá-la. Ali têm de receber-se e de apurar-se os 

dados que permitam avaliar dia a dia do estado sanitário do País; ali 

tem de medir-se, graduar-se e fiscalizar-se o esforço de sanidade 

periférica e a actividade dos seus serviços. 

A lacuna mais deplorável e prejudicial é dum serviço permanente de 

combate anti epidémico, tendo a postos, pronto à primeira vez, quem e 

com que possa valer e cortar o passo a uma epidemia. Essa criação de 

brigadas sanitárias com o pessoal e material próprios será uma das 

obras mais instantes da nova sanidade. Até agora, ao surdir dum 

grande flagelo, tem de recorrer-se penosamente a uma improvisação 

contínua tanto em pessoal como em material. Há que renovar a cada 

alarme, dissipando-se esforços e dissipando dinheiro. Porque 

semelhante sistema ou ausência de sistema significa fatalmente, sobre 

todos os inconvenientes, o desbarato. De ora avante haverá quem vá 

acudir localmente, com as investigações e os remédios, às epidemias 

de tomo. 

Não são só as revoadas de contágio que desafiam a debelação, mas 

também as endemias tenazes. Tal o sezonismo, que estende pelo País 

largas manchas; há mais de vinte anos que as estâncias de saúde se 

preocupam com o estudo e o combate do flagelo sem colher a 

realização dos seus propósitos. Hoje basta dizer que Portugal é o único 

país da Europa onde a luta anti-malárica está por iniciar a preceito. 
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Quasi no mesmo caso está o cancro roaz das moléstias venéreas e 

sifilíticas, e outros flagelos evitáveis ou atenuáveis. 

A Direcção Geral talha-se em secções técnicas segundo o padrão que 

melhor se recomenda pelo exemplo alheio. São ao mesmo tempo 

inspecções, destinadas a exercer a fiscalização sobre os serviços 

externos, que carecem de orientação e vigilância. Assim se satisfaz 

uma necessidade primordial, qual é a de se saber se os funcionários 

locais cumprem ou não os deveres do cargo, e o de dar a esse 

cumprimento o apoio de instruções e guias. 

Serviços de saúde andam dispersos por diferentes Ministérios, 

dispersão a que outros países trataram de obviar, sobretudo 

ultimamente, em obediência ao princípio da concentração higiénica, 

hoje por toda a parte aceite. A união faz a força e a economia. Entre nós 

já o decreto de 17 de Outubro de 1920 mandou integrar o Conselho de 

Melhoramentos Sanitários na Direcção Geral de Saúde, o que não 

chegou a realizar-se por obstáculos de ordem material que serão agora 

removidos; o serviço da salubridade dos lugares e das habitações será 

uma das mais úteis empresas da reforma. A sanidade escolar, essa foi 

há pouco fundida pelo Governo na sanidade geral, como já fora mais 

que uma vez proposto. A sua finalidade agora acrescenta-se com o 

exercício da propaganda da higiene no meio escolar – vulgarização que 

mais virá contribuir para a compreensão dos deveres dos cidadãos para 

com a saúde pública. 

A actual orgânica da máquina sanitária transforma-se radicalmente. 

Cessa a dualidade funcional-administrativa e técnica. A saúde tem de 

exercer-se por si própria para os actos da sua competência sem 

dependência de decisões ou intervenções de autoridades 

administrativas. Um progresso a promover, que no nosso País não é 

senão o regresso salutar aos princípios da reforma de Passos Manuel, 

ao criar o Conselho de Saúde e as suas delegações; essa 

independência, embora parcial, inspirou já a reforma de 1901, e é agora 

rasgadamente implantada. 

As sub-inspecções concelhias põem se em contacto directo com a 

Inspecções e Direcção Geral, suprimindo-se as delegações distritais. 

Visitas periódicas instruirão e vigiarão os serviços comunais. Apenas 

nas ilhas adjacentes se conservou o antigo esquema, atentas as 

condições topográficas. 
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Tinha-se há muito notado quando era exagerado o número de 

subdelegados de Lisboa e Porto, em comparação do quadro resumido 

dos inspectores médicos das cidades estrangeiras, mesmo das mais 

populosas. Reduziu-se grandemente essa cifra, e em compensação 

dotaram-se os serviços de pessoal auxiliar e subalterno, como é de 

rigor, de fiscais sanitários em número preciso para a vigilância a exercer 

e actos a cumprir, que serão devidamente industriados para o seu 

mester. 

Nos quadros das estações de saúde deram-se também reduções de 

pessoal. 

A entidade prestadia do partido municipal é objecto de melhorias, de há 

muito reclamadas. Institui-se o concurso como ingresso para um corpo 

de aspirantes a facultativos camarários e sanitários, de entre os quais a 

câmara provê livremente os seus partidos por concurso documental 

como até agora. É desse alfobre que se colhem todos os outros 

médicos sanitários por selecção de provas de competência. A situação 

dos partidistas foi atendida com justas e merecidas vantagens. 

A subvenção aos subdelegados de saúde andava arbitrariamente 

repartida entre câmaras e Estado e de um modo lesivo para este. De 

princípio as gratificações destes funcionários estavam a cargo do 

município; a vida cara levou o Estado a subsidiá-los. As câmaras 

fizeram o mesmo, mas de uma maneira desigual, o que levou a seu 

turno o Governo a variar também a sua contribuição, e tudo isto tam 

díspar e caótico que, em face dos princípios mais elementares de 

tabelamento de funções oficiais e de contabilidade pública, nunca de a 

ter existido e muito menos deve subsistir. Eis o sistema agora 

determinado: a câmara remunera como entender o seu médico, mas 

nunca abaixo do limite mínimo de 450$ mensais; e o Estado paga como 

vencimento ao subdelegado 300$, que serão contáveis para a sua 

aposentação. 

Fora da área rural, é para desejar que os médicos sanitários consagrem 

a sua actividade à higiene e nela se especializem, dando de mão à faina 

absorvente da clínica. Esta exclusão impõe-se para os lugares 

superiores da sanidade e para os inspectores e sub-inspectores das 

áreas urbanas, mas impunha a seu turno como compensação gravame 

desmedido de remunerações, e sobretudo impossibilitaria de momento 

os provimentos por falta de pessoal. Deve todavia o Estado premiar 
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aqueles que puderem pu quiserem sacrificar a clientela ao serviço 

sanitário e promover deste modo que pouco e pouco tenhamos médicos 

higienistas de carreira, alheios à clínica civil. Daí o disposto de 

descontar nos cargos determinados nos quadros um quinto do 

ordenado para os que se não despeçam do uso particular da profissão. 

E além deste diferencial gozarão ainda os médicos sanitários exclusivos 

do benefício de diuturnidades de um décimo por quinquénio até vinte 

anos. 

Ciência aplicada e das mais complexas, a higiene tem de ser cultivada 

como tal e ministrada como ensino. Do ensino depende até na sua 

propaganda. Foi segundo esta ideia que a saúde pública se incorporou, 

após o desmembramento do Ministério do Trabalho, no Ministério da 

Instrução Pública. Exige-se mais que nunca que o médico sanitário faça 

tirocínio de cursos especiais; para os lugares de muita responsabilidade 

e continuidade cria agora este diploma cursos de aperfeiçoamento e 

estágios. Estão-se multiplicando lá fora as Escolas Superiores de 

Higiene do Estado, que dão na sua organização e fins a feição mais 

relevante do actual progresso sanitário. Da sua acção eficiente 

dependem a superioridade dos funcionários e das funções em sanidade 

pública. Ajunte-se o papel cada vez mais saliente da medicina 

preventiva na escolaridade. E note-se enfim que é na escola primária e 

secundária que há que prégar os são princípios da saúde individual e 

colectiva. Aos médicos escolares vai já consignada a tarefa da 

propaganda leccional à população escolar. Só assim se alcançará 

incutir a um povo, onde reinam, por longa tradição e vício educativo, 

maus hábitos e desmazelos, os mandamentos da lei higiénica, que são 

hoje nos povos exemplares uma crença arraigada e um culto acrisolado. 

 

No barranco financeiro estacaram mais de uma vez as tenções de 

reformas. Anteviam-se somas elevadas a despender, menos 

coadunáveis com os apertos económicos. A saúde não tem preço e 

nunca será cara. De quanto pode fazer-se em seu favor revê-se do 

exemplo da Suiça, e iguais se poderiam colher doutros países: 
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 Em 1891 Em 1922 
Mortalidade      20,6 por mil 12,9 

Mortalidade infantil no 1.º ano       163 por mil 70 

Moléstias Transmissíveis  145 por cem mil 33 

Tuberculose  209 por cem mil 141 

 

 

Quanto valeria uma melhoria assim no nosso penoso estado sanitário 

com obituários dobrados e males de toda a sorte? 

Foi este lado pecuniário o que exigiu mais atenção e reflexão. Reduzir 

ao mínimo o excesso sobre os encargos actuais foi o objectivo que se 

procurou atingir. As despesas com o pessoal, podemos dizê-lo, não são 

excedidas, antes deminuidas; mesmo com o pagamento dos 

empregados que sobejarem dos quadros há superavit imediato 

importante. Para ocorrer principalmente aos gastos de material e de 

serviços a instaurar criam-se receitas de emolumentos diversos 

facilmente cobráveis. 

Estreitaram-se, como era mester, os laços da sanidade oficial com os 

senados municipais, dando corpo e acção às juntas de higiene, de 

composição mixta de vereadores e funcionários sanitários. Para 

satisfação dos encargos que às câmaras municipais impendem se lhes 

adjudicam receitas de emolumentos diversos. 

Cortando por mais comentos às disposições vantajosas deste decreto, o 

Governo exprime a sua satisfação por lançar as bases da nossa 

restauração sanitária, julgando ter assim prestado ao País um dos 

melhores serviços da hora presente, e espera que a este passo 

avançado suceda a aplicação progressiva da reforma sem 

tergiversações nem empecilhos, como importa à execução da que foi 

chamada a lei suprema dos povos. 

Em nome da Nação, O Governo da República Portuguesa decreta, para 

valer como lei, o seguinte: (…)12» 

 

 

 

                                                 
12  Publicado in Diário do Governo 227 (nova publ. D. G. 259) 
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Invocando vários tipos de problemas a resolver (nomeadamente os flagelos do 

sezonismo e da sífilis, então com muita incidência), pretendia-se lançar as 

bases da «restauração sanitária». Centralizava-se na Direcção Geral de Saúde 

a gestão técnica e administrativa dos serviços públicos de sanidade e higiene, 

conferia-se nova regulamentação aos diversos serviços centrais e locais, 

requalificando as suas competências e atribuições ao nível concelhio, mas 

suprimindo-se as delegações de saúde distritais (mais tarde repostas). Pela 

Direcção Geral de Saúde, que seria sempre dirigida por um médico, segundo 

as disposições regulamentares, passava a concepção e a definição de 

directivas relativamente à criação de novos serviços, das novas carreiras 

profissionais no campo da saúde ou da suas reconfigurações, bem como o 

desenho das estruturas formativas subjacentes em articulação com as 

entidades formadoras. 

Pela década de 1930, o Estado Novo elegia as soluções corporativas, isto é, o 

entendimento entre o capital e o trabalho através de contratos colectivos entre 

sindicatos e grémios, em vez daquilo que se designava como «utopia socialista 

do Estado-Providência», pensando nos seguros sociais obrigatórios que já 

corriam em alguns países, sob administração governamental. É isso que o 

regime do Estado Novo explica quando estabeleceu as bases para a criação 

das instituições de previdência social, em 1935, que deixava a cargo dos 

sindicatos e grémios, das Casas do Povo e Casas de Pescadores, recusando a 

sua direcção pelo Estado A 12 de Outubro de 1935 é publicado o Decreto n.º 

25935 que regulamenta as Caixas de Previdência13, previstas pela Lei n.º 1884 

de 16 de Março de 1935. 

O governo do Estado limita-se a reservar para si a fiscalização e a orientação 

técnica da previdência. Para além disso, o Estado assumia apenas aquilo que 

passou a designar de «assistência social», desde 1937, cujo campo surgia 

arrumado em quatro áreas fundamentais, todas elas dedicadas a elementos 

não-activos da sociedade: 

• Assistência à vida no seu nascimento e primeira infância (consulta pré-

natais, maternidades, lactários, parques e dispensários infantis); 

                                                 
13  Pelo Decreto n.º 35311 de 25 de Abril de 1946 foi constituída a Federação das Caixas de Previdência 
que concentrou e organizou um serviço de assistência anteriormente dispersos pelas pequenas «caixas» de 
diversos sindicatos. 
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• Assistência à vida na sua formação e preparação física, intelectual e 

moral (preventórios, colónias de férias, orfanatos e patronatos); 

• Defesa da vida ameaçada por infecções físicas, mentais ou morais 

(hospitais, casas de saúde, dispensários, manicómios e casas de 

regeneração); 

• Assistência à vida diminuída pela miséria económica ou pela 

incapacidade física, mental ou moral (cozinhas económicas, 

recolhimentos, hospícios, asilos ou albergues). (Decreto Lei n.º 31666 

de 22 de Novembro de 1941) 

 

 

A malária, paludismo ou sezonismo continua a ser um dos principais problemas 

de saúde pública a nível mundial e, com excepção do Síndrome da 

Imunodeficiência Humana Adquirida (SIDA), a única doença que mostra 

tendência para aumentar, apesar de ser uma patologia curável e de se 

conhecerem melhor que naquele, o ciclo de vida do parasita e os métodos de 

controlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 41



 

 

 

 

 

 

5. 
O VECTOR DE SEZONISMO EM PORTUGAL: A CAPACIDADE 

VECTORAL DOS «ANOPHELES» 
 

 

A capacidade vectoral dos «anopheles» irá variar em função de parâmetros 

ambientais, relativos tanto ao meio físico como biótico. No primeiro caso, estão 

a temperatura e a humidade relativa as quais, particularmente a primeira 

influencia fortemente a sua capacidade de proliferação. 

Por outro lado, a capacidade vectorial variará também tanto com as flutuações 

da densidade absoluta do vector (função, por sua vez, de factores como a 

temperatura, precipitação, intensidade de predação e medidas de luta anti-

larvar e anti-imago eventualmente tomadas) como com as flutuações da 

densidade absoluta da população humana em resultado, por exemplo, de 

movimentos migratórios. Na população de Benavente este factor poderá ser 

significante se atender-mos ao facto de chegarem a esta vila grupos de 

trabalhadores, os designados Ranchos14, que vinham, em muitos casos, da 

                                                 
14  Ciclicamente deslocavam-se para a Borda d'Água grupos de pessoas vindas, sobretudo 
da Beira (Pedrogão Grande, Figueiró dos Vinhos, entre outros), para os trabalhos do 
campo. Fugiam do Norte, despovoando as aldeias, vinham para a Borda d' Água. « 
Caminhavam aos grupos, aturdidos. De fatos assolapados por remendos, de barretes e 
chapéus puxados para os olhos, ficava-lhes mais sombrio o parecer dos rostos tisnados 
pelas soalheiras da vidima. 
Enrolavam-se em gabões desbotados, trazendo ao ombro sacos e foices, paus e caldeiras. 
E as mulheres embrulhadas em xailes desfiados ou saias de casteleta pelos ombros, 
marchavam silenciosas, de pés descalços. 
Sentiam saudades da terra que lhes negava o pão. Saudades bem fundas, catano! Vir de tão 
longe… 
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Beira e se «destinavam» a trabalho sazonal como era o caso da cultura do 

arroz. 

 

Existem em Portugal 3 espécies de anofeles: maculipennis, claviger, plumbeus, 

sendo as duas ultimas espécies silvestres e sem importância como 

transmissoras. 

Da espécie maculipennis existem duas raças: typicus e atroparvos. A primeira 

encontra-se em número reduzido no nosso país e tem hábitos estritamente 

zoófilos chegando a morrer em cativeiro sem sugar sangue se só lhe 

apresentam seres humanos para picar. Pode considerar-se uma espécie 

inofensiva. Ao contrário, a raça atroparvos pica o homem ou os animais, mas 

mostra por estes certa preferência e acha-se espalhada por todo o país, sendo 

                                                                                                                                               
E se lá havia pão para todos! Mal tinham acabado os dias fadigosos das vindimas, ainda o 
vinho saía ao pipo, já as aldeias se despovoavam para a Borda-d’Água. Era um êxodo de 
desgraça e susto. Que iriam encontrar por ali?!... » (ln Alves Redol, “Gaibéus”, 1965, pp.43). 
Eram contratados por uma Casa Agrícola, através de um capataz que os ajustava por 
determinado tempo e para determinados trabalhos. Estes ranchos de trabalhadores 
migrantes, designavam-se normalmente por beirões, gaibéus ou ratinhos. Qualquer uma 
destas expressões procura acentuar a superioridade sentida pelo camponês ribatejano, face 
a este trabalhador que se deslocava sazonalmente para trabalhar nas grandes searas. 
 
Os malteses formavam um grupo distinto, eram também os alugados, mas porque não 
eram ajustados por temporadas «andam à jorna semanal e trabalham avulsamente» (in Leite 
de Vasconcelos, “Etnografia Portuguesa” vol. V, 1936, pp. 655). Toda esta gente era 
agrupada em ranchos desempenhando todos os trabalhos agrícolas, que vão da sementeira 
à monda ou da ceifa à debulha. Trabalhavam sob as ordens de um capataz, enquanto os 
ranchos de mulheres sob as ordens directas de uma rainha. 
A duração das campanhas dependia do trabalho a realizar, podiam permanecer no campo 
por dois ou três meses no caso dos trabalhadores migrantes, enquanto os ranchos da vila 
iam “aviados” por apenas oito ou quinze dias. Estas gentes para evitar as deslocações 
diárias, alojavam-se junto do campo de trabalho e por isso as Casas Agrícolas construíam 
aposentos destinados a albergá-los, denominados quartéis ou barracões. Eram construções 
rudimentares «com mais de 10 metros de comprimento por 5 a 6 metros de largo, as 
paredes são de tábuas verticais ou de junco, a cobertura de colmo, zinco ou telha» (ln Leite 
de Vasconcelos, “Etnografia Portuguesa”, vol. VI, 1936, pp. Z23). O interior não era 
dividido, e neste espaço amplo distribuíam-se homens e mulheres com os poucos objectos 
que possuíam. Dormiam sobre palha ou esteiras fornecidos pelo patrão, alinhavam-se ao 
longo do barracão, separados por sexos, e em muitos casos partilhavam entre si as mantas. 
De resto cada um levava consigo, além do “avio” semanal, os escassos objectos que precisavam para o uso 
pessoal - uma toalha escura, sabão, pente a manta lobeira, bem corno objectos para a confecção dos 
alimentos. 
Pela manhã, bastante cedo, o manajeiro dava a voz de levantada «Vá d' acossa» (in Leite de 
Vasconcelos, “Etnografia Portuguesa”,  vol. V, 1936,  pp. 662), ou então vá acima. 
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o único vector de sezonismo em Portugal. Tem como particularidade biológica 

notável só picar dentro das habitações ou na sua vizinhança imediata. 

Praticamente em todas as regiões de Portugal existem anofeles da variante 

atroparvus, existem indivíduos com sezonismo, e durante uma parte do ano as 

temperaturas médias são superiores a 16ºC, o que quer dizer: existem todas as 

condições fundamentais para que se mantenha a endemia sezonática e, apesar 

de tudo, aquela endemia só se verifica em determinadas regiões. 

 

Qual será a razão disso? Certamente a existência ou não de outros factores 

que, naquelas circunstâncias, actuam como determinantes. 

Segundo a teoria de «quantum» proposta por Gill (1928) é necessária certa 

relação entre quatro factores para que se observe uma epidemia: 

1. O reservatório do vírus; 

2. o parasita infectante; 

3. o factor imunidade; 

4. o factor transmissão. 

A perda de equilíbrio entre estes diferentes factores trará como consequência 

ou uma epidemia ou um período de epidemia no caso de já existir endemia. 

Neste caso, o reservatório do vírus ou seja, o individuo doente existe em quase 

todas as zonas do país devido a infestações contraídas «in loco» se as áreas 

são sezonáticas, ou no caso contrário, pela vinda para a região de indivíduos 

parasitados fora dela. Este último caso observa-se com particular frequência em 

certas regiões do Algarve, das Beiras e do Minho e não consta que mantendo-

se inalteráveis todos os outros factores se tenha notado o aparecimento da 

endemia. 

Daquelas províncias e de outras, todos os anos, durante o verão, vêm para as 

regiões orizicolas, na sua maioria intensamente sezonáticas, milhares de 

trabalhadores que se infectam, quase sempre, em mais de 50% dos casos, e 

levam consigo para as suas terras os parasitas causadores da doença, 

passando a funcionar, por consequência, como portadores de gametocitos ou 

reservatórios de vírus. 

 

Na localidade em que existe sezonismo deverá registar-se, durante o estio, 

valores altos de temperatura e muito baixos de humidade relativa. A humidade 
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relativa baixa aumentaria as necessidades alimentares dos anofeles que assim 

teriam de picar maior número de vezes, com intervalos de tempo também 

menores e, como consequência, ao mesmo número de insectos corresponderia 

um maior número de picadas em virtude de que os animais existentes não 

seriam suficientes para alimentar todos aqueles mosquitos, aumentando assim 

as probabilidades da transmissão se operar. Por outro lado, naquelas 

circunstancias os anofeles começam a buscar, de preferência, a habitação 

humana para fugirem ao rigor do estio pois, nas regiões onde aquela relação 

entre a temperatura e a humidade relativa se verifica, em geral o tipo de casa 

existente é de paredes grossas e de materiais absorventes da humidade que a 

vão cedendo se a atmosfera se torna excessivamente seca. É também usual, 

nas várias regiões, como protecção para o calor, manter as habitações na meia 

obscuridade durante o dia. Assim se criam outros tantos factores que 

favorecem a entrada dos mosquitos na habitação humana, pelo menos durante 

o dia, pois certos abrigos destinados a animais, como coelheiras, 

permanecendo ao sol durante os dias mais secos e muito quentes, tornam 

impossível, dentro deles, a permanência dos anofeles. Em resumo, seriam 

criadas todas as condições que levam os anofeles a picar quase 

consecutivamente. 

 

Assim, a duração de vida dos anofeles pode ir, em condições favoráveis, 

durante os meses de verão, até dois meses, o que é mais que suficiente para 

permanecerem infectantes durante um período relativamente longo. 

 

O sezonismo no nosso país é sazonal, por oposição ao sezonismo estático que 

se verifica em certas regiões tropicais, e nas regiões equatoriais em que a sua 

transmissão pode ser possível quase todo o ano. 

Mas não é só por permitir a evolução dos parasitas e dos anofeles somente 

durante o Verão que assim o consideramos. Ao contrário do que se verifica nas 

regiões tropicais, não são as chuvas que no nosso caso modificam a evolução 

da endemia, embora em raras circunstâncias as precipitações da primavera 

aumentem a extensão dos criadouros de anofeles, pois tanto a maior frequência 

do anofelismo como do sezonismo se registam na época de precipitação mais 

fraca. O Verão no nosso país, seco e quente, facilita a formação de charcos nos 
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leitos dos rios e ribeiros, e permite a cultura de certas gramíneas, como o arroz, 

que permanentemente irrigadas formam, nas regiões mais intensamente 

sezonáticas, a quase totalidade dos criadouros dos anofeles e aumentam 

extraordinariamente a sua extensão. 

Daqui o intenso anofelismo que se regista nas regiões onde se pratica aquela 

cultura e, consequentemente, o sezonismo extremamente grave que se verifica 

principalmente quando se registam as condições meteorológicas atrás citadas. 

Em resumo: Existindo na maioria das regiões de Portugal os factores 

fundamentais para que se registe sezonismo sob a forma endémica e 

observando-se tal facto somente em algumas delas, quais serão, nestas 

circunstancias, os seus factores determinantes? 

Recordando que todos os factores se encontram inteiramente ligados ao clima, 

não esquecendo que sem uma temperatura adequada a transmissão não pode 

ter lugar, poderemos dizer que os factores determinantes da endemia 

sezonática em Portugal são: 

1. a intensidade de anofelismo relativo; 

2. a humidade relativa do meio ambiente; 

3. a temperatura durante o verão. 

 

Como factores acessórios devemos citar, entre outros, certas culturas quando 

permanentemente irrigadas, como é o caso do arroz cultura que ainda hoje se 

verifica em grande quantidade na região de Benavente. 

 

No ano de 1931 foi, para apreciação das condições climatéricas, instalado em 

Benavente um posto meteorológico. Este posto funcionaria sob a orientação 

técnica do Observatório Meteorológico de Lisboa. Este, passou a ser o primeiro 

posto de observação climatérica para a região da Planície do Ribatejo e além 

dos dados que interessavam à actividade da Estação Anti-sezonática, fornecia 

também, dados que podiam interessar à rica zona agrícola em que o posto se 

encontrava instalado. 
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6. 
O SEZONISMO E A LUTA ANTI-SEZONÁTICA EM PORTUGAL 

 

 

Em 1931 começou a funcionar a Estação Experimental de Combate ao 

Sezonismo de Benavente, que, passados dois meses de trabalho, 

cadastramento malárico e ensaios de processos da moderna luta, possuía já a 

indispensável dotação orçamental concedida pelo então Ministro das Finanças, 

Oliveira Salazar, que havia compreendido o enorme alcance da luta anti-

sezonática, que então se esboçava, e cujo labor se tornara evidente nos 

trabalhos executados pela Estação no início da sua actividade. 

O recenseamento da população escolar, a observação e tratamento dos 

doentes que iam surgindo nas consultas, ao lado do estudo do anofelismo 

local, com determinação de focos larvígenos, localização de abrigos dos 

mosquitos e classificação dos mesmos, fazia-se ao mesmo tempo que se 

montava a luta anti-larvar. 

Levantada a planta da região num raio de 5 quilómetros em redor da vila 

permitiu um melhor conhecimento da sua topografia e marcar com precisão os 

pontos de ataque. 

A limpeza e a drenagem de valas e charcos que, por um lado, foi posto em 

prática a título de exemplo e, por outro, foi fomentado, é certo que reduziu 

muitos focos, não evitou, contudo, que tivessem de empregar a luta anti-larvar 

com óleos e verde de Paris. 

O maior embaraço encontrado, no emprego deste último produto, foi a enorme 

extensão de arrozais que dificultou a aplicação larvicida, mesmo por avião. Por 

esse motivo, nos anos subsequentes, adoptaram variantes, tais como num ano 

charcos, valas e margens de canteiros de arroz, para o ano seguinte, executar 
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apenas o tratamento de charcos e valas e, finalmente, acabar, n outra época, 

por suspender toda e qualquer luta anti-larvar. 

Com toda a sua actividade e mercê de propaganda segura e de cuidada 

dispersão de ensinamentos higiénicos, levar toda a gente a uma cooperação 

que se mostrou extremamente vantajosa. 

No final do ano de 1931 foi possível apresentar um documentário 

cinematográfico da Campanha. 

As primeiras verbas concedidas para esta actividade seriam suficientes se o 

objectivo fosse unicamente a matança do que estava criado; todavia ambição 

de melhorar e progredir, aproveitando o âmbito criado pela Revolução Nacional 

para a Renascença de Portugal, levou a luta, amparada por verbas da Saúde 

Pública – até as dotações serem suficientes para manter o que de novo se 

instalava – aumentando a acção da Campanha embora às custas de muita 

dedicação e indiscutível boa vontade de todos. 

No ano seguinte, paralelamente ao trabalho habitual, houve uma continuidade 

da investigação científica em normas modestas, tradutoras da boa vontade e 

desejo de progressão. Assim, foi sendo ampliada a acção de luta dando início 

ao Inquérito realizado pelo país, «in loco». 

 

Em Setembro de 1932 foi aberta a Estação em Alcácer do Sal, em Julho de 

1933 a de Montemor-o-Velho e em Agosto de 1934 a do Pocinho. 

Criada em 1934 a estação de Estudo da Fundação Rockefeller, em Águas de 

Mora, foi ali instalada pelos serviços, um Dispensário. Outro Dispensário foi 

criado na Azambuja, subsidiado pela lavoura local. 

Foi ainda neste ano, que se iniciou a colaboração com a Junta Autónoma das 

Obras de Hidráulica Agrícola, nas obras do Vale do Sado. Para desempenho 

de tal serviço foi destacado um dos médicos dos Serviços Anti-Sezonáticos. 

 

Constituída a Comissão Reguladora do Comércio de Arroz, os lavradores, ou 

com mais propriedade os orizicultores, ofereceram, no final do anos de 1934 a 

sua cooperação na luta contra o sezonismo, estabelecendo-se uma pequena 

taxa sobre quilo de arroz, a pagar, quer pelo produtor, quer pelo industrial de 

descasque. (Decreto–lei n.º 24 619 de 29 de Outubro de 1934) 
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As duas verbas da taxa, ou seja, o total de um centavo por quilo de arroz, não 

onerando, por assim dizer, quase nada o produto, permitiram maior dotação 

para os serviços. 

Apesar de todas as verbas consignadas para a luta anti-sezonática a 

organização dos serviços só se fez pelo Decreto-lei n.º 28 493 de 19 de 

Fevereiro de 1938 publicado pelo Ministério da Agricultura e do Comércio 

quando da reorganização das normas da produção e do comércio do arroz. 

 

De seguida, damos nota da constituição do serviço com o seu respectivo 

pessoal médico e, um esquema da orgânica para melhor compreensão da 

maneira de actuar dos serviços. 

 

 

Ministério do Interior 
Direcção Geral de Saúde Pública 

Direcção dos serviços Anti-Sezonáticos 

 

Director de Serviços – Dr. Fausto Nunes Landeiro 

 

Estações Anti-Sezonáticas: 

 
Montemor-o-Velho 

Director Dr. José Joaquim Pereira de Lima 

 
Benavente 

Director Dr. Raul de Almeida Roque 

Adjunto Dr. António de Oliveira Jardim 

 
Idanha-a-Nova 

Director Dr. João Baptista Alves Portela 

 
Alcácer do Sal 

Director Dr. José Joaquim Santana Queiroz 

Adjunto Dr. Álvaro Ramos 

 49



 

Postos Anti-Sezonáticos: 

 
Pocinho 

Director Dr. Herculano da Silva Pinto 

 
Soure 

Director Augusto Esaguy da Fonseca 

 
Ponte de Sôr 

Director Dr. Joaquim Augusta Facha 

 
Azambuja 

Director Dr. Francisco Ribeiro Oliveira Freire Júnior 

 

 

 

A nova orgânica criou, quatro estações – Montemor-o-Velho, Benavente, 

Águas de Moura e Alcácer do Sal – e quatro postos – Pocinho, Soure, Ponte de 

Sôr e Azambuja – sem contudo definir bem as atribuições de cada um, nem a 

sua zona de acção. Por esse motivo, foi necessário marcar de início as zonas 

de influência de cada uma das Estações e Postos, de forma a qualquer 

delegado de saúde concelhio – para uso dos quais foram elaboradas 

Instruções Especiais – saber a que entidade local devia dirigir-se para efeito de 

estudo ou tratamento dos casos observados na sua área. 

Segundo o referido diploma legal, as Estações e Postos poderiam ser 

transferidos para outros locais, por despacho do Ministro do Interior, sob 

proposta do director de serviços anti-sezonáticos e parecer favorável do 

director geral de saúde. 

 

O Sezonismo passou a ser doença de declaração obrigatória pela Portaria n.º 

9041, de 20 de Julho de 1939. 
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Reconhecida a falta de actuação na zona sezonática da fronteira luso-

espanhola, no distrito de Castelo Branco, e dispensando-se a Estação criada 

em Água de Moura, pela Organização dos Serviços, pela existência, ali, do 

Instituto de Malariologia, foi essa transferida para Idanha-a-Nova. 

Em Águas de Moura foi deixado um dispensário que funcionava junto ao 

Instituto. 
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Assim, em 1940 tínhamos a seguinte distribuição de serviços: 

 
Estação de Montemor-o-Velho 

Dispensário de Oliveira do Bairro 

Dispensário de Louriçal 

 

 
Estação de Benavente 

Dispensário de Coruche 

Dispensário de Vendas Novas 

Dispensário de Águas de Moura 

 

 
Estação de Idanha-a-Nova 

Dispensário de Monfortinho 

 

 
Estação de Alcácer do Sal 

Dispensário de Comporta 

Dispensário de Aljezur 

Dispensário de Quarteira 

 

Posto do Pocinho 

Posto de Soure 

Posto de Ponte de Sôr 

Posto de Azambuja 

 

 

Foi concedida especial atenção não só à luta anti-larvar nas zonas de 

protecção, em redor dos núcleos populacionais com mais de mil habitantes, 

estabelecidas pelo Decreto-lei da Organização, mas ainda a protecção 

mecânica com redes metálicas apropriadas. 

 



 

«Capitulo III 
Da defesa sanitária das populações e dos trabalhadores 

 

Secção I 
Das zonas de protecção 

 

Art.º 16.º É proibida a cultura do arroz nas faixas de terreno de 1 a 3 

quilómetros em redor das povoações de mais de 1.000 habitantes e em que 

grasse a endemia sezonática com carácter expansivo e ameaçador. 

§ 1.º A distância a que se refere este artigo pode, excepcionalmente, ser 

suprimida ou reduzida para menos de 1 quilómetro, no caso de se verificar que 

o aumento de sezonismo não é devido à cultura do arroz ou quando não seja 

possível tirar das terras outro rendimento compensador e isso afecte as 

condições de sustentação das populações. 

(…)» 
Decreto-lei n.º 28 493 de 19 de Fevereiro de 193815 

 

 

Para a protecção mecânica foram adquiridas rede e ferragem adequada. Esta 

foi facultada, a título de propaganda, ao lavradores – habitações para ranchos 

migratórios e outras – aos hospitais, escolas, postos da Guarda Fiscal da 

fronteira, bairros operários, etc., nas zonas de sezonismo endémico e noutras. 

As vistorias, indispensáveis para a concessão de licenças para cultivo de arroz, 

têm permitido deter a aproximação imoderada dos arrozais até junto das 

povoações. 

A aquisição de ambulâncias-laboratórios dotou todas as Estações e Postos 

com viaturas automóveis que permitiram não só efectuar consultas ambulantes 

em redor da sede, mas também, qualquer estudo ou exame de doentes em 

pleno campo e, ainda, o transporte, em maca, de qualquer caso que o exigisse. 

Ainda em 1940, no momento da apresentação das viaturas adquiridas e 

adaptadas nas oficinas do Parque Sanitário da Direcção Geral de Saúde, foi 

elaborada uma pequena Exposição dos Trabalhos dos Serviços, não só 
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demonstrativa da acção desenvolvida, mas também, de propaganda dos 

métodos de luta. 

Neste mesmo ano teve inicio a Campanha Sanitária de Ponte de Sôr. 

O problema do sezonismo em Portugal, conhecido pelas vagas informações 

colhidas nos inquéritos que foram feitos, não possuía a positiva objectivação 

dos números, com excepção daqueles que traduziam o resultado funesto do 

morbo: o número de óbitos. 

Está longe de ser índice epidemiológico sério, só por si, a letalidade. No caso 

particular do sezonismo os dados do obituário sofrem de pecados originais 

graves. Por vezes a falta de recurso do laboratório e a fama local de região 

sezonática levavam a colocar a etiqueta de morte por sezonismo ao óbito 

ocorrido sem causa bem definida, quer por insuficiente assistência clínica quer 

mesmo por ausência dela. Outras vezes a etiqueta mostra estranha sociedade 

com outro morbo, por exemplo: tromboflebite tóxica palustre, garrotilho traqueal 

primitivo e paludismo, etc. 

Em Benavente foi usado todo o conjunto de elementos de comprovado valor 

para encetar a luta que se iniciava. As dificuldades surgidas na aplicação 

integral desses princípios, já reconhecidos pela sua aplicação noutros países, 

foram motivo de abdicação da sua realização em conjunto. Ultrapassadas as 

dificuldades e ajustando a acção á realidade encontrada, a actividade recaio 

sobre o tratamento dos doentes, com a finalidade de subtrair, aos anofeles, o 

maior número possível de porta-parasitas. 

Todos os restantes métodos foram sendo aplicados segundo as possibilidades 

que iam surgindo. 

Inicialmente, a Estação, deparou-se com uma carência de educação higiénica 

das populações e a superabundância de preconceitos com que se 

emaranhavam as questões vitais para a saúde pública. 

Assim, devido à propaganda feita pelo serviço, aliada à educação das 

populações, nos princípios da moderna higiene, o país passou a conhecer os 

malefícios das febres, sezões ou maleitas e procurou combatê-las o melhor 

que pode. 

O uso das redes metálicas para protecção das casas, a construção de casas 

para trabalhadores, o tratamento das populações e as obras de saneamento 

realizadas pelos serviços merecem o devido destaque. 
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Benavente onde, como já referimos, se iniciou a luta serve melhor para 

exemplo dos resultados colhidos que qualquer outro local escolhido para 

posterior actuação. Já mencionado anteriormente, foram executadas ali, no 

primeiro ano, experimentalmente todos os processos de luta. Em anos 

seguintes, foram sendo reduzidos os campos de acção quer por inanidade de 

esforço quer por necessidade de limitar o âmbito do trabalho útil. Desta forma, 

a luta anti-larvar, depois das modalidades tentadas, foi suspensa porque o 

aumento constante da área de cultura do arroz, junto à vila, tornava onerosa e 

falha de bom resultado a sua aplicação. 

A cooperação valiosa do Ministério da Agricultura permitiu levar através da 

zona de protecção estabelecida, a cultura para longe da periferia da povoação. 

Logo bons resultados foram obtidos, diminuindo os casos de doença na vila, 

apesar de não deixarem de ficar, na mesma, alguns trabalhadores de ranchos. 

Verificou-se assim que o tratamento foi eficaz e que só o aumento exagerado 

do anofelismo fez elevar o sezonismo, cuja tendência era para a diminuição 

com a terapêutica adequada; contudo, é de apontar a pouca eficiência que a 

Estação possuía sobre os trabalhadores dos ranchos visto estes saltitarem de 

casa agrícola para casa agrícola e de terra para terra, sem possibilidade de 

qualquer espécie de fiscalização permanente e rigorosa. Mas, em oposição a 

este problema, temos a educação da população da vila que vai acatando cada 

vez mais, pela confiança adquirida, as ordens do pessoal do serviço. 

A defesa pelas obras da hidráulica, de rios e valas, ruída em grande parte, pela 

ausência da conservação devida, constitui um dos factores contrários ao 

completo êxito da Estação. 

A generalização de defesa mecânica, das casas, com redes metálicas, ainda 

não imposta como medida valiosa para protecção contra o mosquito e a 

mosca, também acarreta desvantagens. 

De qualquer forma, apesar dos problemas enumerados ao longo do tempo de 

vigência da Estação foi decrescendo o número de sezonáticos na vila de 

Benavente. 
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7. 
AS RELAÇÕES COM A FUNDAÇÃO ROCKEFELLER E A SUA 

PARTICIPAÇÃO NO INQUÉRITO DE 1933 
 

 

Desde 1913, data da sua fundação, a The Rockefeller Foundation16 tem com o 

mais activo interesse e a mais excelente generosidade feito a distribuição de 

subsídios destinados a várias modalidades de higiene pública por diferentes 

regiões do globo. 

Até 1928 tinha a Fundação aplicado uma soma de 144 189 000 dólares, 

destinada à formação de médicos, funcionários de higiene, enfermeiras, à 

criação e ao desenvolvimento de instituições para o ensino da medicina ou da 

higiene, ao estabelecimento de serviços oficiais de higiene, a incitamento de 

pesquisas e criação de métodos novos na higiene pública. Para além disso, 

esta organização promovera nos Estados Unidos e em muitos países o 

combate ao sezonismo, impulsionando o estudo de métodos de luta anti 

palúdica e estabelecendo serviços especiais que subsidiava; ajudou a criação e 

reorganização de muitos serviços locais de higiene. 

 

De qualquer forma, era objectivo de José Alberto de Faria (Director Geral de 

Saúde) tornar a nossa sanidade candidata ao auxílio da Fundação Rockefeller. 

Nesse intuito, foi-lhe permitido levar os seus planos à apreciação do Ministro 

                                                 

16  A Fundação Rockefeller foi criada em 1913, por iniciativa do milionário John D. Rockefeller, com o 
objectivo de implantar em vários países medidas sanitárias baseadas no modelo americano, com a 
prioridade de empreender o controle internacional da febre-amarela e da malária. 
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das Finanças, Dr. Oliveira Salazar, que depois de sensato exame lhe concedeu 

elevado apoio. 

Em Maio de 1931, José Alberto de Faria tinha já um encontro combinado, em 

Paris, com o Dr. George Strode, representante da Fundação na Europa para a 

secção de Saúde Pública. 

No ano seguinte, após diversos contactos estabelecidos entre o referido 

Director Geral de Saúde, com o aval do Ministro das Finanças, e a Fundação 

Rockefeller é comunicado por carta de 15 de Abril (de 1932) da chegada a 

Lisboa a 25 desse mesmo mês, de George Strode que viria acompanhado por 

Rolla Hill, a quem encarregara de se ocupar dos interesses da Fundação no 

nosso país. Assim sucedeu, durante uma semana foram observados os 

serviços sanitários de Lisboa, os do Porto e alguns das Províncias; de regresso 

a Paris, G. Strode, remeteu a 10 de Maio uma carta onde dá a sua impressão 

da visita a Portugal: 

«Eu desejo igualmente agradecer ao Sr. Ministro do Interior pelo convite 

que nos fez para visitar Portugal. Ao longo desta viagem descobrimos 

um grande número de coisas interessantes; em primeiro lugar o Senhor 

e alguns dos vossos colaboradores ergueram ao longo destes últimos 

anos vários serviços de higiene pública que seguiram no bom sentido e 

que mesmo não estando ainda no ponto, tendo em conta os recursos 

insuficientes de que dispõe, já fazem assim um bom trabalho. E mais, 

nós notamos que no vosso pessoal, seja de Lisboa ou das províncias, 

um espírito de entusiasmo e devoção que devem em grande parte 

compensar a insuficiência dos vossos recursos. 

Os conselhos que nós recolhemos durante a nossa viagem bem como 

aqueles que me farão chegar serão estudados com o maior cuidado. 

Isto levará algum tempo visto que outros trabalhos reclamam, neste 

momento, a minha atenção; por enquanto espero acabar o mais breve 

possível e escrever-vos-ei de novo.»17 

 

                                                 
17  José Alberto de Faria, “Administração Sanitária” ; [ed. lit.] ; Portugal. Direcção Geral da Saúde, ed. 
lit., Lisboa : Impr. Nacional, 1934 , pp. 304 – 305 
Tradução da língua francesa realizada pela autora. 
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No orçamento de estado seguinte o Ministro das Finanças manda abrir na 

Direcção Geral de Saúde uma rubrica de «Colaboração com a Fundação 

Rockefeller», à qual se digna atribuir uma verba de 300.000$. 

O relatório chegou em Agosto de 1932 e redigido, na sua primeira parte, da 

seguinte forma: 

«O visitante que observa pela primeira vez o Serviço de Higiene Pública 

de Portugal fica com boa impressão, tanto que aquilo que viu ultrapassa 

a sua atenção. Sem dúvida, a impressão que mais perdura é aquela 

que traduz a coragem e o entusiasmo daqueles que se dedicam à 

causa, por que estes são chamados a fazer face a esta situação difícil 

que é resolver um problema enorme com recursos mínimos. O Serviço 

de Higiene Pública é muito centralizado e subsidiado quase na 

totalidade pelo Estado. Tomando em conta que o custo por cabeça à 

exclusão do serviço antitubercoloso é de 1$00 – quer dizer 5.816:996 

escudos por uma população de 6.190:699 – os resultados podem, de 

facto, impressionar. É evidente que um grande número de criações 

modernas são de origem recente, datam de 1929, mas mesmo antes 

desta data coisas de grande importância foram alcançadas. A criação 

do Instituto de Higiene, com os seus cursos de ensino sanitário foi uma 

obra de sabedoria e de providência. O facto desta escola anteceder 

uma vintena de anos diversas outras escolas de higiene europeias é por 

si mesmo um testemunho que Portugal reconhece certas necessidades 

fundamentais do país no que diz respeito á saúde pública e que está 

pronto a fazer os sacrifícios necessários para os satisfazer. 

É impossível, evidentemente, de falar num tom entusiástico de todos os 

serviços de higiene pública de Portugal; o nosso objectivo actual é antes 

considerar as lacunas destes serviços e os meios de as colmatar.»18 

 

 

Em 29 de Dezembro de 1932 o Dr. Strode transmitiu a José Alberto de Faria o 

seguinte aviso: 

                                                 
18  José Alberto de Faria, “Administração Sanitária” ; [ed. lit.] ; Portugal. Direcção Geral da Saúde, ed. 
lit., Lisboa : Impr. Nacional, 1934 , pp. 305 – 306 
Tradução da língua francesa realizada pela autora. 
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«No que diz respeito à questão que nos preocupa há já alguns meses – 

eu falo da colaboração da Fundação com Portugal – acabo de ser 

avisado que podemos partir sobre bases modestas. Não vos posso 

escrever oficialmente a partir de agora pois, ainda não recebi as cartas 

explicativas e a única informação que tenho até agora chegou-me 

através de um breve telegrama. Espero, portanto, o próximo correio 

antes de anunciar a novidade ao vosso governo.»19 

 

Em 31 de Janeiro de 1933 o Dr. Strode envia a J.A. de Faria a informação 

categórica que da carta, a seguir, se verifica: 

«Vocês lembram-se de me terem comunicado na Primavera de 1931 a 

estimada carta de Sua Ex.ª o Primeiro-ministro do Interior contendo um 

pedido tendo em vista uma ajuda da Fundação Rockefeller para o 

desenvolvimento da higiene pública em Portugal. No seguimento deste 

convite o Dr. Hill e eu nos encontramos ao pé de vocês como delegados 

da Fundação a fim de nos documentar-mos dos resultados já adquiridos 

em matéria de higiene pública no vosso país. Nós guardamos a melhor 

recordação da muito cordial recepção que vocês e vossos colegas nos 

reservaram nessa ocasião, bem como os esforços incansáveis que 

fizeram para nos ajudar no nosso estudo. 

Durante a última reunião anual do nosso conselho científico foi com 

muito prazer que propus que a Fundação queira englobar Portugal no 

seu campo de actividade, a minha proposta repousa sobre as 

observações recolhidas ao longo do nosso estudo de campo, e isto 

estou contente de vos informar oficialmente da aprovação dos nossos 

conselheiros. O texto da decisão tomada pelo nosso conselho é descrito 

da forma seguinte: 

Os membros do Conselho Internacional de Saúde da Fundação 

Rockefeller estão autorizados a informar oficialmente o Governo 

de Portugal que a Fundação aceita o seu convite de lhe prestar a 

sua colaboração dentro dos limites que os directores científicos 

queiram por bem, de tempos a tempos, aprovar. 

 

                                                 
19  José Alberto de Faria, “Administração Sanitária” ; [ed. lit.] ; Portugal. Direcção Geral da Saúde, ed. 
lit., Lisboa : Impr. Nacional, 1934 , pp. 306 – 307 
Tradução da língua francesa realizada pela autora 
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Resta apenas sublinhar que a elaboração de um programa de 

cooperação não se poderá fazer rapidamente devido à depressão 

universal que se vive actualmente, no entanto é-me permitido dizer que 

nós podemos a partir de agora proceder à elaboração do programa de 

bolsas de estudo e tomar parte de um estudo sobre a malária. O Dr. Hill 

envolver-se-á com vocês nesta última questão. Posso-vos, também, 

indicar que para ajudar o Dr. Hill a conduzir este trabalho a bom porto 

um pequeno subsídio foi votado, o que permitirá apressar a conclusão 

do estudo. 

Prevejo com grande prazer as relações amigáveis ininterruptas que 

permitirão que a obra de higiene empreendida sobre o vosso estímulo 

prossiga no cumprimento deste importante programa que, acaba de ser 

esboçado, e vos peço para aceitar, caro Dr. Faria, a expressão dos 

meus sentimentos bem cordiais.»20 

 

O Diário de Governo de 1 de Abril de 1933 publicou o decreto-lei n.º 22 386 

assim redigido: 

 
«Por iniciativa da Direcção Geral de Saúde, e com o apoio do 

Governo, foi solicitada no ano de 1930 a atenção da Fundação 

Rockefeller, no sentido de ser olhada a possibilidade de uma 

colaboração entre o departamento de saúde pública dessa instituição 

e os serviços de sanidade portuguesa. 

Depois de longo estudo sobre os trabalhos sanitários prosseguidos 

em Portugal resolveu a Fundação Rockefeller encorporar o nosso 

País, a partir do ano de 1933, na lista daqueles a que presta a sua 

colaboração em matéria de defesa de saúde pública. 

Torna-se necessário, reconhecendo o alcance desta resolução da 

Fundação Rockefeller, providenciar de maneira a que ela seja 

efectivada conforme as conveniências do serviço público 

aconselham. 

Artigo 1.º É a Direcção Geral de Saúde autorizada a entrar em 

colaboração com a Fundação Rockefeller, para a aplicação de 

                                                 
20  José Alberto de Faria, “Administração Sanitária” ; [ed. lit.] ; Portugal. Direcção Geral da Saúde, ed. 
lit., Lisboa : Impr. Nacional, 1934 , pp. 307 – 308 
Tradução da língua francesa realizada pela autora 
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medidas que interessem ao progresso e desenvolvimento dos 

serviços técnicos da sua competência. 

Art. 2.º Os termos e condições necessários para efectivar essa 

colaboração, bem como para a aplicação das verbas autorizadas em 

orçamento, serão oportunamente propostos pela Direcção Geral de 

Saúde e submetidas a despacho do Ministro do Interior. 

Determina-se portanto a todas as autoridades a quem o 

conhecimento e execução do presente decreto com força de lei 

pertencer o cumpram e façam cumprir e guardar tam inteiramente 

como nele se contém. 

Os Ministros de todas as Repartições o façam imprimir, publicar e 

correr. Dado nos Paços do Governo da República, em 1 de Abril de 

1933. (…)» 
D. do G. n.º 75 

 

Assim, no ano de 1933 entrou em actividade prática a colaboração, tendo a 

Fundação Rockefeller dispendido uma grande verba no inquérito ao sezonismo 

em Portugal e, para além disso, foram enviados para a América três bolseiros, 

dois médicos e um engenheiro. Os primeiros, delegados de saúde de Lisboa, 

foram aperfeiçoar a sua técnica na Johns Hopkins School of Hygiene, de 

Baltimore, o terceiro foi frequentar um curso especial na Universidade de 

Chapel-Hill, no estado da Carolina do Norte. 

 

O inquérito ao sezonismo, anteriormente referido, foi iniciado ainda em 1932, e 

era feito «in loco». 

O vale do Sado e o sul do país, o vale do Mondego e a região do Douro, 

estudados sumariamente permitiram marcar, desde logo, não só as zonas de 

sezonismo endémico, mas também os pontos de apoio para a generalização 

da luta. 

A colaboração valiosa da Fundação Rockefeller, que acorreu prontamente a 

ajudar, em virtude das mostras, de moderno cunho, apresentadas pela 

actuação do serviço, permitiu-nos completar inteiramente o inquérito iniciado. 

Com a conclusão do mesmo foi possível estabelecer quais as principais zonas 

sezonáticas do país: 

 

 62



1. Zona do Sado; 

2. Zona do Tejo e Guadiana; 

3. Zona do Mondego; 

4. Zona do Alto Douro. 

 

Assim, em Portugal segundo o Inquérito de 1933 grossa parcela de 

responsabilidade cabe á cultura orizícola, não só pelo aumento do anofelismo 

local, mas também pela conjugação da subida do número de portadores de 

parasitas da doença obtida pela presença dos ranchos migratórios de 

trabalhadores. Pessimamente alojados e alimentados, nessas regiões onde 

procuram trabalho, para sustento no verão e amparo no Inverno – este através 

da economia concebida à custa do apertar do estômago na quadra estival – 

eles constituem elementos seguros e averiguados da expansão da doença. 

São todos esses elementos reunidos que se conjugam para aumentar o 

sezonismo. 

Desta forma, o Inquérito verificou que praticamente todos os números elevados 

correspondiam a cidades ou povoações que tinham o arroz como principal 

cultura. Pequenas vagas epidémicas surgem ao sul e leste em regiões onde 

não se cultiva o arroz mas onde águas estagnadas geram atroparvus em 

relativa abundância. Encontrou, também, alguns casos em áreas restritas das 

margens do Guadiana, atribuídos à seca do rio durante o Verão. O mencionado 

inquérito refere um único centro sezonático importante afastado de arrozais, 

nas margens do Douro e de seus afluentes; aqui a corrente cessa e o rio forma, 

na estiagem, extensos pântanos que determinam a eclosão de considerável 

número de casos de malária. 

Segundo o inquérito a bacia do Sado é, sem menor dúvida, o principal foco do 

país. Nesta foi encontrada a Aldeia de Palma assolada por uma verdadeira 

epidemia. Em 1934 foi estabelecido o Posto anti-malárico em Águas de Moura. 
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8. 
A CULTURA DO ARROZ E A LUTA CONTRA O PALUDISMO 

 

 

Na defesa anti-sezonática de Benavente, a grande dificuldade era o intenso 

anofelismo e a larga contribuição que para ele davam os extensos arrozais. 

Assim, não podíamos deixar de tecer alguns comentários à legislação que 

sobre essa actividade agrícola havia sido publicada já em período de actividade 

da Estação: Decreto nº 20:596 de 20 de Outubro de 193121. 

 

Este decreto sobre orizicultura pretende intensificar aquela exploração agrícola 

e dar-lhe directrizes «para que a preparação das terras e sua irrigação 

obedeçam aos preceitos que essa cultura tem de adoptar» (art. 1.º); obrigando 

os orizicultores a «manter convenientemente limpas de terras e de qualquer 

vegetação as valas e regos destinados à condução dessas águas» (art. 2.º); as 

reclamações que as infracções provocarem serão resolvidas «superiormente 

por deliberação do Ministro da Agricultura, sob parecer da Direcção Geral do 

Fomento Agrícola» que poderá «atender ou não as reclamações 

apresentadas» (art. 6.º). 

No artigo 8.º prevê-se a «formação de pântanos» resultantes da cultura do 

arroz pelas más condições de irrigação adoptadas e estabelece-se o 

procedimento a seguir; «a averiguação e denúncia do facto é da competência 

das autoridades locais» (art. 9.º); no artigo 12.º prevê-se o procedimento a 

seguir «Quando duas terças partes da população existente em povoados 

situados a distância mínima de 1.000 metros dos terrenos onde seja cultivado 

arroz…» Qual a formula de reclamação? Por escrito, com um analfabetismo de 
                                                 
21 Cf. Diário do Governo 280, 1931, pp.1009 
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70%! Quais habitantes? Os de meses e pouco anos de idade que também se 

contam nos censos como habitantes? 

Pelo artigo 16.º sujeita-se ao parecer da Direcção Geral de Fomento Agrícola a 

resolução a tomar pelo Ministro no recurso contra as decisões da mesma 

Direcção Geral (!). 

As disposições transcritas quanto à técnica orizícola e conservação de valas e 

regos podiam ser subscritas também por médicos malariólogos, tal é a 

concordância de doutrina, ressalvada porém a intenção que para este últimos 

seria a de evitar a acção anofelígena e que no sentir do legislador se refere só 

ao aspecto agrícola e receio de pântanos, possivelmente ainda filiados na 

velha doutrina dos miasmas22. Isto se deduz dos considerandos que não 

podemos deixar sem reparo. 

 

Fala-se nos argumentos na demonstração feita nos diversos países de que 

«iniludivelmente o hematozoário a que á atribuída esta grave doença (o 

paludismo) se encontra no homem e não no arrozal». O ar triunfal desta 

verdade, que o decreto atribui aos «trabalhos de investigação até ao presente 

realizados», não pode justificar-se e quase roça o ridículo, se recordarmos que 

o descobrimento é do século XIX e que até à implementação de um serviço de 

luta contra esta maleita conta já meio século (Laveran, Celli, Marchiafava – 

1880-1881). Mais se diz «que a sua transmissão se verifica por intermédio do 

mosquito» (género anofeles). Também não peca pela novidade esta afirmação 

já demonstrada em 1897 pelos memoráveis trabalhos de R. Ross. Mas onde 

não há novidade nem verdade é na afirmação de que o mosquito anofeles 

«procura depor os seus ovos nas proximidades das povoações e nas águas 

estagnadas». No dizer do mesmo argumento o anofeles «partindo da sua 

                                                 
22  A teoria miasmática foi uma teoria (prevalente durante a Idade Média) que tentou relacionar factores 
ambientais à causa das doenças. Esta teoria sustenta que adoecer era causado por certos odores 
venenosos, gases ou resíduos nocivos (miasmas), que se originavam na atmosfera ou a partir da terra e 
eram subsequentemente arrastados pelo vento até ao hospedeiro susceptível, que após a exposição 
adoecia. Como se sabia que as terras pantanosas ou pântanos geravam gás, era lógico assumir-se que a 
malária era causada pela presença de ar nocivo ou “mau”. Assim, a palavra malária deriva da palavra 
italiana mala aria (maus ares). De facto, só no final do século XIX é que o papel do mosquito na 
disseminação e distribuição da malária e da febre-amarela forneceu uma explicação mais racional para a 
ocorrência destas doenças. Contudo, muitas das medidas correntes de saúde pública, tais como o enterro 
dos mortos, a recolha do lixo e reformas sanitárias, foram originalmente influenciadas pela crença no 
conceito miasmático. (sobre este tema Cf. Donald B. Stone, et al, “Introdução à Epidemiologia”, Editora 
McGraw-Hill de Portugal, lda., Amadora, 1999) 
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origem, pode ir a distâncias muito superiores a 2.000 metros, transmitir aí, ao 

não impaludado, o germe do paludismo»; este conhecimento do legislador far-

nos-ia esperar que a lei determinasse que os arrozais deveriam ficar pelo 

menos além daquela distância. Esta determinação porém não consta da lei. A 

explicação desta ausência encontra-se no seguinte considerando: «que os 

anofeles se reproduzem por toda a parte onde se encontram águas 

estagnadas, como nas diversas represas, tanques, poças, etc., sem que nas 

águas correntes dos arrozais essa reprodução possa realizar-se, não sendo 

portanto de considerar a função de distância a que seja cultivado o arroz, das 

povoações mais ou menos próximas, a não ser em casos excepcionais, 

quando da cultura do arroz, feita em más condições de irrigação, resulta a 

estagnação de algumas águas». 

 

Quanto à primeira parte do considerando que respeita à reprodução do 

anofeles, é notável o desconhecimento que o diploma revela da biologia deste 

insecto. O que se praticava em Benavente, e nas numerosas pesquisas feitas 

em tanques e outras águas paradas, só raramente foi possível encontrar larvas 

de anofeles, mas foram encontradas em grande número nos canteiros, regos e 

valas de escoamento dos arrozais. Não estabelece o decreto o que deve 

considerar-se água corrente e água estagnada em orizicultura. Em Benavente, 

nas explorações de arroz que existiam no período em estudo, a água é 

corrente quando se dirige para os canteiros; então leva tal corrente que é 

impossível aos anofeles aproveitá-la para a postura. Esta água alaga os 

canteiros onde fica, em toalha de pequena espessura, saindo lentamente para 

as valas de escoamento a que está em excesso. Estas condições e a 

vegetação criam condições óptimas para a reprodução dos anofeles. 

O artigo 12.º que estabelece o limite de distâncias mínimas de 1.000 metros 

para dar à povoação direito de reclamação, briga com aqueles considerandos, 

a menos que admitamos erro de imprensa. Se o arrozal mal feito gera a água 

estagnada e se nesta o anofeles pode desenvolver-se e se ele pode ir além 

dos 2.000 metros da sua origem, porquê só as povoações a mais de 1.000 

metros podem reclamar? Mesmo para a hipótese de admitir ainda a 

estagnação como geradora de miasmas contagiosos (abandonada desde 

Laveran, 1880) parece que o perigo seria tanto maior quanto mais próxima 
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estivesse a povoação e daí o maior direito a reclamar. Ainda que queiramos 

entender inferiores aonde se diz mínimas, subsistem os motivos da nossa 

estranheza. 

O anofelismo sem paludismo, paradoxo da epidemiologia malárica, cuja 

explicação grandemente ocupa a atenção dos investigadores malariologos, e 

que constitui infelizmente excepção, é tomado como sendo regra, assim 

apreciada no seguinte considerando: «Ponderando-se que, combatida a 

malária no homem, efectuada a devida distribuição de águas nos arrozais, 

estes ficam existindo, como sucede na Itália e outros países, junto das 

povoações, existindo também os anofeles, mas sem que haja manifestações 

de paludismo.» 

O penúltimo argumento do Decreto, ponderando a absoluta conveniência de 

evitar confusão ou atropelo de funções concede que «o combate ao paludismo 

no homem fique a exclusivo cargo dos serviços de saúde publica». Ora se o 

decreto já reconheceu que o hematozoário só existe no homem e não no 

arrozal, evidentemente terá de ser o médico quem combata o hematozoário. 

Como considerando final vem a opinião de que «estes dois serviços (Fomento 

Agrícola e Saúde Pública) se poderão aliar, na conjugação dos seus esforços, 

para o possível combate do anofeles». 

Julgamos ser bem platónico este desejo de conjugação de esforços, como o 

demonstra o zeloso exclusivismo afirmado no Decreto. 

Por nossa parte frequentes têm sido as provas de desejo de conjugação de 

esforços, solicitando, em repetidas “démarches”, do Ministério da Agricultura, 

pelos seus Serviços de Hidráulica, as necessárias obras de bonifica. Aqui 

rendemos as nossas homenagens pelo bom acolhimento que sempre temos 

encontrado, estando a caminho de execução as obras que pedimos com fim 

antianofelígeno. 

 

Relativamente à situação de Benavente, os arrozais constituem os focos 

anofeligenos mais importantes desta região, não só, pela elevada densidade 

larvar, como também, pela extensão que ocupam e permanência durante os 

meses do estio – circunstâncias consideradas importantes porque, à parte as 

grandes valas, Rio Sorraia e raras nascentes, os restantes focos extinguem-se 

nessa época. 
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È certo que, os vários processos de cultura e de rega, o diferente nivelamento 

dos canteiros e canais de irrigação, maior ou menor permeabilidade dos 

terrenos, criam condições diversas de zona para zona e mesmo de arrozal para 

arrozal. Porém, como as observações a este respeito são, por vezes, 

contraditórias, não foi possível dar preferência a um determinado processo de 

cultura ou rega. Mesmo admitindo, como alguns pretendiam, que a 

«transplantação» é vantajosa – porque o aparecimento das larvas não é tão 

precoce como na sementeira23 - seria ilusório pretender generaliza-lo nesta 

região, porque os viveiros estariam sujeitos ás contingências das frequentes 

cheias do Sorraia e do Tejo. Para além disso, também não se poderia exigir 

que a água fosse renovada frequentemente, porque escasseia nos anos de 

seca e porque o seu grau de salinidade é, em certas épocas, incompatível com 

esta cultura. 

 

O gráfico que apresentamos de seguida evidencia um estreito paralelismo 

entre a área dos arrozais ao redor da vila (a menos de 1000 metros) e o 

número de indivíduos parasitados. 
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23  Este facto não nos parece que constitua uma vantagem pois, em 1936 os arrozais foram semeados em 
Maio-Junho, o que não impediu que a endemia se agravasse. 
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Anos 
Número de doentes em 

Benavente (vila) 

Hectares de Cultura a 

menos de mil metros da 

Periferia da vila 

1934 477 18 

1935 488 18 

1936 845 45 

1937 1218 55 

1938 747 0 

1939 436 0 

1940 373 0 

 

Como estas observações se referem a anos consecutivos e confirmam que na 

maioria das regiões orizícolas do nosso país, temos que aceitar a existência 

duma relação directa – de causa e efeito – entre os arrozais e agravo desta 

maleita. 

 

No início da década de 40 observou-se que, no delta do Vouga – região onde 

se cultivava o arroz – não existiam sezões. Esta observação é extremamente 

interessante, porque vem provar, mais uma vez, que as relações do anofelismo 

com a endemia sezonática estão subordinadas a condições locais: os 

diferentes caracteres biológicos das espécies vectoras, a maior ou menor 

densidade da população infantil e da população flutuante (ranchos migratórios, 

por exemplo), o grau de imunidade da população local, quantidade de gado 

estabulado, entre outras, criam condições diversas de localidade para 

localidade, de forma que uma determinada densidade anofelínica, pode 

contribuir diferentemente para a intensidade da endemia. Nesta região, 

podemos citar o caso de Salvaterra de Magos e Santo Estêvão – localidade em 

que o ambiente anofelínico é idêntico – como exemplos flagrantes da 

variabilidade de acção do anofelismo: em Salvaterra, a endemia agravou-se 

consideravelmente (o índice parasitário das escolas, que foi de 0,5% em 1933, 

aumentou para 28% em 1937; a mortalidade, nula em 1933 e 1934 passou 

para 11 em 1937); ao passo que em Santo Estêvão, mantém-se quase 

estacionária (índice parasitário: 1933 de 2% e em 1937 de 7%) 
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Evidenciada a nocividade dos arrozais nesta região importa indicar os meios de 

luta. 

Os meios directos – luta anti-larvar (referenciada no ponto referente ao 1.º ano 

de luta na Estação de Benavente) – são ineficazes, quer pela bonífica química, 

quer pela bonifica biológica. 

Nos anos de 1934 e 1935 foi experimentado o verde de Paris nos arrozais e 

foram obtidos resultados satisfatórios. O inconveniente, que se aponta, deste 

larvicida queimar a flor, pode ser remediado fazendo a verdificação pela tarde, 

ou seja, nas horas em que a flor está seca. No entanto, este processo é de 

difícil realização e extremamente dispendioso. 

Nos arrozais desta região, que se alimentavam do Tejo (Vala Nova) e do 

Sorraia, abundam as gambúzias e, apesar disso, a concentração larvar é 

bastante elevada. 

A «rega intermitente» permite, na verdade, a extinção das larvas. De qualquer 

forma, não foi possível generalizar, nesta região, esta modalidade de luta – de 

forma a conseguir-se uma redução importante do anofelismo – porque a 

irregular disponibilidade de água e aumento de salinidade do Sorraia, em 

certas épocas, obstam a que a água possa ser renovada durante períodos de 

suficiente duração para a larva se transformar em insecto alado. 

Resta-nos os meios indirectos: afastamento dos arrozais dos aglomerados, 

zoo-profilaxia e protecção mecânica. 

O critério da escolha da distância dos arrozais às povoações, não se deve 

basear no alcance de voo do insecto vector mas sim, nas condições locais. 

Seguindo rigidamente aquele critério iríamos prejudicar grandemente a lavoura, 

sem a certeza duma equivalente melhoria da saúde pública. De qualquer 

forma, acreditou-se que, com a restrição de 1000 metros, em Benavente, 

conseguir-se-ia uma importante redução da incidência24. 

No que toca à zoo-profilaxia, esta pode ser posta em prática sempre que seja 

possível, por ser um meio de luta económico e de resultados seguros. Em 

Benavente, poder-se-ia experimentar este meio de luta, pois há gado 

disponível em abundância. 

 

                                                 
24  Entende-se por incidência o número de casos novos de uma doença. 
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Depois de 1938 a cultura orizícola só é permitida com o parecer favorável dos 

Serviços Anti-Sezonáticos e dos Serviços Agrícolas e, para tal, eram realizadas 

vistorias em conjunto aos locais propostos para novas culturas. 

O critério adoptado para as imediações dos povoados foi o de permitir a cultura 

além de 1000 metros das casas da povoação nas regiões onde já existe a 

cultura e além de 3000 metros onde ela ainda não existe. 
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9. 
RANCHOS MIGRATÓRIOS 

 

 

 

«Podemos considerar os ranchos migratórios 

como um poderoso factor de disseminação 

do sezonismo no nosso país» 
(in  O Sezonismo em Portugal) 

 

 

 

Ciclicamente deslocavam-se para a Borda d'Água grupos de pessoas vindas, 

sobretudo da Beira (Pedrogão Grande, Figueiró dos Vinhos, entre outros), para 

os trabalhos do campo. Fugiam das suas terras, despovoando as aldeias e 

vinham para a Borda d' Água. Os homens «Enrolavam-se em gabões 

desbotados, trazendo ao ombro sacos e foices, paus e caldeiras. 

E as mulheres embrulhadas em xailes desfiados ou saias de casteleta pelos 

ombros, marchavam silenciosas, de pés descalços.»25. 

Eram contratados por uma Casa Agrícola, através de um capataz que os 

ajustava por determinado tempo e para determinados trabalhos. Estes ranchos 

de trabalhadores migrantes, designavam-se normalmente por beirões, gaibéus 

ou ratinhos. Qualquer uma destas expressões procura acentuar a 

superioridade sentida pelo camponês ribatejano, face a este trabalhador que se 

deslocava sazonalmente para trabalhar nas grandes searas. 

 
                                                 
25  Alves Redol, “Gaibéus” 1965, pp. 43 
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Os malteses formavam um grupo distinto, eram também os alugados, mas 

porque não eram ajustados por temporadas «andam à jorna semanal e 

trabalham avulsamente»26. Toda esta gente era agrupada em ranchos 

desempenhando todos os trabalhos agrícolas, que vão da sementeira à monda 

ou da ceifa à debulha. Trabalhavam sob as ordens de um capataz, enquanto os 

ranchos de mulheres sob as ordens directas de uma rainha. 

A duração das campanhas dependia do trabalho a realizar, podiam permanecer 

no campo por dois ou três meses no caso dos trabalhadores migrantes, 

enquanto os ranchos da vila iam “aviados” por apenas oito ou quinze dias. 

Estas gentes para evitar as deslocações diárias, alojavam-se junto do campo 

de trabalho e por isso as Casas Agrícolas construíam aposentos destinados a 

albergá-los, denominados quartéis ou barracões. Eram construções 

rudimentares «com mais de 10 metros de comprimento por 5 a 6 metros de 

largo, as paredes são de tábuas verticais ou de junco, a cobertura de colmo, 

zinco ou telha»27. O interior não era dividido, e neste espaço amplo distribuíam-

se homens e mulheres com os poucos objectos que possuíam. Dormiam sobre 

palha ou esteiras fornecidos pelo patrão, alinhavam-se ao longo do barracão, 

separados por sexos, e em muitos casos partilhavam entre si as mantas. 

De resto cada um levava consigo, além do “avio” semanal, os escassos 

objectos que precisavam para o uso pessoal - uma toalha escura, sabão, pente 

a manta lobeira, bem corno objectos para a confecção dos alimentos. 

Pela manhã, bastante cedo, o manajeiro dava a voz de levantada «Vá d' 

acossa»28, ou então vá acima. 

 

Como o nível económico do camponês é baixo, os aldeões encontram-se 

incapacitados de se protegerem contra os mosquitos. Ignoram ou são 

indiferentes ao perigo que estes insectos representam, e mesmo depois de 

saberem as causas das sezões não vão protestar contra uma cultura da qual 

depende o seu ganha-pão. 

As condições de habitação do trabalhador também deixam muito a desejar. O 

cultivo do arroz necessita de grande número de trabalhadores que a população 

                                                 
26  Leite de Vasconcelos, “Etnografia Portuguesa”, vol. V, 1936, pp. 655 
27  Leite de Vasconcelos, “Etnografia Portuguesa”, vol. VI, 1936, pp. 223 
28  Leite de Vasconcelos, “Etnografia Portuguesa”, vol. V, 1936, pp. 662 

 73



permanente não lhe pode fornecer e por isso grandes grupos de trabalhadores 

rurais, constituindo os «ranchos» vêm doutras regiões onde, muitas vezes, 

pouca ou nenhuma malária existe. Os ranchos que podem incluir famílias e até 

aldeias inteiras, vivem em barracas sem redes ou em abrigos toscos junto dos 

arrozais. Os trabalhadores são quase todos infectados com a malária, 

aumentando assim a severidade da doença na população permanente e 

transmitindo-a igualmente nos locais para onde voltam. 

 

Os ranchos constituem um factor importante na duração e gravidade da 

infecção na população geral. Nos compartimentos apinhados, o anofeles 

encontra duas oportunidades, infectar-se e transmitir a doença. Com um 

importante reservatório de vírus, o número de anofeles infectados é 

consideravelmente aumentado e a população geral sofre na mesma proporção. 

 

Segundo Rolla B. Hill29, os ranchos podem trazer também novas raças de 

plasmódios, às quais os aldeões não estão imunizados, vindo aumentar a 

gravidade das infecções na população geral. 

 

 

 

9.1. PROTECÇÃO ANTI-SEZONÁTICA DOS RANCHOS 

 

Antes de tudo o tratamento dos doentes é indispensável porque faz diminuir as 

formas graves, alivia o doente e ajuda-o a curar-se. Mas, como até hoje, com 

nenhuma das drogas conhecidas se consegue uma «therápia sterilizanas 

magna» e se não conhece também nenhum medicamento capaz de destruir os 

parasitas na forma de esporozoito, só com o tratamento ou mesmo 

empregando os medicamentos conhecidos com o fim profiláctico, não se pode 

conseguir uma profilaxia verdadeiramente eficaz. 

 

O único meio seguro, consiste em evitar que os anofeles se infectem ou que 

depois de infectados piquem os indivíduos sãos, por meio da protecção das 

                                                 
29  Do Instituto de Malariologia de Águas de Moura 
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habitações com redes metálicas. Desta forma, impedir-se-á que os anofeles 

entrem nas habitações e se fará uma verdadeira profilaxia. 

Esse método tem ainda a vantagem de impedir que as moscas entrem nas 

habitações e transmitam muitas outras doenças. 

Segundo F. Cambournac só quem nunca passou uma noite numa das regiões 

sezonáticas do nosso país e não experimentou a sensação de ser importunado 

por milhares de mosquitos e moscas que picam incessantemente poderá fazer 

qualquer objecção, ou mesmo não reconhecer as muitas vantagens desse 

método de profilaxia. 

Para se fazer uma pequena ideia da quantidade de mosquitos nessas regiões, 

basta recordar o facto de que durante o verão todos os coelhos têm extensas 

úlceras no focinho provocadas pelas picadas e as «criações novas» chegam a 

ficar cegas. 

 

Contudo, as redes têm de ser usadas segundo determinadas regras, para que 

sejam verdadeiramente eficazes e o método da profilaxia não caia no 

descrédito. Não basta só dizer que as casas estão protegidas, é preciso que 

essa protecção seja convenientemente feita e usada. 

 

Todas as janelas, portas e outras aberturas para o exterior das casas deverão 

ser protegidas com rede metálica. As janelas devem abrir para dentro e a rede 

colocada pelo lado de fora directamente fixa no aro da janela. Todas as 

entradas terão portas duplas de rede, além das outras de que todas as casas 

são «munidas». Para isso é preciso fazer na parte de fora da entrada, com que 

uma gaiola de rede, para colocação das duas portas. Estas abrirão sempre 

para fora e a batente da porta interior deverá ficar no lado oposto à da exterior. 

Para que as portas se tiverem um ligeiro empeno, não deixem ficar espaços 

por onde possam passar os mosquitos recomenda-se que não tenham 

«rebaixo» e devem bater de encontro ao aro. Por fora deste se fará um novo 

aro na mesma espessura da porta. 

 

Todas as portas devem fechar automaticamente por meio de molas ou popr 

meio de um fio de arame de aço com roldana e peso que, talvez seja mesmo 

preferível quando se não usam molas verdadeiramente boas. 
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As portas não devem ter fecho ou serem munidas de um pequeno fecho 

automático para não impedir que fechem automaticamente. Só devem abrir-se 

quando for necessário e nunca deverão permanecer abertos. 

 

Toda a protecção deve ser vigiada diariamente, assim como diariamente se 

deve procurar destruir todos os mosquitos e as moscas que ainda possam 

entrar apesar da protecção. Além disso à tardinha todas as janelas devem ser 

novamente inspeccionadas e mortos os mosquitos que a essa hora tentam sair. 

É por isso indispensável que haja uma pessoa encarregada desse trabalho 

para que os mosquitos, que possam entrar, se não infectem e transmitem 

sezonismo a muitas pessoas alojadas no dormitório. 

Em todas as casas se deve proceder a esta inspecção e destruição diária de 

moscas e mosquitos. 

As pessoas a proteger devem permanecer nas casas protegidas durante as 

horas de maior actividade dos anofeles, isto é: desde o pôr ao nascer do sol. 

Daqui se deduz a vantagem dos refeitórios que, podem também servir de 

protecção para as pessoas, justamente depois do pôr-do-sol e enquanto não 

entram para os dormitórios. 

 

Se houver um horário de trabalho conveniente, de modo que os trabalhadores 

dos ranchos comecem o trabalho uma hora depois de nascer o sol e o 

terminem uma hora antes do pôr-do-sol, será fácil proteger a maioria contra as 

picadas dos mosquitos. 

Se todas estas rudimentares medidas poderem algum dia ser postas em 

prática não só se reduzirá a incidência de sezonismo e outras doenças nos 

componentes dos ranchos mas muitos se contribuirá também para que muitos 

milhares de pessoas passem a viver em condições muito mais higiénicas do 

que actualmente. 

Um dos capítulos que sempre nos tem merecido o melhor da nossa atenção é 

sem dúvida o dos «Ranchos Migratórios». 
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Do Relatório de 1934 reproduzimos o que sobre a «incidência nos Ranchos» 

se escreveu: 

«Os “Ranchos” merecem menção especial, porque contribuem 

poderosamente para a difusão do morbo sezonático nesta região. 

Como sucede em muitas regiões do nosso país com intensa vida 

agrícola, é considerável o número de indivíduos que afluem aqui, quer 

isolada, quer colectivamente, durante a época dos trabalhos no campo 

e são os indivíduos dos «Ranchos» os que têm maior interesse 

epidemiológico, porque apresentam elevada morbilidade sezonática e 

porque constituem um núcleo populacional relativamente importante. 

Nos vários anos da campanha anti-sezonática nesta região, têm-se 

sempre verificado maior morbilidade nos «Ranchos» do que nas 

restante população. 

Esta maior receptividade à infestação, explica-se, em parte, por 

carência de imunidade, pois muitos destes indivíduos procedem de 

localidades indemnes ou fracamente sezonáticas, mas sobretudo, por o 

tipo de habitação em que costumam pernoitar facilitar a disseminação 

da infestação. À chegada dos «Ranchos» aqui, já é elevado o número 

de indivíduos portadores de parasitas: em Abril observamos 154 destes 

indivíduos e averiguamos que 23% estavam parasitados, percentagem 

que é elevada se atendermos a que o exame foi feito no período pré-

epidémico. E, como estes indivíduos pernoitam em barracas sem 

defesa contra o ataque do insecto vector, aglomerados às dezenas, 

compreende-se que a disseminação se deva fazer rápida e 

intensamente. 

Podemos avaliar em cerca de 400, os indivíduos dos «Ranchos» que 

trabalham nos campos de Benavente, de Fevereiro a Setembro. Pelos 

nossos registos averiguou-se que 299 – 74% - foram portadores de 

parasitas, mas, se tomarmos em consideração que alguns lavradores 

distribuem quinina, recorrendo ao Dispensário somente quando as 

sezões são renitentes, temos de aceitar que esta percentagem é 

bastante inferior à realidade. E esta elevada morbilidade não pode ser 

justificada pela intensidade do sezonismo local, porque, na população 

da vila, a morbilidade foi de 11% de Janeiro a fins de Outubro. 

Comprovado que a grande maioria da população dos «Ranchos» está 

infestada e como sucede que alguns permanecem nos arredores e 
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mesmo na vila, temos que lhes atribuir responsabilidades como agentes 

de difusão da infestação na população indígena. 

De há muito está estabelecido, porque está suficientemente provado, 

que as migrações desempenham um papel preponderante na difusão 

da infestação sezonática; se salientamos a sua importância, não é com 

a pretensão de dar “novidade”, mas porque entre nós tem sido 

menospresado este importante factor epidemiológico.» 

 

Em 1937 a Direcção dos Serviços Anti-Sezonáticos afirmava30: 

«A população dos “Ranchos” migratórios tem aumentado 

consideravelmente nos últimos anos, devido á intensificação da cultura 

do arroz. 

No presente ano, afluíram a este concelho cerca de 3000 indivíduos 

vindos, principalmente, dos concelhos de Soure, Pedrógão Grande, 

Pombal e Vila Nova de Ourém. 

Já, em anteriores relatórios, nos referimos às características e 

condições de vida desta população, durante a sua permanência aqui: à 

chegada o número de parasitados já é elevado e, como sucede que 

pernoitam em barracões aglomerados às dezenas, resulta que, logo no 

início da época epidémica – começos de Julho – a maioria está 

infestada. 

Como é fora de dúvida que os “Ranchos” contribuem grandemente para 

agravar a endemia local, urge indicar os meios de defesa. 

A protecção mecânica com redes metálicas, dos barracões é 

indispensável; todavia, não se julgue que a protecção mecânica, por si 

só, resolve o problema, pois os resultados serão precários se, 

simultaneamente, não forem adoptadas outras medidas, das quais 

reputamos serem essenciais as seguintes: 

1. Inspecção obrigatória dos “Ranchos” à chegada e à saída; 

2. Proibição de pernoitarem dentro, ou nas cercanias, das povoações; 

3. Assistência no regresso às suas terras, mesmo nas localidades 

indemnes de sezonismo.» 

 

 
                                                 
30  José Alberto de Faria, “Sezonismo, Dez Anos de Luta contra a Endemia”, Ministério do Interior – 
Direcção Geral de Saúde, Publicação da Direcção de Serviços Anti-Sezonáticos, 1942, pp.54 
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10. 
REGIÃO SEZONÁTICA DE BENAVENTE 

 
 
 
 

10.1. O ANOFELISMO E A VEGETAÇÃO AQUÁTICA31 

 

A Estação Experimental de Combate ao Sezonismo criada em Benavente, 

através de António de Carvalho Dias32 (Médico-bacteriologista), produziu em 

1931 um relatório sobre a Região Sezonática de Benavente onde destacou o 

anofelismo e a vegetação aquática. O relatório em causa foi elaborado por 

determinação do Director Geral de Saúde e evidencia a região de Benavente 

que, em parte pela constituição do solo e principalmente pelo mau regime das 

águas, possui uma vasta superfície de terrenos alagados, acrescida por 

arrozais. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
31  Elaborado com base no relatório “A Região Sezonática de Benavente - Notas sobre anofelismo e 
vegetação aquática” publicado por Direcção Geral de Saúde – Estação experimental de Combate ao 
Sezonismo, Benavente, 1931 
32  Assistente da Faculdade de Medicina de Lisboa, Médico bacteriologista do Instituto Central de 
Higiene. 
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Hospital da Santa Casa da Misericórdia de Benavente 

Bloco onde se encontrava instalada a Estação Experimental de Combate ao Sezonismo 

Arquivo fotográfico :: Câmara Municipal de Benavente 

 

 

O anofeles maculipennis é a espécie transmissora, sendo muito elevada a 

densidade insectoral da zona rústica nesta época do ano. Neste trabalho é 

referido que não foram encontrados mosquitos infestados. 

É salientado no relatório que o anofeles se distribui na zona rústica, sempre em 

grande quantidade, nas coelheiras e são menos numerosos nas habitações e 

em estábulos pois estes pouco servem ao gado, mantido na maior parte do ano 

em regime pastoril. 

No grupo das espécies vegetais favoráveis ao desenvolvimento das larvas 

abunda nas águas o Ceratophyllum demersum. Perfeitamente adaptada à 

região encontrou-se a Azolla caroliniana, espécie exótica, cuja acção anti-larvar 

foi evidenciada em determinadas águas estagnadas. 

 

Assim, o relatório divide-se em dois grandes momentos: 

a) O Anofelismo; 

b) A Vegetação Aquática. 
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a) O Anofelismo – Para além do Tejo, Sorraia e Almansor, pequenos cursos de 

água irrigam a região; a pouca velocidade das águas e a vegetação que lhes 

borda as margens formam remansos, onde foram encontradas larvas anofeles 

(regato da Nascente de D. Franca). Mas são principalmente os terrenos 

alagados que têm maior influência no anofelismo local. 

Águas estagnadas – Os charcos e as alvercas33 representam um dos tipos de 

reservatórios naturais mais frequentes. Mantidos pelas inundações e pelas 

chuvas muitos charcos constituíam durante a primavera focos anofélicos 

importantes, que os primeiros calores de verão secam completamente ou 

transformam em pequenos depósitos de água lodosa e turva, pouco favorável à 

vida das larvas. 

Outros reservatórios mais profundos e extensos, os pegos, também formados 

pelas inundações, que escavam o solo, não secam facilmente, conservando no 

verão muitos viveiros de anofeles (Pego Negro). 

Com frequência encontram-se nestas águas exemplares de Ceratophyllum34. 

Uma densa vegetação de caule emergente invadia em Maio a zona central de 

alguns charcos (Phragmites, Typha, Cyperus). 

Nas valas de drenagem que cruzam os campos formando uma vasta rede de 

canais descobertos, mal regularizados e obstruídos pela vegetação, passada a 

época das inundações dão origem a uma longa série de águas estagnadas. De 

profundidade e largura variável, muitas valas conservavam ainda em meados 

de Junho, águas em condições de constituírem focos anofélicos. 

Nesta região um paul vem aumentar o estagno e o número de ninhos de larvas, 

o Paul de Trejoito. 

O Paul de Trejoito, mantido pela impermeabilidade do solo, constitui um 

depósito natural de águas que escoam da zona dos areneiros, para um estreito 

vale situado entre os cursos do Sorraia e do Almansor. Ainda nos dias de hoje 

esta é uma zona que, com chuvas abundantes, está sujeita a cheias devido não 

só á proximidade do Sorraia como também devido à sua baixa cota. 

                                                 
33  Alverca é considerado o tanque onde se junta água dos poços ou dos rios para regas. Para além disso, 
podemos também considerar o terreno que está alagado; terreno pantanoso ou alagadiço, ou seja, o 
mesmo que paul. 
34  Ver ponto b) A Vegetação Aquática. 
 

 81



Em 1931, os terrenos submetidos á influência do paul (que correspondem a 

cerca de 119 hectares) são cortados por valas secundárias que entroncam num 

canal principal de três quilómetros de extensão; este comunica por uma 

comporta com outra vala (Vala de S. Bento) que termina no Sorraia, depois de 

passar junto a Benavente. 

A importância do paul e das suas valas para o anofelismo da região é evidente 

sendo que um dos primeiros trabalhos da estação anti-sezonática de Benavente 

foi justamente a regularização da Vala de S. Bento. 

A captura de larvas anofeles foi fácil nas principais valas obstruídas por 

camadas de lodo e pela vegetação mas a colheita era sobretudo abundante nas 

valas secundárias e terrenos alagados onde existiam em quantidade 

Ceratophyllum, algas, etc. 

 

Relativamente aos arrozais de Benavente, estes ficam situados em terrenos 

nas margens do Sorraia e da Vala-Nova (também designada de Pego da 

Pontinha) a mais de um quilómetro da vila. A cultura é feita em regime de águas 

correntes. 

Até meados de Junho a quantidade de larvas de anofeles encontradas nos 

canais de irrigação e nos canteiros35 não era elevada. 

Além destes viveiros de anofeles descritos, existem outras águas na 

proximidade de Benavente como poços, tanques e valetas de quintais e hortas, 

onde se encontraram larvas. Exemplos destes são: o tanque da horta do Dr. 

Borralho, poços dos Covões e das Águas férreas. 

A situação destes focos, por vezes a pequena distância das habitações, tem 

inegável importância em região de malária. 

 

No que diz respeito aos Mosquitos transmissores, em toda a região é levada a 

quantidade de anofeles. Na zona rural em torno de Benavente, sobre a qual o 

estudo teve maior incidência, a distribuição do anofeles pelos locais e a 

                                                 
35  Nome dado às parcelas de terreno onde se planta o arroz; cada uma das divisões do arrozal. 
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desproporção numérica dos culicíneos36 (ou culicídeos) salienta-se no quadro 

seguinte: 

 

In A Região Sezonática de Benavente, Notas sobre anofelismo e vegetação aquática, 1931 

ANOFELES CULICÍNEOS 
         

  Cabanas Coelheiras Estábulos Total 
Total para as 

mesmas visitas 

Machos 20 82 7 109 1 

Fémeas 442 1.224 295 1.961 5 

Total por Locais 462 1.306 302 2.070 6 

Número de Visitas 12 20 10     

Número médio de 

anofeles por local 38,5 65,3 30,2     

 

 

As diferenças assinaladas no quadro, do número médio de anofeles por local, 

têm explicação devido às condições desses locais/refúgios para os anofeles. 

Assim, apenas fazem parte do quadro os mosquitos capturados pelos médicos 

da Estação na zona rústica, e nos locais considerados o que não representa o 

total dos mosquitos colhidos de Abril a Junho. Desta forma, pode avaliar-se a 

grande intensidade do anofelismo na zona rústica durante a Primavera (Abril-

Junho). 

 

Na região das lezírias a população não se dispersa nos campos, onde existem 

apenas as cabanas dos pastores ou guardas de propriedades, geralmente 

feitas de caniços e desabitadas no Inverno. Na zona dos areneiros há 

população rústica, mas também aí são frequentes as habitações do mesmo 

género. 

                                                 
36  Da família (culicidae) de insectos dípteros que têm o corpo parcialmente coberto de pelos, com 
aparelho bucal apto para sugar sangue, conhecidos pelas suas picadas e por serem transmissores de 
doenças como a malária. As larvas dos culicídeos desenvolvem-se nas águas estagnadas. 
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Os estábulos para o gado, alguns bastante desabrigados, não são tão propícios 

ao refúgio dos anofeles, principalmente pela ausência de animais, que passam 

a maior parte do ano em regime pastoril permanente37. 

As coelheiras, presença frequente em toda a área rural, oferecem abrigo muito 

favorável aos anofeles, constituindo nesta zona óptimos locais para a sua 

captura. 

 

b) A Vegetação Aquática – A lista de plantas aquáticas encontradas em 

Benavente até à data de publicação do referido relatório é acompanhada da 

menção do lugar da sua colheita e da indicação dos outros locais, dentro da 

área de incidência da estação, onde existiam essas espécies. A identificação 

das espécies vegetais foi confirmada, no relatório, pelo Prof. Telles Palhinha, 

Director do Instituto Botânico da Faculdade de Ciências de Lisboa. 

 

De seguida passamos a enumerar as espécies encontradas: 

 

Alisma Plantago, L., var. latifolium, Gr. (Tanchagem da água) 

Canteiros dos Arrozais 

 

Alisma Plantago, L., var. lanceolatum, Gr. (Tanchagem da água) 

Canteiros dos Arrozais 

 

Azolla caroliniana, Willd 

Paul de Trejoito (Benavente) 

Em bastantes charcos cobrindo nalguns a superfície da água. 

(É referida a acção anti-larvar desta planta devido ao seu poder de expansão 

podendo cobrir completamente a superfície da água.) 

 

Ceratophyllum demersum, L. 

Valas de Montalvo (Benavente) 

Nas valas e pegos com águas estagnadas ou de fraca corrente. 

                                                 
37  Segundo o «Arrolamento Geral de Gados no Continente em 1925» existiam no concelho de Benavente 
5.708 cabeças de gado grosso. 
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Cyperus longus, L. (Junca) 

Valas de Montalvo (Benavente) 

Em águas estagnadas, preso ao fundo das valas e à beira dos charcos e dos 

pegos. Em águas de fraca corrente. 

 

Cyperos Vegetus, Willd 

Charcos das Pescarias (Benavente) 

Em águas estagnadas, preso ao fundo das valas e à beira dos charcos e dos 

pegos. Em águas de fraca corrente. 

 

Heleocharis palustris, R. Br. 

Nos arrozais, preso ao fundo dos canteiros, em águas de fraca corrente. 

 

Íris pseudo-Acorus, L. (Lírio amarelo dos pântanos) 

Vala-real do Paul de Trejoito (Benavente) 

Á beira das valas junto à água estagnada. 

 

Lemna minor, L. (Lentilha de água) 

Vala de Pomares (Benavente) 

Nas valas e charcos cobrindo uma pequena extensão da superfície das águas. 

 

Lythrum Salicaria, L. (Salgueirinha) 

Valas do Paul de Trejoito (Benavente) 

Nas margens das valas e pegos com água estagnada e nos arrozais, junto à 

água com fraca corrente. 

 

Mentha Puleguim, L. (Poejo) 

Paul de Trejoito (Benavente) 

Nas margens das valas. 

 

Nymphae alba, L. (Golfão branco) 

Vala de S. Bento (Benavente) 

Preso ao fundo das valas com água estagnada. 
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Nuphar luteum, Sibth. Et Sm. (Golfão amarelo) 

Pego das Caveiras (Benavente). Na zona dos areneiros. 

 

Phragmites Communis, Trin. (Caniço) 

Charcos de Montalvo (Benavente) 

Preso ao fundo das valas e nos charcos com água estagnada. 

 

Polygonum amphibium, L. 

Portas do Paul de Trejoito (Benavente) 

Em pegos com água estagnada. 

 

Sparganium ramosum, Huds. 

Pego das Caveiras (Benavente) 

Á beira das águas estagnadas. 

 

Typha angustifolia, L. (Tábua estreita) 

Charco das Pescarias (Benavente) 

Preso ao fundo dos charcos e valas ou à beira das águas estagnadas. 

 

Typha latifolia, L. (Tábua larga) 

Em terreno paludoso; só na zona dos arneiros. 

 

Utricularia vulgaris, L. 

Pego das Caveiras (Benavente) 

No lodo marginal do Pego e flutuando na água. 
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10.2. RELATÓRIO DO 1.º ANO DE LUTA ANTISEZONÁTICA 

 

Será importante reforçar que o tempo alvo deste relatório decorreu de Abril a 

Novembro de 1930. 

A população acha-se distribuída segundo a densidade 13,7 (área do concelho: 

643,23 Km2), sendo de 55,6 a densidade média do distrito de Santarém a que 

pertence Benavente. Apesar da riqueza agrícola do solo benaventense a 

densidade é pouco mais de quatro vezes menor do que a do distrito. 

Para o ano de 1931, os números estatísticos quanto à mortalidade geral e 

infantil são os seguintes: 

 

 

Ano de 1931   

 Mortalidade Geral (1) Mortalidade Infantil 

Concelho de Benavente 16,1 39,8 

Freguesia de Benavente 19,1 39,5 

Freguesia de Samora Correia 13,3 47,9 

Freguesia de Santo Estevão 13,7 14,2 
(1) Para esta mortalidade contribui a infantil até 5 anos com as percentagens apresentadas na coluna Mortalidade 

Infantil. 

 

 

Por estes números se verifica que a mortalidade em 1931 foi na freguesia de 

Benavente superior à das outras freguesias do concelho em cerca de 50%. 

Com base na informação fornecida pelo Relatório do 1.º ano de luta 

antisezonática – 1931 não foi possível apurar a mortalidade no distrito de 

Santarém e no país em 1931 por esse motivo os números apresentados são os 

referentes a 1930 com o objectivo de os confrontar com os de Benavente. 
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Ano de 1930  

 Mortalidade 

Concelho de Benavente 17,78 

Distrito de Santarém 15,59 

Portugal (Continental) 18,66 

 

 

Quanto ao obituário geral e por sezonismo foram apurados os seguintes 

números: 

 

Anos de 
1929/1930/1931     

Anos Concelho Obituário Geral 
Obituário por 

sezonismo 
Percentagem por 

sezonismo 

1929 176 4 2,27 

1930 157 4 2,55 

1931 

Benavente 

143 2 1,39 

 

Como números comparativos daremos os apurados para 1930 referentes ao 

distrito de Santarém e Portugal (continental): 

 

 

Anos de 1930    

 Obituário Geral 
Obituário por 

sezonismo 
Percentagem por 

sezonismo 

Santarém 5282 22 0,41 

Portugal (Continental) 107691 206 0,19 

 

No que respeita ao obituário por sezonismo vemos que em 1930 foi em 

Benavente cerca de 6 vezes superior ao do distrito de Santarém (2,55 : 0,41)38, 

havendo no distrito outros concelhos também atingidos pela endemia 

                                                 
38  Considerado percentualmente sobre o obituário geral 
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sezonática como é o caso da Azambuja onde foi criado, igualmente, um posto 

de luta anti-sezonática. 

Nos anos de 1929, 1930 e 1931 nota-se respectivamente que subiu do 1.º para 

o 2.º destes anos, tendo descido em 1931 cerca de 50% em relação a 1930. 

 

No que toca à mortalidade infantil, na falta de elementos precisos no que 

respeita às suas causas foi avaliada, grosso modo, pelo registo para o distrito 

de Santarém, em que as diarreias infantis contam por mais de 40%, a 

debilidade congénita mais de 10% e as doenças ignoradas ou mal definidas 

mais de 8%. 

 

O trabalho na região não é constante em todo o ano e por vezes precisam sair 

para longe, por onde passam uma semana ou mais, vivendo em condições de 

alimentação e dormida quase sempre deficientes, e falhos de protecção para as 

variações climatéricas e agressão de insectos transmissores. 

 

Como já foi referido anteriormente, á população habitual acresce na época de 

maior actividade agrícola a vinda de ranchos, quase sempre da Beira Baixa, 

que, para amealhar, não se alimentavam devidamente, o que os colocava em 

condições de resistência orgânica diminuída para as infestações de que podem 

ser vítimas, quando não vêm já infestados constituindo para a salubridade local 

elementos de propagação da malária. Importa reforçar que o sezonismo é 

sazonal. 

O consumo de quinino em 1930, segundo dados fornecidos pelas duas 

farmácias locais39, foi de cerca de 8000 grs., incluindo todas as fórmulas e sais 

em que o quinino entra. 

 

Os índices parasitário e esplénico são correntemente aceites como os mais 

importantes indicadores do grau de infestação plasmódica, sobretudo quando 

determinados na população em idade escolar – dos 7 aos 12 anos. Estes 

índices não puderam ser determinados no 1.º Relatório devido ao facto de 

existirem meses de apagada actividade anofelínica. 

                                                 
39  As farmácias existentes eram a Farmácia Baptista e a Farmácia Horta. 
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A Estação de Benavente iniciou os seus trabalhos na segunda quinzena de 

Abril e, num primeiro período de actividade, a sua atenção recaiu sobre a 

determinação dos índices atrás mencionados (parasitário e esplénico). 

 

 

 

 

 

10.2.1. ÍNDICE PARASITÁRIO40 

 

Para observação deste índice, no início da actividade da Estação, foi solicitado 

aos professores de Benavente que enviassem os seus alunos, foram 

observados menores de ambos os sexos, de 7 a 12 anos. Igual determinação 

foi feita em Novembro, ao encerrar-se a Estação, sendo já praticamente nula a 

actividade dos anofeles. Foram obtidos os seguintes valores: 

 

Abril – em 208 indivíduos ……………….. 30,76% 

Novembro – em 253 indivíduos ………..… 3,95% 

 

Apesar do recenseamento escolar, no ano de abertura da Estação, registar 542 

crianças, só 300 frequentam as escolas, e destas compareceram à observação 

as acima indiciadas. 

 

Estas determinações também foram feitas em Novembro nas populações 

escolares das localidades abrangidas pela Estação e de seguida designadas, 

com os seguintes resultados: 

 

 

 

 

 

                                                 
40  Este índice é dado pelo valor percentual dos índividuos nos quais o exame parasitológico do sangue 
revelou a existência de plasmódios. 
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  Indivíduos Observados Índice Parasitário  

 Concelho de Benavente  

 Samora Correia 165 5,45%  

 Santo Estevão 50 6,00%  

 Barrosa 26 15,30%  

 Concelho de Salvaterra de Magos  

 Salvaterra 165 12,12%  

 Marinhais 115 0,00%  

     

 

 

Na interpretação destes dados é importante ter em conta o seguinte: 

 

1. – A determinação de Abril em Benavente fez-se antes de quaisquer medidas 

antisezonáticas; 

 

2. – a redução notada no índice de Benavente deve relacionar-se com a 

condição de se dar em indivíduos da vila, que tinham terminado o seu 

tratamento esterilizante vigiado e vivem no centro da zona protegida pela  luta 

antilarvar; 

 

3. – os outros índices determinados em Novembro nas localidades referidas 

não têm valor absoluto por terem sido feitos após a quininização metódica na 

Estação, a que tinham sido sujeitos bastantes dos menores observados. 
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Além dos índices feitos com fim cadastral, durante o 1.º ano de luta foram 

apreciados os dados obtidos no total de indivíduos observados na consulta da 

Estação, todos sujeitos a exame parasitológico do sangue: 

 

ÍNDICE PARASITÁRIO - GAMONTES 

            

 
Idades Terçã Quartã 

Estivo-
Outonal 

Mistas           
(Terçã e Estivo-Outonal) 

Total 
 

   V F V F V F V F    

 Até 1 ano 13 14 1   2 1   1 32  

 1 a 4 82 81     12 6 5 2 188  

 5 a 12 199 255 1 4 17 14 5 9 504  

 13 a 19 88 130 1 4 17 23 2 1 266  

 20 ou mais 212 252 5 4 34 22 3 5 537  

 TOTAIS 594 732 8 12 82 66 15 18 1527 

            
In Relatório do 1º ano de luta antisezonática - 1931 

 

 

ÍNDICE PARASITÁRIO - ESQUIZONTES 

             

 
Idades Terçã Quartã Estivo-Outonal

Mistas 
(terçã e Estivo-

Outonal) 

Duvidosas 
Total 

   V F V F V F V F V F   

 Até 1 ano 1               2 1 4 

 1 a 4 5 7     1 1     5 7 26 

 5 a 12 22 15     1       14 22 74 

 13 a 19 13 8             9 6 36 

 20 ou mais 20 18       1     27 21 87 

 TOTAIS 61 48   2 2   57 57 227 

             
In Relatório do 1º ano de luta antisezonática - 1931 
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PARASITISMO SEGUNDO AS IDADES 

              

 
Idades Terçã Quartã 

Estivo-
Outonal 

Mistas      
(Terçã e Estivo-

Outonal) 
Duvidosas 

Total  

   V F V F V F V F V F    

 Até 1 ano 14 14 1   2 1   1 2 1 36  

 1 a 4 87 88     13 7 5 2 5 7 214  

 5 a 12 221 270 1 4 18 14 5 9 14 22 578  

 13 a 19 101 138 1 4 17 23 2 1 9 6 302  

 20 ou mais 232 270 5 4 34 23 3 5 27 21 624  

 TOTAIS 655 780 8 12 84 68 15 18 57 57 1754  

              
In Relatório do 1º ano de luta antisezonática - 1931 

 

Índividuos observados – 2930 
Índividuos parasitados – 1754 
Plasmodium Vivax  (Terça)……………………………………….. 1435 – 81,8 % 

Plasmodium Malariae (Quartã)………………………………………. 20 – 1,1% 

Plasmodium Falciparum (Estivo-outonal)…………………………. 152 – 8,7% 

Formas Mistas (Vivax e Falciparum) …………………………..…… 33 – 1,9% 

Formas Duvidosas …………………………………………………… 113 – 6,5% 

 

PARASITISMO PERCENTUAL POR IDADES 
      

 Idades Percentagem 
(%)  

    

 Até 1 ano 2,1  

 1 a 4 11,8  

 5 a 12 32,9  

 13 a 19 17,4  

 20 ou mais 35,8  
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ÍNDICE PARASITÁRIO

48,9

0,75,21,2
3,8

40,2

Terçã (Plasmodium Vivax)

Quartã (Plasmodium Malariae)

Estivo-Outonal (Plasmodium Falciparum)

Formas Mistas (Vivax e Falciparum)

Duvidosas

Negativo
 

 

 

 

 

 

10.2.2. ÍNDICE ESPLÉNICO 

 

A infestação malárica produz no baço um processo de proliferação que se 

traduz, no exame objectivo dos doentes, por uma esplenomegália. O grau de 

desenvolvimento desta pode ser elemento de apreciação da intensidade e 

cronicidade da infestação. Por isso a medição do tumor esplénico é de 

apreciável valor no estudo da endemia sezonática.  

A organização da Estação de Benavente não permitiu que fosse sempre o 

mesmo médico a fazer a medição do alargamento esplénico. O que seria 

favorável pois cada médico possui a sua forma de medição e o melhor meio 

para reduzir as diferenças de medição seria o de ser sempre o mesmo 

observador que tomasse à sua conta a medição esplénica. Para colmatar este 

problema propôs-se a Estação formar pessoal médico, alternando-se neste 

serviço um dos dois médicos auxiliares e um dos directores. Por esta razão foi 

estabelecido um esquema não muito fraccionado. Assim, tendo-o sujeitado à 
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aprovação do Prof. Nicolau de Bettencourt41, sob cuja orientação foram 

conduzidos os trabalhos, adoptou-se o seguinte esquema: 

                                                 
41  A vida científica de Nicolau de Bettencourt começa no alvor da bacteriologia portuguesa. Segundo 
Cândido de Oliveira já Câmara Pestana havia empreendido o seu apostolado, no então «Laboratório de 
bacteriologia», acanhada instalação anexa ao Hospital de S. José e sucessora do Laboratório Municipal da 
Rua da Madalena, que fora berço dos primeiros trabalhos bacteriológicos sobre as águas de Lisboa. Daí 
partiu o ensino da ciência experimental, que rapidamente substitui a escolástica de então já depois de 
Câmara pestana e o seu colaborador Aníbal Bettencourt resolverem o grave problema da pretensa 
epidemia de cólera lisboeta. Ao tipo do sábio erudito, retórico e grande orador opôs Câmara Pestana o 
investigador de poucas falas, mas de saber firme, apoiado nas experiências de laboratório. 
Firmados os créditos da bacteriologia indígena, cedo vieram achegas oficiais para a construção do actual 
Instituto, gizado, na sua essência, por Câmara Pestana e inaugurado, no começo de 1900, já sob a 
direcção de Aníbal Bettencourt. 
À tarefa da execução de análises bacteriológicas e da vacinação anti-rábica segundo o método de Pasteur, 
juntou o novo Instituto a da preparação e aplicação do soro antidiftérico consoante os estudos de Roux, a 
da bacteriologia sanitária, especialmente no capítulo da análise das águas, a do diagnóstico laboratorial da 
tuberculose, a da verificação dos soros e vacinas do mercado e ainda a do ensino da bacteriologia e 
parasitologia aos estudantes e profissionais da medicina. 
Neste clima intelectual se formou o Prof. NICOLAU DE BETTENCOURT. 
Saído da Escola Médico-cirúrgica de Lisboa, cedo mostrou o natural pendor do seu espírito para a nova 
ciência que já seu irmão professava. É disso testemunho a tese inaugural sobre o «Soro-diagnóstico da 
febre tifóide», defendida em 1898, perante um jurí a que presidia o Professor Pitta, acolitado por Silva 
Amado, Bombarda, Bettencourt Raposo e Câmara Pestana. 
Impressionado com trabalhos de Widal sobre o fenómeno da aglutinação que Bordet e depois Gruber e 
Durham haviam aplicado ao diagnóstico diferencial das bactérias, Nicolau de Bettencourt, revendo e 
criticando todas as experiências efectuadas até essa data, procura tirar a limpo o valor semiológico da 
reacção aglutinante na febre tifóide. Estudo meticuloso e paciente para um estudante apenas saído das 
faixas escolares. Ao lado dos casos de febre tifóide estudados durante a doença e dos investigados durante 
a cura, não esqueceu uma longa série de indivíduos não tifosos, consoante as boas normas do método 
bernardiano. 
 
A sua entrada para o Instituto da Câmara Pestana, em 1905, na qualidade de assistente dos serviços 
técnicos, consagra-o definitivamente como bacteriologista. Desde essa data, em convívio estreito com 
uma elite de investigadores hoje difícil de reatar, publica uma soma de trabalhos cuja longa enumeração 
não caberia no âmbito destas reduzidas linhas. 
Um assunto que reteve a sua atenção, o da diagnose laboratorial da febre de Malta, mereceu-lhe um bem 
elaborado relato, fruto de extenso trabalho, que Ricardo Jorge, seu admirador e amigo, levou á 
Conferencia Internacional de Higiene de 1914, em Paris. Aí expunha o Prof. Bettencourt o valor e a 
técnica da hemocultura no diagnóstico das designadas bruceloses, a importância da reacção de 
aglutinação segundo o método de Wright e a reacção de fixação do complemento. 
 
Em 1930, é convidado para os lugares de professor de Bacteriologia e Parasitologia e director do Instituto 
Bacteriológico, por morte do seu irmão Aníbal anteriormente seu director. Aqui, não deixa de seguir com 
escrúpulo a evolução da ciência a que se dedica e entra afoitamente no terreno da bacteriologia moderna. 
Se criterioso era o bacteriologista e serologista, em nada desmereceu o clínico. Foi com vivo interesse que 
se entregou ao estudo das doenças infecciosas, complemento natural da sua carreira hospitalar, iniciada 
em 1901, como médico da Junta Consultiva dos Hospitais, e terminada voluntariamente em 1934, como 
director honorário de serviço clínico de moléstias infecto-contagiosas. «Público testemunho de apreço 
pelos seus merecimentos», rezava o decreto que lhe conferi o título, e mal deixava entrever o que foi a 
acção deste homem na sua passagem de trinta e muitos anos pelos pavilhões do Hospital do Rego. A 
Faculdade de Medicina soube-o, no entanto, quando lhe entregou a regência do curso de moléstias 
infecciosas, em 1915. 
Da sua actuação como clínico ficou, qual atestado vivo, um longo caudal de publicações, em que 
realçamos a «Terapêutica específica da tuberculose», repositório dos métodos seroterápicos usados até 
1909, e o estudo intitulado «A propósito da seroterapia anti-tetânica». Aqui estabeleceu as bases clínicas 
de aplicação preventiva e curativa do tétano. Mas, é sobretudo no serviço de difteria do Instituto, durante 
tantos anos a seu cargo, que as qualidades clínicas de Nicolau de Bettencourt mais se evidenciaram. 
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Baço O – Não palpável, mesmo nas inspirações prolongadas. 

Baço P – Palpável na arcada costal durante a inspiração. 

Baço I – Palpável no espaço entre a arcada costal e a linha umbilical 

transversa. 

Baço II – Palpável entre esta linha e a púbico-ilíaca. 

 

Este esquema correspondeu ao que dele era esperado e foi possível verificar a 

concordância dos resultados obtidos pelos diferentes médicos da Estação. 

                                                                                                                                               
Deacordo com a afirmação de Cândido de Oliveira, médico «desde o calcanhar até o cocuruto», possuía o 
domínio da patologia infecciosa naquele justo equílibrio entre a clínica e o laboratório, que professava 
conjuntamente. Sabia, como poucos, que a doença infecciosa representa um conjunto de processos 
reaccionais em que se incluem os fenómenos de imunização, e esta atitude em face da enfermidade muitas 
vezes o levava a rejeitar como não diftéricos doentes que outros clínicos, menos avisados, assim 
julgavam, tomando como base a presença, na faringe, de bacilos do género «Corynebacterium». 
 
Mas, onde a sua figura sobreleva a todas é no domínio da epidemiologia. Era Ricardo Jorge, o mestre na 
matéria, que o tratava como igual e lhe defendia a craveira nas terras por onde andava. Pois, os médicos 
quase esqueceram a sua notável obra sobre a epidemia de febre tifóide em 1912 na qual chegou a 
diagnosticar a causa de tal surto epidémico. 
Outro estudo epidemiológico que lhe consumiu o tempo e o saber foi o da epidemia gripal de 1918, 
aparecida em duas ondas, uma denominada pelo vulgo «gripe espanhola», de Junho a Julho, e a outra a 
«pneumónica», estendida de Agosto a Novembro desse fatídico ano. 
A luta contra a malária em Portugal recebeu uma forte contribuição deste higienista de polpa. 
Encarregado de representar o país, em 1923, na Reunião Internacional de Malariólogos para o estudo 
da profilaxia do sezonismo em Itália, visitou demoradamente esta região e cedo se apercebeu do atraso 
que entre nós levava o problema. Deste atraso dá conta, numa conferência sobre «Alguns aspectos da 
higiene e da assistência nos Países Baixos», realizada na Sociedade de Ciências Médicas, em 1925, e 
novamente, com mais particularidade, noutra intitulada «Malária em Portugal», lida na mesma 
Sociedade em 1930. Procede então ao balanço do que se havia feito e do que convinha fazer e propõe 
desta sorte: «Afigura-se-me que o melhor modo de atacar o problema entre nós seria o de concertar uma 
acção conjunta de médicos e engenheiros numa das regiões mais reconhecidamente infectadas. O 
primeiro trabalho a fazer, no foro médico, será naturalmente o estudo local da endemia definida pelo 
índice anofelínico, pelo índice esplénico e pelo índice parasitário». Esta opinião autorizada foi mais 
tarde posta em prática, e competiu naturalmente a Nicolau de Bettencourt a direcção da luta 
antimalárica, que iniciou na Estação de Benavente, com alguns dos seus assistentes já especializados 
também nesse sentido. 
 
Presidente da Sociedade de Ciências Médicas em 1921, abriu o ano académico com uma lição sobre 
«terapêutica específica e proteinoterapia», e nela deixou expressa a sua feição de higienista ao traçar do 
seguinte modo a orientação que julgava dever imprimir a esta assembleia: «Há, todavia fora dos trabalhos 
de investigação propriamente dita, um vasto campo em que a Sociedade pode exercer bem 
proveitosamente a sua actividade. Refiro-me ao estudo e discussão dos problemas de carácter nacional 
que com a nossa profissão mais ou menos directamente se ligam. A higiene e a assistência pública em 
todos os seus ramos. O ensino médico, a hidrologia portuguesa, tão rica e tão mal aproveitada, fornecem-
nos temas do mais palpitante interesse. É aqui, numa assembleia de técnicos, que se lhes pode encontrar a 
solução adequada e conveniente; é daqui que devem partir as indicações para os poderes públicos e o 
apoio moral para a acção mais directa dos funcionários que em tais serviços superintendem». 
 
Nos últimos anos da sua vida, tormentosos anos minados pela doença, as suas constantes preocupações 
eram a direcção do Instituto e o ensino da cadeira que ministrava. 
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Por índice esplénico entende-se o valor percentual dos indivíduos nos quais a 

medição esplénica revelou aumento do baço, classificável em qualquer das 

designações P, I e II do esquema anterior. 

Igualmente com o fim de cadastramento malárico, foi efectuada a determinação 

na população escolar de Benavente, em Abril e em Novembro. Foram obtidos 

os seguintes resultados: 

 

 

Abril – em 208 indivíduos – 23,55  Baço P – 15,38 

 Baço I – 8,17 

 

Novembro – em 253 individuos – 3,16  Baço P – 2,77 

 Baço I – 0,39 

 

 

As medições esplénicas foram também realizadas em Novembro 

concomitantemente com as determinações parasitárias, nas populações 

escolares das localidades abaixo designadas, com os seguintes resultados: 

 

 

  Indivíduos Observados Índice Esplénico   

 
 

Concelho de Benavente   

 Samora Correia 165 3,63% 
Baço P - 2,42 

Baço I - 1,21 
 

 Santo Estevão 50 16,00% 
Baço P - 12,0 

Baço I - 4,00 
 

 Barrosa 26 34,61% 
Baço P - 34,67 

Baço I - 16,91 
 

 
 

Concelho de Salvaterra de Magos  

 Salvaterra 165 22,42% 
Baço P - 4,85 

Baço I - 0,60 
 

 Marinhais 115 5,10% 
Baço P - 4,3 

Baço I - 0,8 
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Nos quadros que se seguem encontram-se pormenorizados os resultados 

obtidos quanto ao índice esplénico no total dos indivíduos observados em 

consulta na Estação, em relação com o exame parasitário: 

 

 

ÍNDICE ESPLÉNICO -TERÇÃ (Plasmodium Vivax) 
            

 Idades O P I II    

   V F V F V F V F Total  

 Até 1 ano 7 7 2 5 5 2     28  

 1 a 4 46 50 18 15 20 22 5 1 177  

 5 a 12 119 170 63 47 38 51 2 3 493  

 13 a 19 51 86 30 29 20 21 2 2 241  

 20 ou mais 132 155 50 67 39 35 5 13 496  

 TOTAIS 355 468 163 163 122 131 14 19 1435  

 

 

ÍNDICE ESPLÉNICO -QUARTÃ (Plasmodium Malariae) 
            

 Idades O P I II    

   V F V F V F V F Total  

 Até 1 ano 1               1  

 1 a 4                    

 5 a 12 1 3   1         5  

 13 a 19 1 2   2         5  

 20 ou mais 4 3     1     1 9  

 TOTAIS 7 8   3 1     1 20  
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MEDIÇÃO ESPLÉNICA SEGUNDO O PARASITISMO 
               

  Terçã Quartã Estivo-Outonal
Mistas 

(Terçã e Estivo-
Outonal) 

Duvidosas Negativa     

BAÇO V F V F V F V F V F V F Total % 

O 355 468 7 8 28 38 4 10 35 30 376 553 1912 65,3 

P 163 163   3 17 13 6 5 12 15 62 93 552 18,8 

I 122 131 1   36 12 5 3 7 10 32 46 405 13,8 

II 14 19   1 3 5     3 2 5 9 61 2,1 

TOTAIS 654 781 8 12 84 68 15 18 57 57 475 701 2930 100

               

 

 

ESPLENOMEGÁLIA PERCENTUAL POR IDADES: 
     

 Idades PERCENTAGEM

     

 Até 1 ano 1,9 

 1 a 4 11,6 

 5 a 12 30,8 

 13 a 19 17,2 

 20 ou mais 38,5 

     

 

Dos quadros anteriores pode verificar-se que são as formas de infestação com 

Plasmodium Falciparum (Estivo-Outonal e Mistas) as que proporcionalmente 

dão mais esplenomegálias. 
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ÍNDICE ESPLÉNICO

65,3

18,8

13,8
2,1

Baço O Baço P Baço I Baço II
 

 

 

Nos casos parasitologicamente negativos registou-se uma elevada 

percentagem de 24,2 % com esplenomegália. Este facto poderá explicar-se 

pelo hábito de quininização precose, suficiente para impedir a evolução 

contínua do plasmódio, tornando-o raro no sangue periférico, mas insuficiente 

para evitar recaídas e reinfestações que pela maior repercussão sobre a 

actividade esplénica provocam a esplenomegália. Hábito este devido à situação 

clínica social da população que pelos Montepios têm gratuitamente a 

assistência clínica e farmacêutica, levando-a à prática fácil do uso do quinino 

logo nos primeiros acessos. Segundo o Relatório do 1.º ano de actividade esta 

explicação é aplicável à interpretação da disparidade entre os índices 

parasitário e esplénico totais: 59,8 e 34,7. 
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10.2.3. TRATAMENTO 

 

No programa de luta anti-sezonática em Benavente foi incluída como 

modalidade mais importante o tratamento metódico e prolongado pelo quinino. 

Foi adoptada a forma vigiada, mantendo sob a inspecção da Estação os 

doentes que eram observados em cada uma das fases da quininização. O 

conhecimento que durante o cadastramento foram tendo da população e 

aspectos do paludismo, sem formas graves, levou a estabelecer um plano de 

tratamento que se pode classificar de médio se o confrontarmos com o proposto 

por Nocht , de cinco dias, e o que era praticado em Itália, durante 60 dias, com 

o uso por pessoa de doses médias de 27,4 grs. de quinino. Esta ausência de 

42

                                                 
42  Bernhard Nocht foi, entre 1900-1930, director do Instituto de Doenças Marítimas e Tropicais de 
Hamburgo. De 1911-1926 o grande projecto de investigação deste Instituto é a melhoria da terapia da 
malária. Hoje em dia este organismo é designado de Instituto de Medicina Tropical Bernhard Nocht. 
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formas graves da doença tem também a sua explicação no hábito de 

quininização precose anteriormente referido. 

O medicamento fornecido pela Direcção Geral de Saúde foi o sulfato de 

quinino, do qual existia elevado stock adquirido há já alguns anos pelo anterior 

Director Geral de Saúde o Prof. Dr. Ricardo Jorge. Assim, foi aproveitado esse 

sal de quinino, sob a forma de comprimidos de 25 centigramas, para adultos, e 

de confeitos de 10 centigramas para crianças. 

O método que foi submetido à aprovação do Prof. Dr. Nicolau de Bettencourt foi 

o aquele que consta do quadro que se segue: 

 

        

 Dias Até 1 ano 1 a 3 3 a 6 6 a 10 Adultos  

 
a) 4… 

a 2 

confeitos 

a 3 

confeitos 

a 5 

confeitos 

a 7 

confeitos 

a 4 

comprimidos  

 
b) 4… 

a 2 

confeitos 

a 3 

confeitos 

a 4 

confeitos 

a 5 

confeitos 

a 3 

comprimidos  

 4… descanso descanso descanso descanso descanso  

 
c) 4… 

a 1 

confeitos 

a 2 

confeitos 

a 2 

confeitos 

a 3 

confeitos 

a 2 

comprimidos  

 4… descanso descanso descanso descanso descanso  

 
d) 4… 

a 1 

confeito 

a 1 

confeito 
a 1 confeito a 1 confeito 

a 1 

comprimido  

 4… descanso descanso descanso descanso descanso  

 

Total em 
grs. (nos 28 

dias de 
Tratamento) 

2,4 3,6 4,8 6,4 10 

 

 Exame parasitológico do sangue  

        

 

Desta forma, o tratamento realizava-se no período de 28 dias, seguido de 

exame de sangue, repetido duas vezes com três dias de intervalo, elucidando 

sobre o procedimento a seguir: repetição do tratamento nos casos positivos, ou 

alta no caso da esterilização assim apreciada pelo triplo exame parasitológico. 
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Para os casos com persistência de gamontes e formas que se mostrem quinino-

resistentes usamos comprimidos de quinoplasmina contendo 0,01 gr. de 

plasmoquina e 0,30 grs. de sulfato quinino. Para as crianças usamos a 

quinoplasmina em confeitos, de cor amarela para os distinguir dos de quinino 

de cor azul, doseados a ¼ dos comprimidos. Este tratamento prolongava-se por 

quinze dias nas seguintes doses diárias: 

      

  Até 1 ano 1 a 3 3 a 6 6 a 10 Adultos 

Dose Diária a 2 confeitos 
a 3 

confeitos 

a 5 

confeitos 

a 7 

confeitos 

a 3 

comprimidos

Dose Total 
quin. 2,25    

plq. 0,75 

3,375  

0,1125 

5,625  

0,1875 

7,875  

0,2625 

13,50  

0,45 

      

 

 

A distribuição de quinino é feita em pequenos sacos de papel, de cores 

diferentes, contendo os comprimidos ou confeitos necessários para cada fase 

do tratamento, designadas por a), b), c) e d), assim distribuídas: 

 

a) Saco encarnado 

b) Saco verde 

c) Saco rosa 

d) Saco amarelo 

 

Os sacos para criança são de formato menor do que os dos adultos. 

 

No último dia da fase a) é distribuída a fase b) e no último dos dias de descanso 

entre cada fase a dose seguinte. A distribuição é tornada mais fácil e metódica 

pela seguinte forma: 

 

1.º - Os sacos já devidamente providos estão dispostos nas prateleiras de uma 

estante giratória de forma prismática ao alcance de quem os deve dar e pela 

ordem enumerada no quadro com o plano de tratamento; 
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2.º - Os doentes, já em tratamento, apresentam vazio o saco que receberam na 

observação anterior e isso indica já por si qual o saco a distribuir; 

3.º - Os doentes enquanto esperam encontram para se sentar bancos pintados 

com a mesma cor dos sacos de que são portadores, havendo bancos de cor 

castanha para os que vêm pela primeira vez; 

 

4.º - Para os que estão em tratamento com quinoplasmina, os bancos são de 

cor castanha com faixa branca. Estes doentes, sempre em pequeno número, 

são portadores de sacos brancos nos quais lhes é distribuída a quinoplasmina. 

 

Estes bancos ficavam situados no exterior do edifício como se pode visualizar 

na planta da Estação que se segue: 

 

 
Planta da Estação Experimental de Combate ao Sezonismo de Benavente 

In Relatório do Primeiro Ano de Luta Antisezonática na estação de Benavente (1931), Lisboa, 1932 
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Para as crianças que se mostraram rebeldes à ingestão dos confeitos de 

quinino, foi empregue o sulfato de quinino em xarope de café (1,5%). Não foram 

em grande número os indivíduos assim tratados, e a dificuldade de com 

precisão se averiguar se as mães administravam o xarope nas condições 

prescritas, e portanto de regular doseamento, levam-nos a não incluir nos 

dados estatísticos estes casos, cuja cura parasitológica foi contudo 

devidamente verificada. Para os casos, não frequentes, que se apresentaram 

asteniados e com prenunciada anemia foi empregue confeitos de composição 

arsénico-ferruginosa associada ao sulfato de quinino. Estes casos não foram 

em elevado que permitisse estabelecer conclusões, tanto mais que não foi feito 

de forma exclusiva mas intercorrentemente no tratamento seriado proposto. 

 

Além da vigilância sobre o tratamento, feita obrigando os doentes a comparecer 

na consulta no fim de cada uma das fases do tratamento, havia a visita 

domiciliária aos que não compareciam no dia determinado. Neste serviço 

ocupavam-se as duas visitadoras sanitárias43 ao serviço da Estação, nas horas 

que lhes ficavam livres do seu trabalho como enfermeiras na consulta, como 

preparadoras no laboratório e no serviço de registo e estatística. A falta do 

                                                 
43  Em 1939, Rolla Hill no seu texto «Algumas Considerações sobre saúde Pública, Organização e 
Métodos de trabalho» regista as seguintes considerações acerca das visitadoras sanitárias: «A criação da 
enfermeira visitadora sanitária foi sem dúvida um dos mais avançados e úteis passos dados em matéria de 
saúde pública nos últimos 100 anos. Tão importante é o seu papel que hoje dificilmente se pode conceber 
a dinâmica dum serviço sanitário sem a intervenção delas. É caso para se dizer que se não existissem 
teriam de ser inventadas. Foi este, justo é dizê-lo, o pensamento que guiou o Dr. Faria, ilustre Director 
Geral de Saúde, quando, em 1929, instituiu o ensino de visitadoras sanitárias em Portugal. Não tendo, 
nessa altura, possibilidades de lhes dar a formação completa de enfermeiras visitadoras, não quis ele 
contudo deixar de, imediatamente, lhes facultar um ensino que as habilitasse para certos dos deveres que 
àquela missão são atribuídos. 
A enfermeira-visitadora é necessária para trabalho muito delicado, em sua prática e em seu aspecto moral, 
e portanto a sua profissão torna-se muito difícil. Ela deve ter noções das doenças e dos cuidados especiais 
de enfermagem, de vária ordem, a haver com doentes e dos recursos profiláticos a impor as famílias. 
Precisa por isso, de ensino e de experiência em tudo que se refira à medicina preventiva e ao serviço 
social. (…) 
Através da enfermeira-visitadora se estabelece o contacto permanente entre os serviços sanitários e o 
público; ela é a transmissora da educação higiénica junto das famílias; em cada casa, por assim dizer, ela 
prolonga a acção do centro de saúde, dá interpretação aos conselhos do clínico ou do médico sanitário e 
pelo seu saber e exemplo, pela sua pertinácia e ductilidade, vem a contribuir poderosamente para a 
expansão de conhecimentos que levam o povo a saber conservar a saúde e a defender-se dos males a que 
está exposto. 
Junto do doente que ela, logo, procura, presta apreciáveis serviços, executando as ordens dos médicos, 
ajudando-os no tratamento e na aquisição e na aquisição de remédios, fazendo-os conduzir ao hospital ou 
outros institutos, e pondo em imediata acção as medidas de profilaxia e as de ordem moral sobre a família 
que exista à volta. 
O seu papel de conselheira e vigilante da família, e de cada um dos seus membros, é de uma vantagem 
inexcedível, tornando-a mesmo um elemento insubstituível.» 
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doente era facilmente notada no quadro no quadro de fichas móveis. Em cada 

dia era preenchida uma ficha que entrava no quadro no lugar 1 – número 

marcado a vermelho – e da qual constava os números de inscrição dos 

doentes. A ficha ao ser posta no seu lugar empurrava para o número 2 e 

seguintes as outras feitas respectivamente nos dias anteriores. Sabendo-se que 

cada doente deveria comparecer nos dias 5º, 13º, 21º, e 28º, - números 

macardos respectivamente a verde, rosa, amarelo e azul – liam-se no quadro 

em cada dia os números que deviam comparecer. Os que faltavam eram 

marcados sobre o vidro e no fim da consulta procurava-se no registo a morada 

respectiva, onde no dia seguinte eram procurados pelas visitadoras que 

inquiriam do motivo da falta e lhes explicávamos inconvenientes, aconselhando-

os a voltar á consulta regularmente como lhes fora determinado. Foram feitas 

1614 visitas, tendo atingido o máximo diário de 42. É digna de notar a 

docilidade dos doentes que, por convencimento, iam comparecendo com 

regularidade, facilitando assim a tarefa das visitadoras para as quais ia portanto 

ficando mais tempo livre para os trabalhos a que eram destinadas. 

 

A acção profilático-terapêutica da Estação em breve se estendeu ás povoações 

vizinhas cujos doentes acorriam á consulta, como pode ver-se da seguinte 

distribuição por residências: 

 

Concelho de Salvaterra 
Salvaterra ………………….…. 758 

Marinhais …………………..….. 86 

 

Concelho de Benavente 
Vila …………………………… 1486 

Arredores …………………..…. 206 

Samora Correia ………..…….. 144 

Santo Estêvão …………..……. 133 

 

Outras Proveniências ………. 117 
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O movimento total de indivíduos observados na consulta foi de 2930. Na 

afluência semanal de doentes por proveniências há a considerar que nas 

primeiras 5 semanas os doentes são quase exclusivamente de Benavente, 

acentuando-se desde estão a clientela das outras povoações às quais ia 

chegando o conhecimento da Estação, a ponto de já pela 10.ª semana estes 

doentes excederem em número os de Benavente. A maior afluência de 

indivíduos de Benavente nas primeiras semanas corresponde à fase inicial de 

cadastramento, ao passo que da 5.ª semana em diante os clientes são 

indivíduos impaludados que para seu tratamento recorrem à Estação. A 

adopção do tratamento vigiado, obrigando os doentes em quininização a 

comparecerem várias vezes na consulta, elevou o trabalho a um total de 13541 

observações, das quais 6981 correspondem a Benavente vila e 6560 às 

restantes povoações. Vê-se por estes números que a Estação de Benavente, 

centro de uma zona de protecção anti-mosquito, se via solicitada a dispensar 

uma actividade dupla da que teria tido se se ocupasse só dos doentes de 

Benavente. Com esta realidade podemos afirmar que o trabalho da Estação foi 

extenuante chegando a ser atendidos num só dia 168 doentes e praticados 86 

exames parasitológicos de sangue. Este atingiram o elevado número de 5554 

dos quais 2184 positivos. Este esforço foi muito facilitado, senão tornado 

possível, pela metodização dada à consulta, como se depreende da descrição 

acima feita, e pela distribuição dos serviços que pode verificar-se na planta da 

consulta da Estação. 

 

Foram sujeitos a tratamento os indivíduos que se apresentaram clínica e 

parasitologicamente impaludados, num total de 2089, dos quais 1725 revelaram 

no exame de sangue a presença de plasmódios, e em 364 só as manifestações 

clínicas denunciaram o sezonismo, tendo sido negativos os exames de sangue 

repetidamente feitos. Há portanto uma margem de falha laboratorial de 17,4%. 

No número de indivíduos parasitados há uma diferença para menos de 29 em 

relação ao número apontado no registo do índice parasitário. Tratava-se de 

doentes cujo exame de sangue foi efectuada na ocasião do cadastramento e 

que, por serem de fora de Benavente – vila, não foi possível fazer comparecer 

na Estação quando já se faziam os tratamentos. 
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Nos quadros seguintes pode ler-se a distribuição dos doentes quanto às curas e 

residências: 

 

       

Número de doentes tratados Doentes Curados 
Proveniência 
dos Doentes com exame 

parasitologico 
positivo 

com exame 
parasitologico 

negativo 

TOTAIS 
Clinica e 

Parasitologicamente 
Clinicamente TOTAIS 

Benavente (Vila) 761 173 934 382 82 464 

Outras 964 191 1155 435 97 532 

Totais 1725 364 2089 817 179 996 

Percentagens 82,58% 17,42% 100,00% 82,03 17,97% 100,00% 

       

 

Percentagens de Cura: 
Benavente (Vila) ………………………….. 49,68% 

Outras Localidades ………………………. 46,07% 

 

Altas com cura 
confirmada 

Tratamento 
completo sem 

verificação 

Tratamento 
incompleto 

TOTAL 

996 296 797 2089 

47,68% 14,17% 38,15% 100,00% 

 

 

Quanto aos restantes 1093 doentes que não figuram no quadro das curas 

confirmadas, podem praticamente considerar-se curados pois não voltaram 

mais á consulta, o que pode significar que não tiveram novos acessos, e não 

terão recorrido aos médicos e farmacêuticos que informaram a Estação ter sido 

o movimento por sezonismo quase nulo. Há, porém, que contar com aqueles 
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que, embora em número reduzido, se tenham afastado para longe mercê das 

suas ocupações. 

Pela apreciação feita sobre as condições económicas da população, que é 

sobretudo de gente empregada em trabalhos agrícolas, se compreende como 

grande parte dos doentes tenha sido impedida pelas suas ocupações no campo 

de seguir com regularidade o tratamento comparecendo na consulta nos dias 

estipulados. Contudo, mesmo para aqueles que só compareceram uma vez, o 

tratamento quinínico com as primeiras doses recebidas foi superior ao que lhes 

era ministrado pela assistência dos montepios que lhes facultavam os 

comprimidos necessários para abortar os acessos, suspendendo eles então de 

motu-proprio o tratamento quinínico. 

 

Segundo o Relatório em causa, para apreciação da eficácia do plano de 

tratamento que foi seguido foram considerados como base somente os 996 

indivíduos cuja cura pode ser verificada: 

 

Com 1 só tratamento em 761 casos …………………………. 76,41% 

Com 2 só tratamento em 179 casos …………………………. 17,97% 

Com 3 só tratamento em 39 casos ……………………….…… 3,92% 

Com 4 só tratamento em 3 casos ……………………….…….. 0,30% 

Com 5 só tratamento em 2 casos ……………………………... 0,20% 

Com quinoplasmina em 12 casos ……………..…………….… 1,20% 

 

O tratamento com quinoplasmina, sobretudo com o fim gametocita, não pode 

ser feito em todos os casos em que foi considerado indicado porque a droga 

chegou à Estação bastante tarde; os casos em que foi aplicada no principio 

foram também em pequeno número devido ao facto da Estação só dispor de 

amostras cedidas a título de ensaio pelo agente da casa importadora. A 

quinoplasmina foi empregue em doentes que, após um tratamento quinínico, 

mostravam ainda parasitas, sobretudo gamontes. 

Os casos apontados como tendo necessitado de mais de um tratamento são de 

doentes que por várias razões alheias à Estação não seguiram com 

regularidade o tratamento; embora tomando na totalidade o quinino distribuído 

deixaram entre as fases de quininização intervalos maiores do que os 
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estipulados para descanso no plano de tratamento. Este plano de quininização 

proposto foi uma apreciável vantagem o que atesta a elevada percentagem de 

curas obtidas com um único tratamento (76,41%). 

Admitindo que os 996 casos de cura completa fossem de indivíduos com mais 

de 10 anos de idade, temos que para os 1258 tratamentos feitos corresponde o 

uso de 12,83 grs. de quinino por pessoa. 

As recaídas e reinfestações são, por vezes, difíceis de distinguir como tal, 

excepção feita dos casos em que o plasmódio observado é diferente. Assim, foi 

considerada recaída os novos acessos aparecendo dentro de 3 semanas após 

a cura, verificando a presença do mesmo plasmódio observado ao instituir o 

primeiro tratamento; reinfestações os casos em que os acessos febris surgem 

mais de 3 semanas após a cura ou aqueles que mesmo dentro deste prazo 

aparecem com plasmódio diferente do que foi observado em primeiro lugar e 

contra o qual foi dirigido o primeiro tratamento. Deverá reconhecer-se que só a 

presença de parasita diferente nos novos acessos marca com irrefutável 

evidência uma nova infestação. 

 

         
 Benavente Vila  Benavente Vila  18   2,36% 

 tratados: 761 
recaídas 

Outras Localidades  25   2,59% 
2,49% 

  
 Outras localidades Benavente Vila  52   6,83% 

 (10 com plasmódio diferente: 19,23%) 

 
tratados: 964 

reinfestações 

Outras Localidades  67   6,94% 

    (38 com plasmódio diferente: 56,71%) 

6,90% 

         

 

 

As reinfestações podem explicar-se pela condição de só em Benavente estar 

uma zona protegida pela luta anti-mosquito. 
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10.2.4. LUTA ANTI-MOSQUITO 

 

A luta anti-larvar foi adoptada pela Estação para combate ao insecto 

transmissor. Tomou-se a vila como centro e estabeleceu-se a zona em volta, 

num raio de 3 Km, na qual havia que localizar os focos anofeligenos. A falta de 

uma carta topográfica da região obrigou a percorrer passo a passo toda a zona 

enquanto se procedia ao levantamento da carta que só nos foi entregue em 

meados de Julho. Como se depreende do que foi dito na descrição acima feita 

das condições hidrográficas dos arredores de Benavente foram em elevado 

número os viveiros de anofeles identificados e que se conservaram sob 

vigilância permanente da Estação. Em auxilio dos nossos esforços esteve a 

estiagem prolongada que provocou a secagem de muitos charcos. Chegaram a 

ser em número aproximado a 70 os viveiros cuja acção se tornou necessário 

combater. Aos viveiros naturais e aos que resultam dos alagamentos por não 

funcionamento das valas de drenagem juntaram-se os viveiros agrícolas, 

designando-se assim os que resultaram da exploração agrícola de arroz e 

pimentão. Sobretudo a cultura do arroz, feita a poucos centos de metros da vila, 

confirmou a sua fama de importante “fábrica” de mosquitos. 

As valas com os muros de resguardo em muitos pontos desmoronados, com 

consequente assoreamento do fundo e represamento de águas, apresentavam 

tão exuberante vegetação que se tornava, em alguns sítios, impossível o 

acesso do pessoal encarregado da distribuição dos larvicidas. 

 

O Paul de Trejoito44, compreende duas zonas, uma arável, já entregue às 

culturas arvenses, e outra permanentemente alagada. Só a primeira estava 

dentro da zona estabelecida para a luta antilarvar. Para o enxugamento da 

primeira parte à valas que convergem para a vala central continuada para o 

Sorraia pela vala de S. Bento. Esta recebe várias outras valas, entre as quais a 

que drena as águas de nascedios no vale de D. Franca e que passa sob um 

pontão da estrada que de Benavente se dirige a Montemor. Pelo assoreamento 

da vala de S. Bento e sua rica flora de plantas aquáticas e arbustos, a acção 

                                                 
44  O Paul de Trejoito é referido com algum detalhe no capítulo 10 Região Sezonática de Benavente, ponto 
10.1. O anofelismo e a vegetação aquática” deste trabalho. 
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drenante da vala de D. Franca achava-se completamente inutilizada, e ao invés 

do seu destino, recebia ainda as águas que as marés do Sorraia faziam refluir 

para a vala de S. Bento. Esta descrição permite compreender a existência de 

numerosos viveiros que logo de inicio aqui foram reconhecidos. Impunha-se, 

portanto, para um racional tratamento deste viveiros, a regularização do fundo e 

margens das valas. Procuraram então levar a Administração Geral dos Serviços 

Hidráulicos sob cuja acção está a hidráulica fluvial, a cuidar da vala de S. Bento 

e outras obras, bem como a Companhia das Lezírias, concessionária do Paul e 

portanto interessada no bom funcionamento da vala. A boa vontade que todos 

demonstraram não bastou para vencer os conhecidos entraves e demoras 

burocráticas, e as valas continuavam a não funcionar prejudicando-nos 

grandemente nos trabalhos de luta antilarvar. Então, foi proposto à Direcção 

Geral de Saúde que a Estação procedesse à bonificação da vala de S. Bento, 

tanto mais que esta, sendo de todos os proprietários com terras convizinhas, 

parecia não ser de ninguém para efeitos da sua conservação. 

Encetaram-se os trabalhos confiados a uma brigada de valadores que sob 

indicações da Estação procederam ao desassoreamento e regularização das 

margens suprimindo a vegetação marginal que cria condições favoráveis à 

postura do anofeles. Perante a descrença de quase todos em relação ao 

resultado deste trabalho, foram estes continuando até à comporta do Paul, 

numa extensão de 3 Km. A comporta, cuja acção nula tinha sido muitas vezes 

verificada pela Estação, não dando a sua abertura lugar a escoamento de água 

do Paul para a vala de S. Bento, pode mostrar os seus serviços ao completar-

se a sua limpeza. Então viu-se uma torrente de água precipitar-se da vala do 

Paul para a de S. Bento. Como primeira consequência pode ver-se o nível da 

água baixar na vala real do Paul cerca de um metro. Esta demonstração levou a 

Companhia das Lezírias a proceder á limpeza daquela vala e de algumas 

complementares, o que, dentro em pouco, deu margem ao enxugo do Paul. 

Segundo o relato de pessoas idosas da região, não havia memória de, mesmo 

nos anos de grande estiagem, se ter visto o Paul assim enxuto. Além da 

repercussão do trabalho da Estação junto da Companhia das Lezírias, também 

a Câmara procedeu à limpeza e regularização duma das valas sob o seu 

domínio. 
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Assim, nos arquivos da Companhia das lezírias podemos tomar contacto com 

as diversas obras realizadas por este organismo e, no Balanço de 1931 relativa 

a Despesas e Obras, ponto 160, surge-nos a Vala Real do Paul de Trejoito. 

Obra que custou à Companhia 9727.15 escudos (em anexo). 

 

As necessidade de luta anti-larvar levaram, igualmente, à bonifica da vala da 

Lezíria dos Cavalos, na extensão de cerca de 1 Km. Para este serviço foi 

aproveitada a brigada de pessoal verdificador, escolhido entre os valadores 

então em crise de trabalho e que, empregado durante a manhã na verdificação, 

se aplicava durante a tarde na beneficiaçãp da vala. Tal como esta, também se 

procedeu à bonifica das valas de D. Franca, refazendo a comunicação com a 

vala de S.Bento, então quase desaparecida. 

Como demonstração do interesse da Estação pela higiene geral permitimo-nos 

citar a construção de duas pequenas fontes em alvenaria no sítio de D. Franca 

substituindo duas toscas fontes de imersão, em barricas de madeira, que à sua 

volta criavam alagamentos aproveitados pelos anofeles para seu viveiro. 

Também se procedeu à canalização para o esgoto de água de excesso (trop 

plein) do depósito do Largo Anselmo Xavier (nos nossos dias Parque 25 de 

Abril) que, correndo para o chão em volta do depósito, criava poças nas quais 

foram encontradas larvas de anofeles. 

 

 

 

 

 

10.2.5. A LUTA ANTI-LARVAR: VERDIFICAÇÃO 

 

A luta antilarvar foi realizada com o verde de Paris. Só raramente foi empregue 

o petróleo de estrada na concentração de 1% para a distribuição manual e com 

torpilha, preferindo esta à distribuição manual. Apesar da vigilância e 

recomendações quanto aos cuidados a ter com o verde, dois dos homens 

empregados na misturam tiveram que ser tratados da dermite tóxica. 

 

 113



Seguindo a prática italiana, derivada de investigações feitas quanto à biologia 

da larva anofelina e cuja importância nos foi vivamente encarecida pelo Prof. 

Missiroli, a verdificação foi feita durante as primeiras horas do dia, nas valas 

onde foram encontradas em grande abundância larvas de culicíneos. 

 

O verde de Paris ou verde de Schweinfurt é um produto corante, quimicamente 

um sal duplo de arsenito e acetato de cobre, contendo no estado de pureza 

31,24% de óxido de cobre, 58,62% de anidrido arsenioso e 10,14% de ácido 

acético. O do comércio tem, por vezes, uma menor concentração de anidrido 

arsenioso, e só deve ser usado com larvicida o que contenha pelo menos 50% 

de anidrido. 

 

Foi empregado o verde de Paris, da Casa G. Siegle & C.º (Stuttgart) misturado 

com pó não indo além do meio dia. O pessoal era aplicado durante a tarde na 

recolha do pó da estrada, peneiramento e mistura, e ainda nos trabalhos de 

pequena bonifica hidráulica a que já foi feita referência. A extensa superfície 

hídrica anofelígena obrigou a manter em média seis homens neste serviço. 

Prevendo que a próxima época de verdificação se faça em seguida às chuvas 

do fim do Inverno e primaveris, encontrando portanto o pó da estrada 

entorroado e de difícil peneiramento, deixamos em stock grande quantidade 

deste pó. 

A partir de Julho, quando entrou em maior actividade a exploração orizícola, 

com consequente acréscimo de anofelismo, a brigada de seis homens mostrou-

se, por vezes, insuficiente para a completa verdificação dos canteiros, 

simultaneamente com a dos outros focos, feitas com intervalo de dez dias. A 

superfície dos arrozais ocupava cerca de 95 hectares, quase um terço da 

superfície a verdificar no total aproximado de 100 hectares. 

 

A verdificação dos arrozais mostrou-se de difícil execução não só pela grande 

extenção de superfície hídrica contínua, mas ainda pela impossibilidade de bem 

verdificar a parte central dos canteiros onde não era aconselhável fazer entrar 

os verdificadores pelo prejuízo que ocasionariam à germinação e 

desenvolvimento da planta. Estas razões levaram a pensar no emprego do 

avião. Recorreram ao centro aeronáutico mais próximo, em Alverca, cuja 
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Direcção acolheu com entusiasmo a proposta da Estação, pela oportunidade de 

colaborar nesta obra de saneamento. O Grupo de Bombardeamento dispensou 

um dos seus aparelhos no qual se instalou o dispositivo que permitiu regular a 

distribuição do pó e que se encontrava inclinado no sentido contrário ao voo. A 

administração do pó era regulada por uma corrediça e a própria deslocação do 

ar fazia a aspiração do depósito do tubo, auxiliando assim o próprio peso da 

mistura larvicida. Foi improvisado próximo da vila um campo de aterragem, 

devidamente sinalizado, onde o avião descia para se abastecer de pó. O voo 

fazia-se à altura de 10 a 15 metros distribuindo a mistura que foi feita a 10%. 

Nestas condições de voo, a percentagem mostrou-se suficiente avaliado o seu 

efeito pela baixa que se seguiu no número de anofeles apanhados nos locais de 

captura. O avião foi também aproveitado para a distribuição, sobre Benavente e 

povoações circunvizinhas, dum prospecto de propaganda. 
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Doc. 1 
Prospecto de Propaganda, 1931 (Produzido pela Estação Experimental de Benavente) 
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À medida que eram identificados os viveiros de anofeles, eram notados ao lado 

deles colecções de água que, estando em condições perfeitamente 

semelhantes, não apresentavam larvas. Este facto impressionou e procuraram 

a explicação investigando a existência de inimigos naturais que as não 

deixassem desenvolver. A atenção da Estação dirigiu-se em primeiro lugar para 

a fauna ictiológica45 em vista de determinar se havia peixes larvívoras, não 

esperando encontrar a espécie gambúsia cuja existência em rios portugueses 

não tinha sido registada. Assim, foi uma surpresa encontrar nesses águas 

pequenos peixes que identificamos como Gambusia holbrooki. Foram enviados 

exemplares ao ictiólogo Dr. Magalhães Ramalho, Director da Estação de 

Biologia Marítima (Aquário Vasco da Gama), que confirmou a identificação da 

Gambusia feita pela Estação anti-sezonática de Benavente. Estas foram 

encontradas em grande número em algumas das valas e nessas as larvas, 

quando presentes, eram em pequeno número. 

Este facto dispensou a Estação de Benavente de aguardar a multiplicação em 

viveiro das gambusias que haviam sido trazidas do Instituto Antipalúdico de 

Navalmoral de la Mata, em Espanha, para povoamento das águas larvígenas 

da zona em que íamos fazer a luta. Esta visita a Navalmoral e a alguns dos 

centros antipalúdicos das províncias de Cáceres e de Toledo ficou a dever-se 

ao Prof. Nicolau de Bettencourt a quem acompanhamos e que, pelo Instituto 

Bacteriológico da sua direcção, a subsidiou. 

 

Procurando uma explicação para este achado de gambusias, supôs a Estação 

que elas possam ter vindo pelo Tejo, em cuja bacia superior em Espanha se 

fazia há já alguns a luta antilarvar com a gambusia. Esta hipótese deveria ser 

confirmada por meio de pesquisas realizadas nos outros rios afluentes do Tejo 

em direcção à fronteira e nos rios autóctonos – o Sado, o Mondego, Vouga e 

outros. 

 

 

 

 

                                                 
45  A ictiologia é a parte da zoologia que estuda os peixes. 
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10.2.6. CONTROLO DA LUTA ANTILARVAR 

 

Os resultados da luta antilarvar podem ser verificados: pelo número de larvas 

em determinado volume de água e pelo seu grau de desenvolvimento; e pelo 

número de mosquitos adultos capturados em locais – estábulos, cavalariças, 

coelheiras e mesmo habitações – situados em diferentes pontos da zona, e que 

se designavam de estações de captura. As capturas serviam como elemento de 

orientação e também para avaliar o grau de anofelismo. 

 

No quadro que se segue vêem-se o número de anopheles capturados 

semanalmente por estações. Assim, temos 63 675 anofeles capturados mas 

importa mencionar o facto que, para além destes, 2782, não contabilizados no 

quadro, correspondem às capturas feitas por um dos auxiliares que iludiu os 

resultados apresentando mosquitos como capturados na estação que estava 

sob a sua vigilância, sem contudo os ter apanhado lá, perdendo-se portanto 

esse elemento de controlo da verdificação. Há a registar, igualmente, mais 2559 

indicados no Relatório do resultado dos primeiros dois meses de cadastro 

malárico e de luta antisezonática46. Desta forma, teremos um total de 69016 

anofeles capturados. 

 

Da observação dos resultados obtidos chegou-se à conclusão que a luta anti-

larvar não conseguiu atingir o que seria de esperar do esforço dispendido. 

Como circunstâncias atenuantes devem mencionar-se as que resultam das 

condições hidrográficas e do pessoal. Entre as primeiras figuram: a extensão e 

dessiminação da superfície hídrica, os alagamentos em Agosto pelas marés 

vivas, e as fases da cultura orizícola com os alagamentos e crescimento do 

arroz criando boas condições para a larva e más para a verdificação; entre as 

segundas há as deficiências e fraudes do pessoal auxiliar que pela primeira vez 

foi empregado neste serviço, e a insuficiente vigilância do pessoal médico cuja 

                                                 
46  Edição de 1931 da Direcção Geral de Saúde. 
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atenção era intensamente solicitada para os serviços da consulta, laboratório, 

montagem e organização, pequena bonifica hidráulica, etc.
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Contudo, pode verificar-se que desde meados de Setembro começa uma 

pronunciada baixa no número de anopheles, que se mantém de forma 

ininterrupta. Colaborando com o trabalho da estação estiveram as condições 

climatéricas pela longa estiagem e elevada temperatura ambiente. Estas 

aceleraram o enxugamento das pequenas colecções de água e paul, iniciado 

com as obras de regularização de valas de drenagem. Julgamos porém que 

não terá deixado de contribuir para a referida baixa a verdificação cujo modo de 

aplicação se ia aperfeiçoando. A utilização do avião foi uma contribuição 

significativa, bem compreensível se tivermos em conta que eram os arrozais 

que nesta quadra se mostravam os mais prolíferos focos anofelígenos. 

 

A par da citada vantagem que a prolongada época estival com elevada 

temperatura ambiente trouxe para o enxugamento, deve ser apontada a sua 

acção favorecedora sobre o desenvolvimento da larva. Tendo em conta que 

para temperaturas médias do ar entre 14 e 24 graus o período necessário para 

o completo desenvolvimento da larva é de 14 a 16 dias, podíamos esperar até 

25 de Outubro (data das primeiras chuvas) um número elevado de anopheles, 

vistas as elevadas temperaturas que houve até então. Ora a baixa anofelinica 

inicia-se e acentua-se com continuidade um mês antes, na semana 19-26 de 

Setembro. Em abono destas considerações há a circunstância de serem as 

temperaturas apontadas as de Lisboa, do Observatório Metereológico. Ora a 

situação à beira rio e na vizinhança do mar dá a esta cidade uma moderação na 

temperatura. Benavente situada em planície e mais no interior deve ter 

temperaturas médias mais altas, e esta situação era referenciada pelos técnicos 

nas suas frequentes deslocações entre esta vila e a capital, e assim o 

confirmam as temperaturas das águas dos arrozais e outras em valas e 

tanques, onde chegamos a registar temperaturas de 24º tomadas durante a 

manhã. 

 

Convém apontar a grande disparidade entre o elevado número de larvas de 

culícineos que foram encontrados em alguns charcos e tanques e o pequeno 

número destes insectos adultos. As capturas para investigação do caso 

fizeram-se não só nas estações marcadas para o anofeles mas também 

aturadamente nas habitações, visto ser bem conhecido o maior urbanismo dos 
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culicíneos em relação aos anofelíneos. Aconteceu encontrar-se em tanques e 

poços nas habitações no centro da vila numerosas larvas de culicíneos, e as 

pesquisas na habitação e cavalariças da mesma propriedade darem só 

escassos culicíneos sempre em proporção muito inferior à dos anofelíneos. 

Entre os culicíneos identificados foram encontradas as espécies Culex pipiens, 

Theobaldia annulata e alguns do género Stegomya em 2647 mosquitos. 

 

Os anopheles capturados são todos da espécie maculipennis e um grande 

número de larvas estudadas só a esta espécie pertencia. 

 

 

Em resumo, agrupam-se assim os mosquitos capturados: 

 

Anopheles Maculipennis……………………………….………. Machos: 11475 

                                       …………………………………….…. Fêmeas: 57541 

                                                                                                               69016 

Culicíneos ……………………………………………………………………. 2647 

Anofelismo (percentagem de anopheles sobre o total de mosquitos) …………..……. 96,3% 

Relação anofeleo-culicínea …………………………………………….…… 26:1 

Relação antropo-anofélica ………………………………… ……………….. 1:16 

 

 

 

Significa esta última relação que por cada habitante foram capturados 16 

anopheles. 

 

O intenso anofelismo atestado pelos números citados e de que desde as 

primeiras capturas foi possível constatar levou a Estação a insistir com a 

administração do Hospital pela instalação de protecção mecânica das 

numerosas janelas e portas do edifício. As condições económicas da 

Misericórdia não lhe permitiam proceder a essa inadiável obra, e foi a Direcção 

Geral de Saúde quem a custeou por intermédio da Estação. Todas as janelas 

foram protegidas com rede metálica e a larga entrada principal protegida com 

dupla porta da mesma rede. Assim, procurou-se evitar que o Hospital 
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continuasse a funcionar como fábrica de sezões, expondo à hematofagia dos 

anopheles o sangue parasitado dos doentes sezonáticos. 

No sentido de aproveitar a intensa exploração pecuária da região como auxiliar 

do combate ao sezonismo, ensaiando a zooprofilaxia, foi acordado com os 

lavradores que os gados – cavalar e bovino – fossem recolhidos nos estábulos 

ao sol-posto. Começa a esta hora o repasto dos anopheles. Se encontrasse o 

gado estabulado habituar-se-ia a abastecer-se a hora e em local certos. De 

contrário, ou procuraria a habituação humana contando com a regularidade de 

hábito dos moradores, ou tornar-se-ia errante vagueando pelo campo em 

procura do gado que lhe dará o sangue de que necessita para a maturação dos 

ovos. Desnecessário é encarecer a desvantagem que advém para a luta deste 

errantismo do anopheles. 

 

Cingindo-se aos conselhos da Comissão de Paludismo da Sociedade das 

Nações, a Estação propôs-se fazer no ano de 1931 um ensaio de defesa 

antisezonática de Benavente onde empregou dois métodos que lhe pareceram 

mais adequados: tratamento pelo quinino e luta antilarvar. Dos resultados 

obtidos damos conta no presente relatório. Tendo tido um fim essencialmente 

prático, não pode a Estação ocupar-se, por falta de tempo e material, dos 

interessantes problemas de investigação parasitológica, entomológica e de 

imunidade, que são de importância para o avanço da malariologia. Só em 

reduzido número foram praticados exames de mosquitos para a determinação 

do índice esporozoitico, e pensamos em executar as reacções de precipitação 

com o sangue do estômago dos mosquitos para averiguar quais as espécies 

animais preferidas por eles. Para este fim tentamos obter soros precipitantes 

dos Institutos Pasteur de Paris e Soroterápico de Milão, não os tendo 

conseguido, e não tendo sido possível, por falta de tempo, prepará-los. Assim, 

a estação assumia uma finalidade prática e não especulativa. Transcrevemos o 

seguinte parecer da Comissão de Paludismo da Sociedade das Nações: 

«Cada Governo deveria instituir um organismo central permanente, quer 

autónomo, quer ligado a um Instituto, composto de alguns técnicos 

especializados, que consagrariam todo o seu tempo a trabalhos de 
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pesquisa sobre o paludismo, e que desempenhariam o papel de 

conselheiros científicos».47 

 

 

Com o intuito de propaganda e documentário da actividade exercida pela 

Estação foi feito por Fausto Landeiro um filme48 que foi projectado em Lisboa, 

em sessão organizada pela Direcção Geral de Saúde com a presença do 

Ministro do Interior, o Director Geral de Saúde e individualidades interessadas 

nos Serviços de Saúde Pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
47  Luís Figueira e Fausto Landeiro. “Relatório do 1.º Ano de actividade da Estação Anti-Sezonática de 
Benavente”. (Separata dos Arquivos do Instituto Bacteriológico Câmara Pestana, Tomo VI, 191-243), 
Lisboa, 1932, pp.231 
48  No final do ano de 1931 foi apresentado um documentário cinematográfico da campanha onde ficou 
registado o ensaio dos vários processos de luta e, no relato efectuado, mostrar os resultados conseguidos, 
especialmente no que respeitava à sua actuação basilar: o tratamento dos doentes, como norma de roubar 
ao mosquito os reservatórios de parasitas. 
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CUSTO DA CAMPANHA EM 1931 
(Abril a Novembro) 

       

 1. Despesas de Instalação    

 

a) Aquisição de material diverso (mobiliário, 

de construção civil e de laboratório)  28 550$35  

 b) Protecção Mecânica do Hospital  6 809$60  

       

 

2. Estudos do terreno (levantamento da carta, 

transportes de pessoal)  37 475$63  

       

 
3. Honorários médicos, visitadoras, 

preparador, enfermeiros, etc.  50 772$55  

       

 4. Aquisição de artigos de consumo:    

 a) alimentação 14 792$27   

 b) produtos químicos 2 671$40   

 c) impressos, etc. 3 092$60 20 493$27  

       

 5. propaganda:     

 a) relatório preliminar, cartazes 4 636$00   

 b) fotografia, cinematografia 6 348$30 10 984$30  

       

 6. Despesas de luta antilarvar:    

 a) torpilhas   819$00   

 b) bonífica hidraulica 23 166$15   

 c) verde de Paris (300 Kgr.) 3 900$00   

 d) mão de obra da verdificação 8 640$00 36 525$15  

       

 7. Tratamento:     

 
a) sulfato de 

quinino   12 827$00   

 b) quinoplasmina  614$00   

 c) manipulação de produtos farmacêuticos  1 056$90 14 497$90  

   TOTAL  206 108$75  

In Relatório do 1.º Ano de Luta Antisezonática na Estação de Benavente (1931), pág. 232 
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Esta importância dá para Benavente-vila (4 227 habitantes) a capitação de 

48$76. 

 

Pela Direcção Geral de Saúde foi manifestada a intenção de que esta 1.ª 

Estação de Luta antisezonática em Benavente passa-se a ser o centro de Luta 

antipalúdica. Aconteceu que as despesas de instalação foram sobrecarregadas 

com aquisições que uma simples Estação não exigiria. 

 

É necessário evidenciar que, embora a capitação incida só sobre os habitantes 

da freguesia de Benavente, não foram contudo só estes os beneficiados, mas 

sim, como vimos no ponto relativo ao tratamento, os das outras freguesias, e 

mesmo do concelho de Salvaterra, em número superior aos da vila de 

Benavente. 

 

A luta antilarvar, onerada nesta primeira fase com a aquisição das torpilhas e 

trabalhos de boonífica hidráulica reconhecidos indispensáveis, dá por habitante 

8$64 e por metro quadrado 0$03,6. O valor baixo desta última importância é 

devido à circunstância de nem toda a superfície hídrica ter podido ser 

verdificada, como seja a extensa superfície dos canteiros de arroz em cujo 

centro não foi feita a verdificação como será reforçado mais adiante. Assim, foi 

apenas verdificado junto dos cômoros que separam os canteiros, o mais longe 

que o jacto de pó podia atingir, sem contar com a ajuda do vento que era quase 

nulo nas horas de verdificação. Também não está incluída a despesa com o 

avião, empregado para suprir aquela deficiência, e cuja cedência foi feita sem 

encargo para a Estação. 

 

O tratamento dos 2089 doentes dá por cada um 6$09,4 e por habitante 3$43. 

Considerando que os indivíduos de Benavente tratados foram 934, foi 

entendido que só o tratamento destes devia entrar na capitação global para a 

vila, o que dá o valor de 1$53. 
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Para avaliar sob o ponto de vista económico os resultados deste 1.º ensaio de 

luta antisezonática foram efectuadas as seguintes considerações: 

 

1. O salário médio regulou na quadra de actividade da Estação por 6$00; 

2. O número de indivíduos tratados de idade superior a 15 anos, auferindo 

o referido salário, foi de 1027; 

3. As informações dos clínicos e dos próprios doentes sobre a acentuada 

frequência de recaídas e reinfestações nos anos anteriores, evidenciou 

que os indivíduos fossem obrigados pelas sezões a perder 20 dias de 

trabalho no período correspondente ao funcionamento da Estação (7 

meses e meio). Havia pois 20540 dias de trabalho útil perdido no valor 

de 123 240$00; 

4. Mercê do auxilio prestado pela Estação, tratando-os regularmente, eles 

terão conservado a necessária capacidade energética para lhes permitir 

aproveitar todos os dias de trabalho. 

 

Há portanto a favor da economia da região um saldo resultante do confronto 

destas duas verbas – 123 240$00, trabalho útil ganho, e 110 767$65, custo da 

luta antisezonática, deduzidas as verbas de instalação. 
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11. 
O FUNCIONAMENTO DA ESTAÇÃO 

E A ANÁLISE DOS DADOS RECOLHIDOS: 1931-1934 
 

 

Os dados recolhidos nos Registos de Impaludados existentes no Arquivo 

Municipal de Benavente49 correspondem ao período inicial de funcionamento da 

Estação, abrangendo os anos de 1931 a 1934. De qualquer forma, de acordo 

com o estudo de Raul Almeida Roque, “O Tratamento do Sezonismo por 

Injecções Intravenosas de Água Destilada”50, reconhece-se a existência de 

registos de 1941, 1942 e 1943 dos quais não temos qualquer fonte. Assim, 

sempre que estabelecermos alguma comparação com estes registos limitamo-

nos a seguir o estudo do referido autor. Os 8436 registos existentes 

correspondem a 21 Livros. 

 1

   1931 1932 1933 1934 

 Estação 895 1238 1722 2409 

 Posto de Santo Estevão   329 226   

 Posto de Samora Correia   462 467   

 Posto de Marinhais   141 152   

 Posto de Salvaterra de Magos   284 111   

 Totais 895 2454 2678 2409 

                                                 
49  Importa salientar que estes registos se encontram no arquivo municipal mas não exist
de transferência ou registo que justifique a sua permanência naquela estrutura. De qu
reforçamos que a estação não era da competência da Câmara Municipal nem estava ins
dependências. 
50 Trabalho realizado na Estação Anti-Sezonática de Benavente e publicado no Jornal
Cirurgia - Lisboa Médica 
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Segundo a informação extraída destes registos a Estação de Benavente tinha, 

também, um Posto na freguesia de Samora Correia, dois no concelho de 

Salvaterra de Magos (Salvaterra de Magos e Marinhais) e outro na Freguesia 

de Santo Estêvão. Estes Postos surgem no organigrama da Direcção Geral de 

Saúde, Secção Técnica de Luta Anti-Sezonática como Consultas Ambulantes. 

Dos Postos (ou consultas ambulantes), afectos à Estação de Benavente, que 

na estrutura se encontram enumerados, não temos dados referentes ao de 

Muge. Assim, em 1932 foram estabelecidos os Postos de consulta em redor de 

Benavente (Samora Correia, Santo Estêvão, Salvaterra de Magos e Marinhais) 

em que um responsável arranjado, «ad hoc», colhia o sangue do doente e 

enviava para a Estação. Esta, uma vez feita a respectiva análise, comunicava 

ao encarregado do Posto o resultado e, com ele, a dose de medicamento a 

distribuir. As deficiências deste sistema levaram à cessação no ano seguinte, 

destes Postos. Desta forma, importa reforçar que, relativamente aos Postos, só 

dispomos de registos referentes ao ano de 1932 e 1933. O ano de 1934 

remete-se exclusivamente ao funcionamento da Estação em Benavente. De 

1931 a 1935, ano do qual não dispomos de registos, a Estação só funcionou do 

inicio de Abril até ao fim de Outubro51  

Para mais facilmente se visualizar a evolução dos dados presentes no quadro 

anterior, passamos a apresentar o respectivo gráfico (gráfico 1): 

 Gráfico 1 
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51  José Alberto de Faria, “Sezonismo, Dez Anos de Luta contra a Endemia”, Ministério do Interior – D. 
G. de S., Direcção de Serviços Anti-Sezonáticos, 1942, pp.40 



Devemos evidenciar que os registos em causa não dão indicação de mortes por 

paludismo limitam-se a registar os casos em que a doença se manifestou, o 

tratamento ministrado e o número de vezes que cada indivíduo recorreu aos 

serviços disponibilizados pela Estação. 

Podemos verificar no gráfico de representação dos valores totais por sexo 

seguinte, que o sexo mais afecto pelo paludismo á o sexo feminino. 
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Gráfico 2 

 

 

Em 193152, é o sexo feminino que abrange 487 dos casos registados nesse ano 

(gráfico 3). 

 

 

 

 

 

                                                 

52  O ano de 1931, segundo registos do Instituto de Meteorologia é considerado um dos mais quentes e 
chuvosos o que nos permite concluir que estavam criadas, neste ano, condições favoráveis para a proliferação 
do paludismo. Assim, segundo o referido instituto, que compara o verão de 2006 com o de 1931, conclui que 
este foi o 5º Verão mais quente desde 1931 (depois de 2005, 1949, 2004 e 2003) e em Setembro foram 
ultrapassados, em alguns locais, os maiores valores da temperatura máxima do ar. O Outono de 2006 foi 3º 
mais quente desde 1931, tendo registado o valor mais alto da média da temperatura mínima dos últimos 76 
anos (desde 1931). Seria curioso tentar indagar se, no passado ano, com estas condições climatéricas foram 
registados casos de paludismo de ultrapassassem os números habituais. 
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Gráfico 3  

Registo de Impaludados  ::  1931
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A faixa etária que mais sofreu os efeitos do paludismo foi as crianças até aos 10 

anos ou seja, crianças em idade escolar. Mais uma vez, o sexo feminino 

predomina em número de casos. Será de questionar o porquê desta situação 

visto que se associa, nesta zona, a transmissão do paludismo à cultura do arroz 

e, na maioria dos casos, as crianças afectadas encontravam-se a estudar na 

escola pública ou em alguma das escolas particulares existentes na vila. 

Somente na faixa etária entre os 11 e os 20 anos o sexo masculino surge como 

o mais afectado o que poderá corresponder a um maior número de indivíduos 

numa situação activa o que significará, neste período, trabalho no campo. Este 

trabalho proporcionaria um maior contacto com animais e outros factores que 

poderão contribuir para uma maior exposição à doença. Esta condição não 

significa que a maior parte das mulheres não entrassem, nesta faixa etária, para 

a vida activa nomeadamente para o trabalho do campo. 
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De seguida, podemos visualizar a percentagem de homens e mulheres 

afectados. 

Sexo (Masc.)
46%

Sexo (Fem.)
54%Sexo (Fem.) Sexo (Masc.)

 

Gráfico 4 

 

 

Nos registos referentes a 1931 consegue-se evidenciar, mais uma vez, a 

relação entre o paludismo e a cultura do arroz. Para realçar tal situação 

transcrevemos o seguinte registo: 

 
N.º 91 – 1931 – Custódia do Sacramento Capadeira, 53 anos, residente em 

Benavente (Rua Luís de Camões), Camponesa 

19-IV-1931 – Índice Esplénico – 0 

Exame de sangue – E. esquizontes de pl. Vivax. G.E. (-) 

"Impaludada desde criança. Esteve muito tempo sem manifestações clínicas, 

voltando a ter sezões quase todos os anos desde que se tem intensificado a 

orizicultura nos campos de Benavente.(…)" 

Vol. 1 – 1931 
 

Para além deste, também se verifica a existência de casos em que o exame de 

sangue se manifesta negativo no entanto o contacto com regiões palúdicas já 

se mantêm à algum tempo. 
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N.º 101 – 1931 – Belarmina Fernandes, 22 anos, Paredes de Guardão 

19-IV-1931 – Índice Esplénico – 0 

Exame de Sangue – negativo 

"Vem há sete anos, todos os anos de Fevereiro a Novembro, trabalhar nos 

campos de regiões impaludadas (Guarda, Montemor-o-Novo, Benavente)" 

Vol. 1 - 1931 

 

O quadro e gráfico seguintes ilustram a situação relativa ao ano de 1932. 

Nestes podemos constatar que, mais uma vez, o sexo feminino é o mais 

afectado retendo 662 casos (Gráfico 3) dos 1238 registados no referido ano. 

 
Gráfico 5 
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Gráfico 6 
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Conforme se confirma no gráfico anterior o sector de actividade mais afectado é 

o primário que absorve 64% dos casos registados. Será importante referir que 

destes, 60,6% dos cacos correspondem a camponeses o que significa que o 

trabalho nos campos de Benavente coloca os indivíduos numa situação de 

maior exposição à doença. Mais uma vez nesta abordagem que fazemos da 

doença no território de Benavente o sexo feminino surge com um maior número 

de casos em relação ao sexo oposto. Confirmando este número as domésticas 

são o segundo grupo mais afectado. Em relação a este facto, ocorre-nos 

questionar o porquê. Avançamos, desde já, uma hipótese. Estas mulheres, que 

se dedicavam ao trabalho do lar, iam lavar as suas roupas ao rio Sorraia ora, 

passavam por águas estagnadas (Vala de São Bento) que poderão 

corresponder a “ninhos” de mosquitos transmissores da doença. Assim, no 

momento em que tratavam da higiene das suas roupas ficariam expostas ao 

contacto com o mosquito o que poderia significar um fácil contágio. Podemos 

ainda constatar, nestes registos, que para além das domésticas também as 

costureiras e empregadas de servir (as quais estariam em igualdade de 

circunstâncias com as domésticas no que toca ao contágio) se encontram 

dentro das 10 profissões mais afectadas pelo paludismo no ano em causa. 

Relativamente ao ano de 1933 podemos confirmar, mais uma vez, que o sexo 

mais afectado por este problema é o sexo feminino contando com 946 casos 

dos 1722 registados neste ano. 

 
Gráfico 7 
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Para completar a informação anterior apresentamos o gráfico da percentagem 

correspondente aos números anteriores. 
Gráfico 8  

Impaludados  ::  1933
Percentagem de Registos por SexoSexo (Masc.)
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É nos registos do ano de 1933 que encontramos referência aos diversos 

Ranchos que trabalhavam nos campos de Benavente. Desta forma, 

conseguimos identificar os seguintes: 

. Rancho do Pedrosa; 

. Rancho do Vasco Carão; 

. Rancho do Chouriço; 

. Rancho da Foz; 

. Rancho do Calado; 

. Rancho de José Paim; 

. Rancho Neto e Dias; 

. Rancho do Charetas; 

. Rancho de António C. Pereira; 

. Rancho Cassiano Andrade; 

. Rancho de José Isidro; 

. Rancho Júlio Correia; 

. Rancho Pap. Coelho; 

. Rancho Vital Mendes; 
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. Rancho do Zeferino e Pancada53; 

 

Para além disso, conseguimos obter a proveniência dos indivíduos que 

integravam cada Rancho. Quanto a este ponto podemos afirmar que o grande 

número de elementos dos ranchos provinha de Pedrógão Grande e Pampilhosa 

da Serra. 

Reconhece-se, igualmente, que apesar da existência dos Postos, a vinda à 

Estação de população dos arredores da vila nomeadamente dos Foros de 

Salvaterra, Barrosa, Samora Correia, Foros da Charneca, Santo Estêvão, Foros 

de Almada, Marinhais, Vila Franca de Xira, entre outros. Foi possível identificar 

doentes que visitaram o Posto de Santo Estêvão e ao mesmo tempo 

socorreram-se da Estação de Benavente como é o caso do N.º 175 do Posto de 

Santo Estêvão que é ao mesmo tempo o N.º 1331 da Estação. 

 

Os doentes oscilam entre o Dr. Ventura e o Dr. Pedrosa. 

 

O ano de 1934 é aquele que possui maior número de registos alcançando 2409 

estando estes distribuídos equitativamente pelos dois sexos conforme se pode 

confirmar no gráfico que se segue. A diferença que permanece entre o número 

total de registos e os valores fornecidos pelo gráfico deve-se ao facto dos 

funcionários afectos ao registo dos doentes terem omitido o registo n.º 1001. 

 
Gráfico 9 
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53  Relativamente a este Rancho conseguimos identificar o Monte da Saúde como o local onde habitavam. 



A grande maioria dos doentes registados é reincidente pois existe a indicação 

de terem sofrido sezões em 1933. Neste ano surgem referências a alguns 

Ranchos que não foram registados no ano anterior, como é o caso do Rancho 

do Palhas. Alguns elementos destes grupos de trabalhadores após os acessos 

de paludismo optam por se retirar para a sua terra Natal como acontece no 

seguinte caso. 

 
N.º 731 – 1934 – Manuel dos santos, 13 anos, Pedrógão Grande 

Camponês 

Tem vivido em Benavente (há 4 meses no Rancho do Vasco Carão) 

RANCHO DO VASCO CARÃO 

Nunca teve sezões. O primeiro acesso há 2 dias e o ultimo acesso ontem. 

Tem feito tratamento. 

HOSPITALIZADO - Retirou para a terra 

Vol. 2 - 1934 

 

Os livros de registos referentes a este ano já incluem a referência ao Serviço de 

Visitadoras e aos Tratamento ministrados em tabela própria. 

Ao contrário do que se tinha manifestado nos registos de 1931 em que a 

população em idade escolar era a mais afectada, em 1933 e 1934 a maioria dos 

casos remetem-se para os elementos dos ranchos migratórios e para os 

trabalhadores no campo originários do próprio concelho 

Nos casos registados surge-nos uma ocorrência em que podemos afirmar ser 

um caso de Paludismo por Plasmodium Malariae pois uma das características 

deste tipo de Paludismo é a repetição dos sintomas por cada 72 horas. Neste, 

um ataque costuma começar bruscamente, sendo semelhante ao do paludismo 

por Plasmodium vivax, mas aqui, como já foi referido, reaparece a cada 72 

horas conforme o caso que se segue. 

 
N.º 1031 – 1934 – Domingos de Oliveira, 3 anos, Montijo 

Samora Correia (há 3 meses em Benavente) 

Teve sezões em 1933. O primeiro acesso há 15 dias. 

Forma Clínica: ( 72 em 72 horas) QUARTÃ 

Vol. 3 - 1934 
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11.1. O Posto de Santo Estêvão (de Benavente) 
 

Relativamente ao Posto de Santo Estêvão os registos do seu funcionamento 

remetem-nos para os anos de 1932 e 1933. Desta forma, os números 

apresentados no gráfico seguinte pretendem demonstrar o número de registos 

deste posto e a sua distribuição por sexo.  
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Gráfico 10 

 

Para além disso, após contacto com a população de Santo Estêvão 

conseguimos identificar a casa onde funcionava o referido posto. 

 
 
Posto de Santo 
Estêvão 
Era nesta casa que, 

segundo tradição 

oral, foram 

realizadas as 

consultas e as 

recolhas de sangue 

necessárias para a 

identificação dos 

infectados com 

paludismo. 
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De seguida mostramos a percentagem de doentes que visitaram o Posto e a 

sua origem geográfica. 

 

 

Registos e a sua Origem  ::  1932
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Gráfico 11 

 

 

Desta maneira, em 1933 o Posto de Santo Estêvão registou 226 indivíduos (de 

ambos os sexos) com acessos de paludismo. Destes, 76% são naturais de 

Santo Estêvão e os restantes 24% têm a sua origem em localidades que 

oscilam entre o Alentejo, Beira e Estremadura. 
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Gráfico 12 
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Para além desta informação conseguimos extrair destes registos os nomes dos 

médicos que realizavam as consultas do Posto. Assim, temos Dr. Ventura, Dr. 

Landeiro54, Dr. Roque e Dr Pessanha. Podemos, igualmente, afirmar que o Dr. 

Ventura era o médico facultativo da Câmara Municipal desde a década de 20 

do século XX. Esta informação surge-nos nos livros de actas da Câmara 

Municipal. Estes, para o tratamento do paludismo, receitavam quinino conforme 

que pode verificar no registo seguinte: 

 
N.º 198 – 1932 – Adelino da Costa Almeida Ferraz, 68 anos, 

Natural de Vila Nova de Famalicão, Professor 

Observações: Teve o último acesso ontem e tem feito tratamento. 

"Por indicação do Ex.mo Senhor Dr. Landeiro vai fazer uso quinino" 

 

Nos restantes registos constatamos que a família do professor tinha sido 

afectada toda ela pelo problema. 

 

No que diz respeito à área de Santo Estêvão com maior número de registos em 

evidência não conseguimos extrair nenhum local, pois nenhum se evidencia 

com relevo. O grosso dos registos diz apenas Santo Estêvão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
54  O Combate ao paludismo ou malária – entre nós sezonismo – foi lançado, em Portugal, por Ricardo 
Jorge, em 1911. Os respectivos serviços – SERVIÇOS ANTISEZONÁTICOS, posteriormente 
organizados como Direcção Geral de Higiene Rural e Defesa Anti-Sezonática, foram dirigidos atá 1949, 
por Fausto Landeiro e depois da morte deste, por A. Lobo da Costa. 
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11.2. O Posto de Samora Correia 
 

Tal como acontece com o Posto de Santo Estêvão os registos de 

funcionamento do Posto de Samora Correia remetem-nos para os anos de 

1932 e 1933 e encontram-se assentes em dois livros. A actividade do posto 

resumia-se, exclusivamente, à freguesia de Samora Correia e os números 

apresentados no gráfico que se segue são relativos aos registos deste posto e 

a sua distribuição por sexo. 

 

 Gráfico 13 
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O número de registos apresentados dá-nos a indicação da existência de 929 

registos. Na sua avaliação constamos que o registo n.º 72 de 1932 foi omitido. 

Considerando o número total dos registos e agrupando-os por sexo podemos 

constatar que o sexo feminino é o mais afectado por esta maleita. Para mais 

facilmente se visualizar a afirmação anterior apresentamos o gráfico referente 

aos dados referidos. 
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 Gráfico 14 

Posto de Samora Correia ::  1932 - 1933
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Os números apresentados correspondem a 59% dos registos afectos ao sexo 

feminino e 41% afectos ao sexo masculino como se pode visualizar no gráfico 

que se segue. 
Gráfico 15  

Posto de Samora Correia  ::  Percentagem por Sexo
1932-1933Sexo (Masc.)
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Relativamente à sua proveniência, os registos do Posto de Samora são, quase 

na sua totalidade, provenientes de Samora Correia o que não justificou a 

elaboração de um gráfico referente a essa informação. 
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11.3. O Posto de Salvaterra de Magos 
 

Os registos relativos ao posto de Salvaterra de Magos são referentes aos anos 

de 1932 e 1933 e encontram-se assentes num único volume dos vinte e um 

anteriormente citados. Este volume possui 284 registos de 1932 e 111 de 1933. 

A actividade deste Posto abrangia as localidades de Glória, Foros de 

Salvaterra, Foros de Bilrete, Foros de Várzea Fresca, Vale Queimado e 

Palhota. Para além de Salvaterra que se destaca em número de visitas ao 

Posto (309 casos), de todos estes lugares o que mais se evidencia é Foros de 

Salvaterra (69 casos). 
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Gráfico 16 

 

Após uma abordagem sistemática destes registos podemos constatar que no 

ano de 1933 há uma descida significativa no número de casos mas, a 

existência de maior número de casos do sexo feminino mantêm-se, como 

acontece em 1932. 

Assim, conforme se pode confirmar no gráfico que se segue, fazendo uma 

correspondência entre os números apresentados podemos aferir que, 

relativamente a 1932, 56% dos casos correspondem a ocorrências do sexo 

feminino aos quais se opõem 44% do sexo masculino. 
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Gráfico 17  
Posto de Salvaterra - Percentagem por sexo :: 1932 
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Estabelecendo o mesmo paralelismo para o ano de 1933 podemos verificar, no 

quadro que se segue, que o sexo mais afectado continua a ser o feminino. 

Apesar do número de casos registados neste ano serem apenas 111 o sexo 

feminino continua a ser predominante correspondendo a 64% dos casos. 
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Gráfico 18 
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Nos casos registados em 1932 constatamos a existência de 2 indivíduos que 

haviam visitado a Estação de Benavente (a 16 de Novembro de 1932) o que 

pode significar alguma persistência da doença nestes casos. 

 

Na vila de Salvaterra a rua onde se manifesta um maior número de casos é a 

Rua da Azinhaga e Travessa da Azinhaga. Após visita ao local apuramos que 

estes locais ficam situados junto à estrada que nos conduz ao Convento de 

Jenicó (ou Jericó) o que significa junto de pauis, focos importantes para a 

proliferação do mosquito transmissor da doença. Para além destes, importa 

referir a Falcoaria e o Calvário que também se evidenciam com um grande 

número de registos. 

 

No caso do Posto de Salvaterra não foi possível identificar o local onde eram 

realizadas as consultas. 
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11.4. O Posto de Marinhais 
 

O Posto de Marinhais é aquele que apresenta um menor número de registos, 

293 correspondendo 141 ao ano de 1932 e 152 ao ano de 1933. Como 

podemos observar no gráfico que se segue. 

 
Gráfico 19 
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A sua actividade abrangia também as localidades de Glória, Granho e Muge. O 

gráfico que segue mostra-nos a percentagem de impaludados, relativas a 1932, 

por lugar abrangido pelo Posto em causa. 

 Gráfico 20 
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Para além de Marinhais que se destaca em número de visitas ao Posto (189 

casos), de todos estes lugares o que mais se evidencia é Glória (61 casos). 

Contrariamente ao que acontece na Estação de Benavente e nos restantes 

Postos, neste o sexo masculino é o que regista maior número de casos 

abrangendo 152 dos 293 casos inscritos. Nos gráficos que se seguem 

pretendemos evidenciar os valores totais por sexo nos dois anos em que se 

assinala o funcionamento do posto. 

 
Gráfico 21 
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12. 
CONCLUSÃO 

 

 

Iremos, nesta Conclusão, tentar sistematizar alguns dados que nos foram 

sendo fornecidos pela análise da documentação recolhida e nos parecem 

basilares no problema em causa. Contudo, terão que ser referidas, ao longo 

desta conclusão, algumas limitações, as quais não pretendem desculpar falhas 

da nossa parte, mas apenas alertar para determinadas condicionantes. Assim, 

importa referir que não foi possível o acesso à documentação do Instituto 

Bacteriológico da Câmara Pestana quando, em determinado momento deste 

trabalho, nos pareceu relevante. 

Antes de mais temos que assumir os Ranchos Migratórios como um grupo 

importante na proliferação do paludismo. Estes deslocavam-se, todos os anos, 

durante o verão, para as regiões orizicolas, passando a funcionar, por 

consequência, como portadores de gametocitos ou reservatórios de vírus. 

Sabemos pois que as condições habitacionais em que se encontravam estes 

grupos de trabalhadores não eram as mais desejáveis e que, por vezes, a falta 

de salubridade que existia nos “barracões” destinados à sua dormida favorecia 

a reprodução do mosquito e consequentemente o aumento de casos da 

doença. De qualquer forma, é importante reforçar que, em circunstâncias 

adversas, os anofeles começam a procurar, de preferência, a habitação 

humana para fugirem ao rigor do verão pois, nas regiões onde é grande a 

relação entre a temperatura e a humidade relativa, em geral o tipo de casa 

existente é de paredes grossas e de materiais absorventes da humidade que a 

vão cedendo se a atmosfera se torna excessivamente seca. É também usual, 

nas várias regiões, como protecção para o calor, manter as habitações na meia 
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obscuridade durante o dia o que fornece ao anofeles condições para este 

efectuar a sua picada. 

Por tudo isto, podemos afirmar que o sezonismo no nosso país é sazonal. O 

Verão no nosso país, seco e quente, facilita a formação de charcos nos leitos 

dos rios e ribeiros, e permite a cultura de certas gramíneas, como o arroz, que 

permanentemente irrigadas formam, nas regiões mais intensamente 

sezonáticas, a quase totalidade dos criadouros dos anofeles e aumentam 

extraordinariamente a sua estensão. Na região de Benavente a presença da 

cultura do arroz, a sua assumida importância e relação com o número de casos 

de paludismo contribuiu para que em 1931 tenha sido criada a primeira 

Estação Experimental de Combate ao Paludismo do nosso país. Esta assumiu 

o controlo de toda a actividade anti-palúdica até que em Setembro de 1932 se 

procede à abertura da Estação de Alcácer do Sal (na zona sezonática do 

Mondego). 

Mas, nesta influência de casos, não podemos esquecer a existência de Pauis, 

valas e pequenos ribeiros afluentes do Sorraia que em tempos de seca se 

tornavam viveiros activos de anofeles. 

Assim, a importância do paul de Trejoito e das suas valas para o anofelismo da 

região é evidente sendo que um dos primeiros trabalhos da estação anti-

sezonática de Benavente foi a regularização da Vala de S. Bento. Para além 

desta, também a Vala do Paul de Trejoito foi regularizada, neste caso, pela 

Companhia das Lezírias do Tejo e Sado. 

 

No que diz respeito aos registos existentes no Arquivo Municipal de Benavente 

temos consciência que estes são um fragmento de tudo o que terá sido 

produzido pela estação. Estes registos remetem-nos, apenas, para os 

primeiros quatro anos do seu funcionamento (o alvo do nosso estudo) mas, 

através de bibliografia referente a esta temática tomamos contacto com a 

existência de registos relativos à década de 40. Para além disso, tomamos 

algumas diligências para saber o término de funções da Estação, empenho 

esse que se mostrou infrutífero. No entanto, podemos afirmar que em 1973 a 

Estação ainda se encontrava em funcionamento.  

Assim, no Arquivo Municipal, foram recolhidos oito mil quatrocentos e trinta e 

seis (8436) dos quais podemos afirmar que o sexo feminino é o mais afectado. 
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Para além disso, se no ano de 1931 concluímos que as crianças em idade 

escolar e as domésticas ou seja, grupos que viviam no núcleo urbano da vila, 

são os mais afectados o mesmo já não acontece no ano de 1933–1934 em que 

os elementos que constituíam os Ranchos de trabalho da região engrossam os 

registos existentes. Os elementos destes Ranchos provinham maioritariamente 

de Pedrógão Grande, Pampilhosa da Serra, Montemor-o-Velho (também esta 

uma zona de grandes arrozais e assinalada como região palúdica), entre 

outras. 

 

Concluímos afirmando que o Concelho de Benavente assumiu um papel 

fundamental no Combate ao Sezonismo na década de 30 do século passado. A 

sua Estação, a primeira a ser criada (1931), procedeu ao controlo do 

Sezonismo no concelho de Benavente e no concelho vizinho, Salvaterra de 

Magos. Foi a pioneira de toda a actividade de protecção dos Ranchos e no 

Controlo de proliferação do mosquito com a aplicação do verde paris. No ano 

de 1932 verifica-se que a actividade da Estação se estendeu com a criação de 

vários postos em Samora Correia, Santo Estêvão, Salvaterra de Magos e 

Marinhais. No entanto, estes Postos só se encontram em funcionamento nos 

anos de 1932 – 1933. No ano seguinte todos os registos se centralizam na 

Estação. 

Foi produzido um relatório do seu primeiro ano de actividade que evidenciou a 

zona quer pela constituição do solo e principalmente pelo mau regime das 

águas assim como, verificou que esta possui uma vasta área de terrenos 

alagados, acrescidos por arrozais, tão associados à proliferação desta maleita. 

 

Neste caminho percorrido no Combate ao Paludismo em Portugal não 

podemos esquecer a importância da Fundação Rockefeller e o seu contributo, 

no ano de 1933, para o inquérito ao sezonismo em Portugal. 

 

A partir de 1938 cabe aos Serviços de Higiene Rural e Defesa Anti-Sezonática 

(S.N.A.P.) o combate ao paludismo em Portugal e em 1958 esta maleita é 

erradicada do nosso país.  
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13. 
CRONOLOGIA 

 

 

 

1859 
Formação de uma comissão, constituída por Andrade Corvo, Betâmio de 

Almeida e Manuel José Ribeiro, para analisar a relação entre a cultura do arroz 

e a malária. 

 

 

1860 
Publicação do relatório sobre a Cultura do Arroz em Portugal e a sua Influência 

na Saúde Pública da autoria da comissão criada em 1859 

 

 

1880 
Cientistas descobriram a verdadeira causa do paludismo – um parasita 

unicelular denominado plasmódio. 

 

 

1900 
Inaugurado, no começo do ano, o Instituto da Câmara Pestana, sob a direcção 

de Aníbal Bettencourt. 
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1901 
. Ricardo Jorge introduz o termo “Sezonismo” como sinónimo de malária 

. Em 24 de Dezembro, pelo governo de Hintz Ribeiro, é publicado o 

Regulamento Geral dos Serviços de Saúde e de Beneficência Pública, redigido 

pelo higienista Ricardo Jorge. 

 

 

1903 
Ricardo Jorge considera o Sezonismo uma das piores pragas que assolam 

Portugal. 

O Dr. Ricardo Jorge, Decano dos sanitaristas Portugueses, propôs a 

organização duma campanha anti-sezonática, baseada no conhecimento, 

então recente, do método de transmissão da doença (campanha que não se 

realizou) 

 

 

1913 
Estabelecimento da Fundação Rockefeller nos Estados Unidos destinada a 

promover o Bem Estar da Humanidade no Mundo 

 

 

1920-1942 
Anos de aumento significativo das áreas de cultivo de arroz em Portugal 

 

 

1926 
Publicação do Decreto n.º 12477, de 12 de Outubro, que promulga a 

reorganização geral dos serviços de saúde pública. (D.G. 227 / nova 

publicação D. G. 259) 
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1929 
Face aos inúmeros casos de sezonismo detectados no país, o Dr. José Alberto 

Faria, Director Geral de Saúde, contacto o Prof. Nicolau de Bettencourt, 

Director do Instituto da Câmara Pestana, para se iniciar o combate à doença. 

. Alguns assistentes do Instituto da Câmara Pestana frequentam o Curso 

Internacional de Malariologia organizado pela Sociedade das Nações na 

Alemanha, Itália e Jugoslávia. 

. José Alberto de Faria, Director Geral de Saúde, Instituiu o ensino das 

visitadoras sanitárias em Portugal. 

 

 

1930 
Início da luta contra a Malária em Portugal com a criação da Estação 

Experimental de Combate ao Sezonismo em Benavente, orientada pelo 

Prof. Nicolau de Bettencourt e instalada no Hospital de Benavente. 

 

 

1931 
É publicado pelo Dr. António de Carvalho Dias, assistente da Faculdade de 

Medicina de Lisboa e médico bacteriologista do Instituto Central de Higiene, um 

texto intitulado A Região Sezonática de Benavente, Notas sobre anofelismo 

e vegetação aquática. 

. Aprovação de um programa de cooperação com Portugal feito pelos 

directores científicos da Fundação Rockefeller 

. Publicação do Decreto n.º 19211, de 7 de Janeiro, que altera algumas 

disposições do Decreto n.º 12477 que reorganiza os serviços de saúde. (D.G. 6 

/ rect. D.G. 10) 

. Estabelecido um serviço anti-sezonático por influência do Dr. José Alberto de 

Faria, sucessor de Ricardo Jorge, como Director Geral de Saúde, criou uma 

Estação experimental de Combate ao Sezonismo em Benavente à qual se 

seguiram outras nas principais zonas maláricas. 

. No final do ano foi apresentado um documentário cinematográfico da 

campanha onde ficou registado o ensaio dos vários processos de luta e 

mostrou os resultados conseguidos, especialmente no que respeitava à sua 
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actuação basilar: o tratamento dos doentes, como norma de roubar ao 

mosquito os reservatórios de parasitas. 

. Conferência Internacional de Higiene Rural 

 

 

1932 
É publicado, na Separata dos Arquivos do Instituto Bacteriológico Câmara 

Pestana – Tomo VI, o Relatório do Primeiro Ano de Luta Antisezonática na 

Estação de Benavente (1931) elaborado pelo Dr. Fausto Landeiro e Dr.L. 

Figueira 

. Início da colaboração entre a Direcção Geral de Saúde e a Fundação 

Rockefeller com o objectivo de conseguir apoio para debelar a doença 

. Primeira deslocação a Portugal de Rolla Hill e George Strode, representantes 

da Fundação Rockefeller, a convite da Direcção Geral de Saúde; os trabalhos 

que se iniciam seguem paralelamente a outros semelhantes realizados em 

Campo Lugar e Alcollarin (Província de Cáceres, Espanha) 

. (Setembro) Abertura da Estação de Alcácer do Sal 

 

 

1933 
Realização de um Inquérito Nacional sob a direcção do Dr. Rolla Hill, 

representante da Fundação Rockefeller na Península Ibérica, para 

determinação das zonas de endemia sezonática, suas características e 

estabelecimento de um plano de combate. 

. Publicação do Relatório O Sezonismo em Portugal da autoria do Dr. Fausto 

Landeiro e do Prof. Francisco cambounac 

. Estabelecimento da Carta Sezonática do país 

. Organização dos Serviços Antizesonáticos sob a direcção do Dr. Fausto 

Landeiro 

. (Julho) Abertura da Estação de Montemor-O-velho 
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1934 
Início da actividade da Estação para o Estudo do Sezonismo da Fundação 

Rockefeller em Águas de Moura, zona de maior gravidade da endemia – Vale 

do Sado -, sob a orientação do Dr. Rolla Hill (director desse organismo entre 

1935 e 1941). Nesta Estação serão elaborados estudos sobre a malária em 

relação com a cultura do arroz. 

. Publicação do Decreto-lei n.º 24619 de 29 de Outubro que determina que na 

compra e venda de arroz de produção nacional entre produtores e industriais a 

Comissão Reguladora do Comércio do Arroz cobre de cada vendedor e de 

cada comprador a taxa de 5 milavos por quilograma de cereal transaccionado, 

sendo o respectivo produto destinado a auxiliar a luta contra o sezonismo. 

(D.G: 254) 

. (Agosto) Abertura da Estação de Pocinho 

. Criação dos «Centros de Saúde», em Portugal 

 

 

1936 
Funcionam 4 postos anti-maláricos oficiais, nas quatro principais zonas 

sezonígenas do pais. 

 

 

1937 
. Aquisição de ambulâncias-laboratórios para os serviços, iniciaram-se as 

consultas ambulantes nos meses de maior intensidade da doença, em Samora 

Correia, Santo Estêvão, Salvaterra de Magos, Marinhais e Muge. 

. Visita de Rolla Hill, Wilbur Sawyer e George Strode à Estação de Águas de 

Moura. Fica decidido, face à importância dos trabalhos realizados, criar um 

Instituto de Malariologia para desenvolver mais estudos. 

 

 

1938 
Inauguração, em Janeiro, do edifício do Instituto de Malariologia, construído 

pela Fundação Rockefeller em colaboração com a Direcção Geral de saúde. 
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Assim, a Estação de Águas de Moura foi transformada num Instituto de 

Malariologia. 

. Publicação do decreto-lei n.º 28493 que promulga várias disposições relativas 

à cultura do arroz. (D.G. 41 / rect. D.G. 51 e 114) 

. A partir deste ano, cabe aos Serviços de Higiene Rural e Defesa Anti-

sezonática (S.A.N.P.) o combate ao paludismo em Portugal 

 

 

1939 
A Estação passa a denominar-se Instituto, responsável por investigações e 

ensino da malariologia 

. Ampliação das instalações do Instituto: construção de um edifício destinado a 

hospital e instalações para consultas externas 

. O Instituto passa a ter dispensários para consultas em Águas de Mora, 

Landeira, Pinheiro e Zambujal 

. Tome posse, a 2 de Dezembro, o primeiro director português do Instituto – 

Prof. Francisco Cambournac que sucede ao Dr. Rolla Hill e exercerá funções 

até 1954. 

. O Instituto de Malariologia é doado ao Estado Português pela Fundação 

Rockefeller, em 19 de Outubro. 

. A representação da Fundação Rockefeller para a Península Ibérica, sediada 

em Madrid, é transferida para Lisboa 

. O Sezonismo passou a ser doença de delaração obrigatória pela Portaria n.º 

9041 de 20 de Julho. 

 

 

1940 
No início da década de 40, em Portugal, há cerca de 70 000 casos anuais de 

malária, sendo o número de crianças infectadas cerca de 30 000. 

. Início da utilização do insecticida D.D.T. para extremínio de mosquitos nos 

arrozais de Águas de Moura 

. Tentativa infrutífera de introdução de uma espécie de mosquitos que não 

transmite a Malária, na zona dos arrozais de Canha (concelho do Montijo) 
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1941 
O Instituto de Malariologia passa a ser propriedade do Estado Português. O Dr. 

Rolla Hill é substituído por Dr. H. Janey como representante da Fundação 

Rockefeller na Península Ibérica. 

. É construído, em Águas de Moura, o edifício destinado a dispensário e 

internamento de doentes. 

 

 

1943 
Cessa a colaboração com a Fundação Rockefeller, o Estado assume 

integralmente as despesas inerentes ao funcionamento do Instituto de 

Malariologia de Águas de Moura. 

 

 

1946 
Francisco Cambournac representa Portugal na Conferência Internacional de 

Saúde, em Nova Yorque. Nesse fórum é criada a Organização Mundial de 

Saúde e define-se o conceito de Saúde. Portugal é membro fundador da OMS. 

 

 

1948 
Francisco Cambournac integra o quadro de peritos de Malária da OMS e a 

Administração da saúde Pública. 

 

 

1950 
Francisco Cambounac prepara o 1.º Relatório Geral sobre os Serviços de 

Saúde no continente africano e um relatório sobre a situação da malária em 

África; este documento serviu de base às discussões na primeira conferência 

da OMS naquele continente – Conferência da Malária em África (Kampala, 

1950) 
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1951 
A Organização Mundial de Saúde solicita a realização anual de Cursos 

Internacionais de Malariologia em Águas de Mora, dirigidos pelo Prof. 

Francisco Cambournac e destinados a bolseiros da OMS. A direcção manteve-

se até 1952, data em que o Prof. Cambournac foi eleito Director Regional de 

África do Concelho Executivo da OMS, cargo que só passaria a exercer em 

1954. 

 

 

1954 
O Instituto de Malariologia de Águas de Mora passa a ser dirigido pelo Dr. Raul 

d’Almeida Roque, que assume o cargo até 1970. 

 

 

1958 
A Malária endémica é erradicada de Portugal. 
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(Comércio) 

Promulga várias disposições relativas à cultura do arroz. 

D.G. 41 (rect. D.G. 51 e 114) 

 

 

Decreto-Lei n.º 31666 de 22 de Novembro de 1941 
(Interior) 

Insere várias disposições atinentes a remodelar os serviços de assistência. 

D.G. 273 – 2º supl. 

pp. 395 

 

 

Decreto n.º 35611 de 25 de Abril de 1946 
(Presidência do Concelho) 

Insere disposições relativas à cooperação das instituições de previdência na 

resolução do problema da habitação. 

D.G. 89 

pp. 206 

 

 

Decreto-Lei n.º 36746 de 9 de Fevereiro de 1948 
(Interior e Economia) 

Promulga disposições relativas à cultura do arroz. 

D.G. 32 
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15.1. APÊNDICES 

 
Apêndice 1  

 

 

PALUDISMO (MALÁRIA) 

O que é? 

 

 

O paludismo (também designado de malária ou sezonismo) é uma infecção dos 

glóbulos vermelhos causada pelo Plasmodium, um organismo unicelular. 

 

 
 

O paludismo transmite-se através da picada do mosquito Anopheles fêmea 

infectado, por uma transfusão de sangue contaminado ou então por uma 

injecção dada com uma agulha previamente utilizada numa pessoa infectada. 

O desenvolvimento dos parasitas faz-se inicialmente nos órgãos internos e 

seguidamente nos eritrócitos, provocando a destruição destes. 

Morrem 1,5 milhões de pessoas no mundo vítimas de paludismo, 80% 

destas mortes resultam da variante cerebral da doença. 

 

Existem quatro espécies de parasitas (Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, 

Plasmodium falciparum e Plasmodium malariae) que podem infectar os 

humanos e causar paludismo. 

 

 173



Os medicamentos e os insecticidas têm feito com que o paludismo seja muito 

raro nos países mais desenvolvidos, mas a infecção continua a ser muito 

frequente nos países tropicais. As pessoas originárias dos trópicos em visita a 

outros países ou os turistas que regressam dessas áreas estão por vezes 

afectados e causarão, possivelmente, uma pequena epidemia.  

O ciclo de vida do parasita começa quando um mosquito fêmea pica um 

indivíduo infectado. O mosquito aspira sangue que contém parasitas do 

paludismo, os quais chegam às suas glândulas salivares. Quando o mosquito 

pica outra pessoa, injecta parasitas com a sua saliva. Uma vez dentro da 

pessoa, os parasitas depositam-se no fígado, onde se multiplicam. 

Amadurecem no decurso de 2 a 4 semanas e depois abandonam o fígado e 

invadem os glóbulos vermelhos. Os parasitas multiplicam-se dentro dos 

glóbulos vermelhos, o que finalmente faz com que eles rebentem.  

Plasmodium vivax e Plasmodium ovale podem permanecer nas células do 

fígado enquanto vão, periodicamente, libertando parasitas maduros para a 

corrente sanguínea, provocando ataques com os sintomas do paludismo. 

Plasmodium falciparum e Plasmodium malariae não permanecem no fígado. 

Contudo, se a infecção não for tratada ou receber um terapêutica inadequada, 

a forma madura do Plasmodium falciparum pode persistir na corrente 

sanguínea durante meses e a forma madura do Plasmodium malariae durante 

anos, provocando ataques repetidos com os sintomas do paludismo. 

 

 

 

 

1. Sintomas e complicações 
 

Os sintomas costumam começar entre 10 e 35 dias depois de um mosquito ter 

injectado o parasita na pessoa. Em geral, os primeiros sintomas são febre 

ligeira e intermitente, dor de cabeça e dor muscular, calafrios juntamente com 

uma sensação de doença (mal-estar geral). Às vezes os sintomas começam 

com arrepios e tremores seguidos de febre, os quais duram entre 2 e 3 dias; 

confundem-se frequentemente com a sintomatologia da gripe. Os sintomas 
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subsequentes e os padrões que a doença segue variam para cada tipo de 

paludismo.  

 

 

Dados para recordar acerca da malária: 
Os medicamentos preventivos não são 100 

% eficazes.  

Os sintomas podem começar um mês ou 

mais depois de o indivíduo ter sido infectado por 

uma picada de mosquito.  

Os primeiros sintomas são inespecíficos e 

costumam confundir-se com o da gripe.  

É importante estabelecer um diagnóstico 

rapidamente e começar o tratamento, 

particularmente para a malária por P. falciparum, 

que é mortal, chegando a 20 % das pessoas 

infectadas.  

Anopheles 
O Anopheles é o mosquito 

transmissor da malária. 

 

 

 

No paludismo por Plasmodium falciparum pode verificar-se uma alteração da 

função cerebral, complicação denominada malária cerebral. Os sintomas 

consistem em febre de pelo menos 40ºC, dor de cabeça intensa, vertigens, 

delírio e confusão. O paludismo cerebral pode ser mortal. Em geral afecta as 

crianças, as mulheres grávidas e os turistas que se dirigem para zonas de alto 

risco. No paludismo por Plasmodium vivax pode haver delírio quando a febre 

estiver alta, mas, se não for esse o caso, os sintomas cerebrais não são 

frequentes.  

Em todas as variedades de paludismo, o número total de glóbulos brancos 

costuma ser normal, mas o número de linfócitos e de monócitos, dois tipos 

específicos de glóbulos brancos, aumenta. Em geral, se o paludismo não for 

tratado, aparece icterícia ligeira e o fígado e o baço aumentam de volume. É 

frequente que a concentração de açúcar no sangue (glicose) diminua ainda 

mais nas pessoas que têm uma grande quantidade de parasitas. Os valores de 

 175



açúcar no sangue podem descer posteriormente naqueles que são tratados 

com quinina. 

Às vezes o paludismo persiste apesar de no sangue aparecerem apenas 

números baixos de parasitas. Os sintomas incluem apatia, dores de cabeça 

periódicas, sensação de mal-estar, falta de apetite, fadiga e ataques de 

calafrios e febre. Os sintomas são consideravelmente mais ligeiros e os 

ataques não duram tanto como o primeiro.  

Se um indivíduo não receber tratamento, os sintomas do paludismo por 

Plasmodium vivax, por Plasmodium ovale ou por Plasmodium malariae 

regridem espontaneamente em 10 a 30 dias, mas podem recorrer com 

intervalos variáveis. O paludismo por Plasmodium falciparum é mortal, 

chegando a 20 % dos afectados.  

A febre hemoglobinúrica é uma complicação rara do paludismo causada pela 

ruptura de uma grande quantidade de glóbulos vermelhos. Em seguida liberta-

se um pigmento vermelho (hemoglobina) na corrente sanguínea. A 

hemoglobina, que é logo excretada com a urina, faz com que esta apresente 

uma cor escura. Esta febre ocorre quase exclusivamente nos doentes com 

malária crónica por Plasmodium falciparum, especialmente nos que foram 

tratados com quinina. 

 

 

 

 

2. Diagnóstico 
 
O médico suspeita que um indivíduo apresenta malária quando este tem 

ataques periódicos de calafrios e febre sem causa aparente. A suspeita é maior 

se, durante o ano anterior, a pessoa visitou alguma zona na qual o paludismo é 

frequente e se, além disso, o seu baço aumentou de volume. O facto de se 

identificar o parasita numa amostra de sangue confirma o diagnóstico. É 

possível que sejam necessárias mais do que uma amostra para estabelecer o 

diagnóstico, porque a taxa de parasitas no sangue varia com o passar do 

tempo. O resultado do laboratório deve identificar a espécie de Plasmodium 

 176



encontrado no sangue, porque o tratamento, as complicações e o prognóstico 

variam conforme a espécie. 

 

 

 

 

3. Prevenção e tratamento 
 

As pessoas que vivem em zonas endémicas ou então que viajam para lá 

devem tomar as suas precauções. Podem utilizar insecticidas com efeitos de 

longa duração quer dentro das suas casas quer nas zonas anexas, colocar 

redes nas portas e janelas, usar mosquiteiro sobre as suas camas e aplicar 

repelente contra mosquitos na pele. Também devem usar roupa suficiente, em 

particular depois do pôr-do-sol, protegendo a pele o mais possível contra as 

picadas dos mosquitos.  

É possível iniciar algum tipo de medicação para prevenir o paludismo durante 

uma viagem a uma zona endémica. O medicamento começa a ser tomado uma 

semana antes, continua-se durante toda a estada e prolonga-se durante mais 

um mês depois de ter abandonado a zona. O fármaco mais frequentemente 

utilizado é a cloroquina. Contudo, muitas zonas do mundo têm espécies de 

Plasmodium falciparum que são resistentes a este fármaco. Outras medicações 

compreendem a mefloquina e a doxiciclina. No entanto, a doxiciclina não pode 

ser tomada por crianças menores de 8 anos ou mulheres grávidas.  

Nenhuma terapêutica é completamente eficaz no momento de evitar a 

infecção. Os turistas que tenham febre enquanto se encontram numa zona 

infestada de malária deverão ser examinados de imediato por um médico. O 

indivíduo pode começar a tomar, por conta própria, uma combinação de 

fármacos como a pirimetamina-sulfadoxina, até conseguir ajuda médica.  

O tratamento depende do tipo de malária e de, na zona geográfica em 

concreto, existirem espécies de parasitas resistentes à cloroquina. Para um 

ataque agudo de malária por P. falciparum numa zona que se sabe possuir 

espécies resistentes à cloroquina, a pessoa pode tomar quinina ou receber 

quinidina endovenosa. Noutros tipos, a resistência à cloroquina é menos 
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frequente e, por consequência, a pessoa afectada toma-a, habitualmente, 

seguida de primaquina. 

 
 
 
 
3. Sintomas e tipos de paludismo 
 

3.1. Paludismo por P. vivax e por P. ovale 
Um ataque pode começar bruscamente com um calafrio intenso, 

seguido de sudação e febre que aparece e desaparece. No 

decurso de uma semana, fica estabelecido o padrão típico de 

ataques intermitentes. Um período de dor de cabeça e mal-estar 

pode ser seguido de arepios intensos. A febre dura de 1 a 8 

horas. Uma vez que ela regride, a pessoa sente-se bem, até 

aparecerem os calafrios seguintes. No caso do paludismo por P. 

vivax, os ataques costumam surgir todas as 48 horas. 

 

 

3.2. Paludismo por P. falciparum 
Um ataque pode começar por calafrios. A temperatura sobe 

gradualmente, para depois baixar de forma brusca. O ataque 

pode durar de 20 a 36 horas. A pessoa pode sentir-se mais 

doente do que com o paludismo por P. vivax, além de sofrer de 

uma dor de cabeça intensa. Entre os ataques, durante intervalos 

que oscilam entre as 36 e as 72 horas, podem sobrevir sintomas 

depressivos e manifestar-se um pouco de febre. 

 

3.3. Paludismo por P. malariae 
Um ataque costuma começar bruscamente. O referido ataque é 

semelhante ao do paludismo por P. vivax, mas aqui repete-se 

cada 72 horas. 
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4. O Paludismo enquanto patologia humana (Características Clínicas) 
 

Enquanto patologia humana, o paludismo, manifesta-se no organismo após a 

picada do mosquito que, inoculando o veneno, faz desencadear num período 

de oito a quinze dias, os vários sintomas da doença. Normalmente, as grandes 

alterações físicas são a anemia, hipertrofia do baço e febres acompanhadas de 

mal-estar e arrepios. O acesso pode ainda ser acompanhado de dores 

violentas, transtornos digestivos e excitação ou depressão nervosas. 

 

Assim, segundo o HARRISON - Manual de Medicina as características clínicas 

da doença apresentam-se, nos nossos dias, da seguinte forma: 

 

. Febre e sintomas inespecíficos (cefaleia, fadiga, moinhas musculares) 

ocorrem no início da doença. Náuseas, vómitos e ortostase são também 

frequentes. 

. Esplenomegalia pode desenvolver-se juntamente com anemia, hepatomegalia 

e icterícia ligeiras. 

. Paroxismos febris com intervalos regulares podem ocorrer com P. vivax e P. 

ovale. 

. Malária falciparum grave causa disfunção multiorgânica. 

1. Malária cerebral: coma, obnubilação, delirium, encefalopatia sem 

sinais neurológicos focais. Convulsões são frequentes em crianças. 

2. Febre da água negra: hemólise maciça com hemoglobinemia, 

insuficiência renal. 

3. Sinais de mau prognóstico: hipoglicemia, especialmente em crianças 

e mulheres grávidas (pode ser exacerbada por tratamento com quinino ou 

quinidina). Lacticacidose, edema primário não cardiogénico, insuficiência renal, 

anemia grave e anomalias da coagulação, icterícia grave e disfunção hepática. 

 

. Esplenomegalia tropical: resposta anormal a infecções repetidas. Os doentes 

têm esplenomegalia maciça e, em menor grau, hepatomegalia. É evidente uma 

massa abdominal e os doentes têm uma sensação de peso no abdómen. 
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. Malária na gravidez: Mulheres grávidas têm doença invulgarmente grave. 

Trabalho de parto prematuro, nados-mortos, nascimento de bebés com baixo 

peso à nascença e sofrimento fetal são frequentes. 

. Malária em crianças: A maioria das pessoas que morre de malária são 

crianças. Convulsões, coma, hipoglicemia, acidose e anemia grave ocorrem em 

taxas elevadas. 

Em África, as crianças com menos de 5 anos correspondem à maior parte das 

vítimas. 

 

. Malária transfusional: tem um período de incubação mais curto do que a 

doença adquirida naturalmente. 
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15.2. ANEXOS 

 
Anexo 1  

 

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA 

 
Direcção Geral do Fomento Agrícola 

 

Decreto nº 20:596 

de 20 de Outubro de 1931 
 

Considerando que o nosso problema económico-agrícola terá de resolver-se pelo 

possível e máximo desenvolvimento de todos os ramos de produção, especializando 

principalmente aqueles que constituem as bases indispensáveis da alimentação 

pública; 

Considerando que no melhor aproveitamento dêsses ramos figura, sem a menor 

dúvida, a produção do arroz quando esta obedeça aos processos compatíveis com a 

regular distribuição das águas que essa cultura exige; 

 

Considerando que, na actualidade, esta produção é entre nós muito reduzida, 

determinando a necessidade da importação de grandes quantidades dêste cereal, o 

que representa uma derivação de quantia importantíssima em ouro para os países 

estrangeiros; 

 

Considerando que é capital a importância económica desta cultura, como valioso 

auxiliar da melhor e mais abundante alimentação das classes proletárias; 

Considerando que ao Estado compete defender os legítimos interesses da agricultura 

nacional, de harmonia com os conhecimentos modernos derivados dos estudos e 

observação realizados quer no País quer no estrangeiro. 

Considerando ainda que, sem prejuízo dos trabalhos que exclusivamente pertencem 

aos serviços oficiais defensores da saúde pública, o Ministério da Agricultura terá de 

estabelecer as condições em que se deverá efectuar a cultura do arroz, na exclusiva 

dependência da sua autorização e orientação técnica, pois que é sobremaneira útil 

aos serviços de cada Ministério a sul independência de acção nas especializações 
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profissionais que a cada um deles competem, conquanto se possam auxiliar nas 

atribuições atinentes ao mesmo fim; 

Considerando por isso que, como no caso presente, há toda a conveniência em 

separar  as atribuições que pertencem à elevada missão da Direcção Geral de Saúde 

Pública no combato ao paludismo daquelas  que cabem  à Direcção Geral do Fomento 

Agrícola nos trabalhos de redução dos focos de águas estagnadas pelos serviços de 

hidráulica agrícola e regularização das condições em que deve ser efectuada a cultura 

do arroz; 

Tendo em vista que os trabalhos de investigação até ao presente realizados em 

diversos países para combater o paludismo demonstram iniludivelmente que o 

hematozoário a que é atribuída esta grave doença se encontra no homem e não no 

arrozal, e que a sua transmissão se verifica por intermédio do mosquito (--género 

anofeles), que habitualmente procura depor os seus ovos nas proximidades das 

povoações e nas águas estagnadas; verificando-se igualmente que o anofeles 

partindo da sua origem, pode ir a distâncias muito superiores a 2:000 metros, 

transmitir aí, ao não impaludado, o germe do paludismo;  

Tendo ainda em consideração que os anofeles se reproduzem por toda a parte onde 

se encontram águas estagnadas, como nas diversas represas, tanques, poças, etc., 

sem que nas águas correntes dos arrozais essa reprodução se possa realizar, não 

sendo portanto de considerar a função de distancia a que seja cultivado o arroz, das, 

povoações mais ou menos próximas, a não ser em casos excepcionais, quando da 

cultura do arroz, feita em más condições de irrigação, resulte a estagnação de 

algumas águas; 

Ponderando-se que, combatida a malária no homem, efectuada a devida distribuição 

de águas nos arrozais, estes ficam existindo, como sucede na Itália e outros países, 

junto das povoações, existindo também os anofeles, mas sem que haja manifestações 

de paludismo; 

Ponderada a absoluta conveniência de que, sem confusão ou atropelo de atribuições, 

os trabalhos de hidráulica agrícola que convenha efectuar, quer por conta do Estado, 

quer pelos particulares, porventura necessário e exigidos para que estes possam fazer 

a cultura do arroz, sejam de exclusiva competência do Ministério da Agricultura, 

ficando também a exclusivo cargo dos serviços do saúde pública o combate do 

paludismo no homem, com o estabelecimento dos postos maláricos e adopção de 

todos os meios que na sua especialidade, se reconheçam de eficácia para tal fim; 

Considerando finalmente que, sem embargo dessa distinção de atribuições, estes dois 

serviços oficiais se poderão aliar, na conjugação dos seus esforços, para o possível 

combate do anofeles; 
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(...) 

Artigo 1º -  Os agricultores que pretendam cultivar arroz terão de requerer, em papel 

selado, à Direcção Geral do Fomento Agrícola, até ao último dia do mês de Dezembro 

do corrente ano, licença para efectuarem essa cultura, indicando a área ou áreas 

parciais que irão utilizar para tal fim, sua localização, sistema de irrigação a adoptar,. 

indicando nos seus requerimentos que se comprometem a cumprir as disposições 

deste recrutamento e a respeitar e seguir as indicações que porventura lhes sejam 

dadas pelo pessoal técnico do Ministério da Agricultura, encarregado de orientar esta 

cultura, o bem assim a realizarem as obras que lhes sejam exigidas para que a 

preparação das terras e sua irrigação obedeçam aos preceitos que essa cultura tem 

de adoptar.  Os terrenos apaludados e os pantanosos naturais poderão, contudo, 

utilizar-se para arrozal mediante as condições especiais que deverão ser lhes 

impostas no processo de licenciamento. 

(...) 

Art. 2º - Em todos os terrenos em que se estabeleça a irrigação por águas em 

constante corrente poder-se-á efectuar a cultura do arroz, sendo os respectivos 

proprietários, arrendatários ou seareiros obrigados a manter  

convenientemente limpas de terra e de qualquer vegetação as valas ou regos 

destinados à condução dessas águas. 

Art. 3º -  Todos os cultivadores do arroz serão igualmente obrigados a participar em 

papel comum à Divisão de Estatística Agrícola do Ministério da Agricultura, 

directamente ou por intermédio das administrações dos respectivos concelhos, o 

manifesto das quantidades e superfícies semeados de arroz. 

Art. 4º - Os requerimentos para que seja concedida a licença para cultura do arroz 

deverão obedecer ás seguintes indicações: 

a) Nome do requerente, residência e qualidade em que requer (proprietário, rendeiro ou 

seareiro); 

b) Nome e residência do proprietário do terreno; 

c) Concelho, Freguesia e local onde está situado o terreno e suas confrontações  

 d) Superfície aproximada das terras a cultivar, designada esta nas medidas rurais em 

uso 

 e)  Se o terreno é pantanoso ou sujeito a inundações 

f) Qual a procedência da água utilizada para a rega do arrozal e qual forma de captação 

e condução dessas águas.  

Art. 5º - Quando sejam diversos os orizicultores que na mesma área explorem glebas 

diversas, o requerimento deverá ser feito por um desses orlzicultores, designando no 
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mesmo requerimento os nomes dos proprietários, rendeiros ou seareiros que com ele 

exercem a lavra do arroz na referida área. (…) 

 

.Art. 6º. A direcção Geral do Fomento Agrícola mandará proceder pelo seu respectivo 

pessoal técnico à inspecção ou vistorias dos terrenos para que seja requerida a cultura 

do arroz, quando assim o entenda, ou quando tenha recebido qualquer reclamação 

contrária ao estabelecimento da mesma cultura, resolvendo-se superiormente por 

deliberação do Ministro da Agricultura, sob parecer da mesma Direcção Geral, atender 

ou não às reclamações apresentadas. 

(…) 

Art. 7.º No Diário do Govêrno serão oportunamente publicados os nomes dos 

orizicultores a quem tiver sido negada a licença para efectuar a cultura e a estes 

comunicada anteriormente até ao dia 31 de Janeiro do ano seguinte. 

§ único.  Até quinze dias depois da publicação a que se refere este artigo poderão os 

orizicultores interessados reclamar da resolução que os afecta, pedir vistoria, 

apresentar documentação ou prova que habilite a Direcção Geral a modificar o seu 

parecer. 

Art. 8º Sempre que da cultura do arroz resulte a formação de pântanos, pelas más 

condições de irrigação adoptadas, será essa cultura proibida até que sejam realizados 

os trabalhos necessários pelo ou pelos orizicultores que dêles' aproveitem, para que 

possa cultivar-se o arroz nas condições precisas. 

Art. 9.º É da competência das autoridades locais, além daquela que pertence ao 

pessoal técnico e fiscal do Ministério da Agricultura, a averiguação e denúncia às 

estações competentes dos factos a que se refere o artigo anterior. 

 

Art. 10.º Todos os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pelo Ministro da 

Agricultura, ouvida a Direcção Geral do Fomento Agrícola. 

Art. 11.º Todas as reclamações contra o estabelecimento de arrozais serão dirigidos à 

Direcção Geral do fomento Agrícola, devendo esta, por meio do respectivo pessoal 

técnico, mandará proceder às investigações necessárias, subordinando-se depois 

disso a um parecer ou despacho do Ministro da Agricultura. 

Art. 12.º Quando duas têrças partes da população existente em povoados situados a 

distâncias mínimas e 1:000 metros dos terrenos onde seja cultivado arroz reclamem 

contra a existência dessa cultura, não será suspensa a sua continuação sem que 

prèviamente se verifique que os arrozais determinam o estagnamento das águas 

aproveitadas para tal cultura, sendo em tal caso adoptadas as medidas necessárias 

para bem regularizar o movimento das águas de irrigação. 
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Art. 13,º O Estado, pelos seus serviços de hidráulica agrícola, poderá efectuar nos 

termos da legislação em vigor, as obras de maior vulto precisas para a conveniente 

irrigação dos arrozais. 

 

Art. 14.º A execução e fiscal das disposições do presente diploma competem ao 

pessoal técnico e de fiscalização do Ministério da Agricultura e eventualmente ás 

autoridades administrativas. 

 

Art.15º Qualquer infracção que foi do conhecimento dos funcionários encarregados da 

execução e fiscalização dêste diploma dará lugar obrigatoriamente ao levantamento 

do respectivo auto, que será remetido à Direcção Geral do Fomento Agrícola. 

(…) 

Art. 16.º Das decisões da Direcção Geral do Fomento Agrícola haverá recurso para o 

Ministro, que resolverá sob parecer da mesma Direcção Geral. 

 

Art. 17.º Transitado o auto em Julgado, a Direcção Geral do Fomento Agrícola enviará 

à câmara municipal da localidade onde se tiver verificado a infracção o documento em 

que se fará a intimação, a qual mandará passar as guias para se efectuar o 

pagamento. 

(…) 

Art. 18.º Às infracções das disposições dêste regulamente corresponderão as 

penalidades seguintes: 

1.ª Pela falta de. licença, a multa de 100$ por hectare de cultura de arroz ou fracção; 

2ªº Pela falta de execução voluntária de qualquer das condições impostas no 

regulamento ou na licença, a multa de 50$ por hectare; 

3.ª Pela reincidência na falta de execução das obrigações a que se refere o número 

anterior, a multa de 100$ por hectare ou fracção; 

4.ª Por proceder à cultura do arroz depois de ter sido negada a respectiva licença, a 

multa de 200$ por hectare ou fracção. 

 

Art. 19.º É extinta a comissão central de orizicultura, criada por portaria de 17 de 

Junho de 1930. 

Art. 20.º Fica revogada a legislação em contrário. 

Determina-se portanto a todas, as autoridades a quem o conhecimento e execução do 

presente decreto com força 

de lei pertencer o cumpram e façam  guardar tam inteiramente como nêle se contém. 
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Os Ministros de todas as Repartições o façam imprimir, publica e correr. Dado nos 

Paços do Govèrno da República, em 20 de Outubro de 1931 – António Óscar de 

Fragoso Carmona – Domingos Augusto Alves da Costa Oliveira – Mário Pais de Sousa 

– José Almeida Eusébio – António de Oliveira Salazar – António Lopes Mateus – Luiz 

António de Magalhães Correia – Fernando Augusto Branco – João Antunes 

Guimarães – Gustavo Cordeiro Ramos – Henrique Linhares de Lima. 
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Anexo 2  

 

 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

 
Direcção Geral de Saúde 

 
Repartição de Saúde 

 
________ 

Direcção Geral do Fomento Agrícola 

 

Portaria nº 9:041 
 

Em vista no disposto no n.º 8 do artigo 11º do decreto-lei n.º 28493, de 19 de 

Fevereiro do corrente ano e reconhecendo-se a conveniência, a bem da defesa 

urgente da saúde pública, de acrescentar os casos de sezonismo à relação que obriga 

à participação de outras doenças: manda o Governo da República Portuguesa pelo 

Ministério do Interior, de harmonia com o disposto no artigo 45º do decreto n.º 12 477, 

de 12 de Outubro de 1926, que os casos de sezonismo sejam notificados 

obrigatoriamente pelos clínicos às delegações e inspecções de saúde, ficando o não 

cumprimento dessas notificações sujeito às sanções legais constantes do § 2.º do 

artigo 11º do referido decreto n.º 12 477. 

 

Ministério do Interior, 20 de Julho de 1938. – O Ministro do Interior, Mário Pais de 

Sousa. 

 

D. do G. n.º 166 (rect. No D. do G. n.º 172) 
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Anexo 3  

 

(Houel e L. Costa - Do P. E. Do P - 1959) 
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Anexo 4  

 

Arquivo Nacional da Torre do Tombo
Fundo: Companhia das lezírias do Tejo e Sado

Registos de Obras da Companhia
Rf.: 5.1. CLTS/ L/ 05.05.04 Livro de Obras

Cad. 1930 e 1931  
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Arquivo Nacional da Torre do Tombo
Fundo: Companhia das lezírias do Tejo e Sado

Registos de Obras da Companhia
Rf.: 5.1. CLTS/ L/ 05.05.04 Livro de Obras

Cad. 1930 e 1931
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Anexo 5  

 

 

Arquivo Nacional da Torre do Tombo 
Fundo: Ministério do Interior 
DGAPC  2.ª Repartição 
Livro n.º 90 A, proc. z-1/26 (maço 1163) 
Data(s): 1943 
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