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HÁ 500 MIL BOUBENTOS NO BRASIL

TILHA DA BOUBA

BOUBA é também chomada, mofina, catita e

aduladeira. Os matutos chomam a bouba de
mofina - porque ela dó uma moleza que deixa
mesmo o doente, amofinado; de catita - para
enganá-lo, porque a bouba sabendo que é

«horrorosa» não gosto de ser chamada pelo pró
prio nome, pegando logo em quem o chama de

bouba; E de odulodeira porque ela só dá nos
pobres, adulando os ricos .._ De fato, é donada

pró pegar nos pobres. Mas não por êles serem
pobres e sim porque eles não podem ter ou ainda
nõo aprenderam os hóbitos de higiene que pro
tegem o senhor e sua família: andar calçado,
tomar banho com sabõo todo dia, dormir em

camas ou rêdes separados, passar iodo nos arra
nhões e ferimentos, ter a casa limpa, etc. Como
o senhor ....ê, a bouba nõo adula os ricos. Estes,
é que sabem e podem se defender dela!

Mas, daqui por diante,
graças à sua grande aju

da, os pobres também
....ão saber se defender e

não está longe o dia em
• que pobres e ricos ....õo se

....êr livres dela!
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OMO CONHECER A BOUBA?

doentes costumam mesmo pingar limão nas fe
ridas para sober se é bouba; quando dói não é
boubal. Em compensação, os juntas dóem muito .
A bouba recente dá mais nas crianças e nos io,
vens. E a «bouba-viva».

BOUBA TARDIA - Depois de mais cu menos 5
anos da bouba dentro do corpo, os boubentos
podem ter horríveis lesões do pele e dos ossos,
ficando entrevados. São feridas feios, que saram
num ponto e obrem noutro, ou não saram nun
ca. Os coitados ficam com pés e mãos torfos. Po
dem perder dedos e mesmo mão ou pé, inteiros.
Podem aparecer «caroços» nos cotovêlos e nos jo
elhos. Ás vêzes a boubo «come» todo o nariz
e o doente fico com «coro de coveiro» e com O

voz gangozo (fanhoso), falando pelo buraco do
nariz. A «bouba velho» dá mais no gente grande.

SOUBA LATENTE - Seja por causo de remédio
que melhoro, mos não cura; seja por causo de
mezinhas, que só servem paro atrapalhar; seja
por que ela é manhosa mesmo, a bouba pode re·
colher e ficar escondida no corpo do cristão, qui
eto ou roendo lá por dentro. O pobre chego a
pensar que está curado. Mos, lá um dia, quando
êle já tinha até se esquecido dela, rebentam outro
vêz ~ feridas. Por isso, é que o doente com bou
ba «(recolhida» é perigoso. Quando mal se espe
ro, lá está êle passando a boubo poro os outros!

HIPERQUERATOSES - Depois de 1 ano ou mais,
começa a engrossar a só lo dos pés e das mãos.
São os «cravos-sêcos». Ás vêzes dá «rachaduras».
O doente mal pode pisar e onda como caran
guejo. Não pode andar na «roço» e não pode
pegar no enxada. A gente grande, que deve tra
balhar mais, é a mais atacado pelos «cravos».
Nos pessôos escuras podem aparecer «pintos
brancos» nas mõos e nos pés. E os coitados ser
vem de moteio poro os amigos: «Eta Mano, tu tá
ficano bronco!..

•

.. . /..:.::' :::'

A bouba pode ser: recente (ou «bouba
vivo» ou «bouba nova»L hiperqueratose (ou «cro·
vos sêcos» ou «rachaduras»), tardio (ou «boubo
velha» ou «resma de bouba») e latente (ou «re
colhida»).

BOUBA RECENTE - Em gerat onde tem bouba,
tôda a gente sabe. Ela começo por uma ferida

no perna ou no pé, que cresce e às vêzes pa
rece um figo revirado pelo ovêsso. E a mãe da

bouba». Depois de um mês ou dois, aparecem
os «(boubas-filhas), que podem surgir em qual

quer parte do corpo. Muitos vêzes, elas se reunem
nos cantos do bôca, no nariz, no «sovaco» e nos
«portes». São botões cobertos de um cascão escuro,
por onde o boubo chora... Em geral não dói. lOs

OUSA é uma doença que

dó feridos que atacam os
pés, pernas, rosto ou
qualquer outra parte do
corpo. Tem geralmente, a
forma de botões no comê·

ço; mas, é manhoso e pode parecer outras doen
ças da pele. Com o passar do tempo, ataco o solo
dos pés e dos mãos e tam-
bém os juntos, nôo dei
xando o doente cami
nhar ou trabalhar. Aban
donado, pioro como uma

peste. Destrói os carnes
e até os ossos, deixando
os doentes aleijados poro
o resto da vida.



curando.

garantida o cura da bouba com boubalisina _

um remédio que só serve para a bouba. Dar ou~

tros remédios aos doentes de boubo não adianta,

porque ela não cura. Recolhe, e volta depois, mais

Quando a doença está nova, basta

uma só injeção. Quando ela já está velho, então

tomar 2 ou 3 injeções, e aí ela acaba

AÇA da Campanha Contra o Bouba a sua gran

de obra de Guarda-Sanitário. O senhor vai se

sentir um benfeitor dos humildes. Muitos bouben

tos nunca puderam ir aos Postos e nunca tiveram

tratamento: ou o Pôsto era longe; ou o doente

não podia andar; ou... não havia Pôsto em 10 lé·

guas ao redor. Agora, o tratamento é para todos.

O senhor vai levar a boubalisina, de caso em

IGA ao nosso irmão do interior como se «pega»

a bouba. E, depois ensine como evitá-Ia! Os mi

cróbios, os germens, os «bichinhos» que causam

a bouba, embora a gente não veja, se encontram

aos milhares nas feridas dos boubentos. Como

no nosso sertão as pessoas, de uma casa e os

vizinhos, principalmente as crianças, não se «guar

dam» dos doentes: - brincam juntas, dormem

juntas nas esteiras, usam as mesmas vasilhas, es~

tão sempre juntas no terreiro ou na escola, a

bouba vai «passando» de um para outro. Ela

não «pega» na pele sã, mas, no nosso interior 

as pessoas andam descalças e usam pouca rou

pa, de modo que os topadas, arranhaduras,

cossaduras, golpes, que acontecem todo o dia,

tudo serve como «porta de entrada» dos micró

bios da bouba no corpo das pessoas sadias. Só

escapa quem se lava com sabão todos os dias

e faz curativos com iodo nos ferimentos. Mos, isto,

só os ricos e remediados sabem e podem fazer.

Assim a bouba vai se alastrando...

Pobreza e promiscuidade.



OJE a Boubalisina faz «milagres})! Veia êste ou

tro, entrevado, como ficou bonitão!

RAÇAS à Boubalisina, veja êste doente antes e

depois de tratado:
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LHE estas figuras:

Ninguém recuso o injeção, porque todos sobem
que a b~ubalisina é a maior!

ÃO se esqueço de ferver os agulhas e seringas,
antes de fazer cada injeção I Não esqueça nada
quando sair para o campo. Tempo perdido, é o
maior ladrão do trabalho!
Faça o injeção com muito cuidado.

IQUIDAREMOS a bouba sem demoro! O mérito é
do senhor que vai dar a inieção na caso do do
ente e ensinar os sádios a se defenderem.

AS, aprenda a usar o Boubalisino. Trabalhe sempre
com entusiasmo e alegria. Até o momento da in·
jeção, quanta coisa o senhor tem de fazer. Veja
como o seu trabalho é importante para o nosso
querido BRASIL!

AMAIS houve outro campanha em que se trotasse
tonto gente em tão pouco tempo. Antes de com
pletado o 2.9 ano, mais de metade dos bouben·
tos do país já foram trotados. Em 12 anos (1944
-1955) tinham sido trotados menos de 60 mil do
entes no Brasil; em 2 anos 11956-1957) foram
tratados mais de 500 mil.

o TRATAMENTO
I' GRATIS,

NÃO CUSTA NADA!

STO está se repetindo em milhares de localida·
des do país. O senhor mesmo está ajudando o
fazer êsses «milagres».



2. Ponha a água na frasco de Boubalisina

(~

d - Faça tudo com cuidado para não

entortar ou quebrar a agulha.

Mande segurar bem as crianças.

vez;

b - Nos adultos injete no braço; e

nas crianças iniete nas nádegas.

c - Se a agulha entupir, retire, ponha

outra agulha fervida e injete outra

a - Desinfete o lugar onde vai injetar,

com um pedaço de algodão mo

lhado no álcool;

ASSEMOS agora à injeção.

Nunca tire a rôlha de borracha do fras

co!

anos, tire 2 centímetros cúbicos.

c - se for um morador da casa, com

«bouba nova», seio qual fôr a

idade, tire 1 centímetro cúbico.

b - se ela (ou êle) tem menos de 15

A agulha entra e sai, sempre atraves

sando a rôlha.

a - se êle (ou ela) tem mais de 14

anos, tire 4 centímetros cúbicos;

Aspire na seringa a água dissolvente

4. Retire então, a dose certa de cada doente

(Veja bem os números na seringa):

3. Agite bem; sacuda bem o frasco para

desmanchar o remédio.
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Guarde cuidadosamente todos os frascos vazios.

I - frasco com «faixa amarela»

para 5 tratamentos de 2 cc;

ou para 10 tratamentos de 1 cc.

Veia bem as doses de Boubalisina, de cada frasco

que receber. Isto é muito importante porque a

quantidade de água dissolvente é certa para cada

frasco. O senhor poderá receber até 2 frascos

de tamanhos diferentes, e com faixas de côres

diferentes:

II - frasco com daixa verde»

para 5 tralamentos de 4 cc; ou para

10 tratamentos de 2 cc.

ÀPIDAMENTE, o senhor poderá injetar 5 a 10 pes

soas de uma casa (entre parentes, aderentes e

agregados). Quanto tem bouba nova em uma casa,

tôdas as pessoas da caso devem ser injetadas.

Muitas delas podem estar com a doençaincubada

no corpo. Essas pessoas tomam centímetro cúbi·

co, seja qual fôr a sua idade.

NOS 82!.!l.!Qi I'IJETE NO BRAÇO
NAS C~UAtl~S INJETE NIIS NÂIXGA$

VEJA ESTAS FIGURAS,

MOLHE UM PEDACO DE ALGODÃO rro ALCOOl

OE:SlNFETE o LUGAR ONDE \!AI INJETAR

UER fazer o favor de olhar outra vez os figuras?



Usar todo dia água limpa (para beber e

tomar banho): a água lava o corpo por

dentro e por fora;

-

Usar todo dia sabão grosso (para o banho

e para lavar as mãos): o sabão mata muitos
•

dos «bichinhos» que a gente não vê, mas

que dão as doenças;

SEGUNDA REGRA,

PRIMEIRA REGRA,

ENHA sempre em mente que o senhor está reali

zando uma obra benemérita, ajudando o DNERu

a acabar com a bouba no Brasil! Aproveite a

ocasiõo para ensinar aos nossos irmãos do interior,

as 5 regras para uma vida melhor, com saúde

e alegria.

Mas, nõo basta dizer. ~ preciso fazê-los compre

ender e aceitar e, sobretudo, lutar pelos benefícios

que essas regras representam! Elas sõo o primeiro

passo paro o entrada do homem na CIVILIZAÇÃO.

o AZAR PERSEGUE A GENTE,

E POR ISSO EU VIVO ALERTA.

SE EU ABANDONO UM AUSENTE

E UM BOUBENTO NA CERTA

EJA um guarda padrão! Apresente as suas fichas

das casas bem limpas e bem cuidadas. Anote os

ausentes. E faça tudo para «caçó·los». Um bom

serviço é medido pelo pequeno número de ausen

tes! Nõo deixe escapar nenhuma casa. Caso fe·

chada nõo é casa desocupada. Procure os seus mo

radores no «roço», na «cosa de farinha», no «ca

cimba», etc. Nõo deixe escapar ninguem! Eis o

seu lema:



TERCEIRA REGRA,

Fazer todo dia «curativos» nos ferimentos,

topodas, estrepados, arranhaduras, que é

por onde entram no corpo muitos dêsses

«bichinhos»;

TeMa Mlllpr. a c<U<I bem limpa
e arrumodo por lora e por dentro

Qu.ime ou ."'en. (I lixo • OI'
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QUARTA REGRA,

Usar a «casinha» com fossa, que

nõo deixo os nossos «males» se

espalharem no «terreiro», e ata

car os parentes e os vizinhos;

QUINTA REGRA,

Ter o coso, o «barraca» a

'choça» ou o «cafúo» bem lim

pas e bem arrumadas, queiman

do ou enterrando, longe delas, o

lixo e os monturos, onde se criam

as moscas e outras «pragas»,

que carregam os doenças poro o

nosso comida, para os nossos

olhos e para os nossos ferimen-

tos.



RGE acabo r com a bouba no país dentro de 5
anos! Isto é possível graças à Boubolisino e ao
senhor! No Brasil havia 900 mil boubentos. Em
1956, tratamos 200 mil; em 1957 tratamos 300
mil; em 1958 trotaremos 250 mil; em 1959, 100
mil; e em 1960 50 mil. Porém, muitos boubentos
precisam ser medicados duas vêzes, e assim ain
da nos restarão uns poucos poro depois. O senhor

que já conhece o boubo, sobe que é preciso vi

giá-Ia. A bicha é manhoso e tem sete fôlegos.
Elo é como o solitária: enquanto não sai o cabeça
o danado cresce outro vêz! Elo é como o capim

olho»: pode «tacar fôga» no bruto: enquanto não
se arranca tôda o raiz, o «diabo» brota de novo!

Quando o bouba vai sumindo, é que é mais

difícil combatê-Ia. Então, é quando mais precisa
mos do ajudo do povo. Peço-lhe que se compro

meto a apontar o lugar onde souber que tem
bouba. Elo preciso ser arrancada pelo raiz!

ENHAM todos tomar par
te ativo nesta Campanha
do Govêrno para dor

saúde ao nosso irmão po
bre do interior. Todos nós

lucraremos: êle trabalha

rá mais e melhor!
Sacerdotes, fazendeiros,
soldados professôres, agentes rurais, doutô·. '
res, viajantes, farmacêuticos e práticos, todos são

convidados a colaborar.

SER POBRE
- , ~_ .. IÚ-IÁnlH,(UJ. e """'.. ,o

Ensine-lhes a ter horror à sUlelra, às môscas e ou
tras pragas, que invadem a casa da gente. Repi
ta-lhes sempre esta quadrinho:

---------.._---_.__ . --_..___ 0._'- , ._

Qualquer dia, cêdo ou tarde - dentro dês
tes 3 onos as Unidades Volantes terão «batido»
tôdos os localidades onde tem bouba no país. E
o senhor, guarda medicador do ONERu, tome um
compromisso de honra com o senhor mesmo: não
deixe escapar à injeção de Boubalisina, nenhum
doente de bouba e nenhum comunicante ou con
tacto.

------ ------ .,.



LEIA, TAMBÉM, PARA

OS QUE AINDA NÃO

= SABEM LER =

AROPES, pós e pomadas milagrosos, «rezas» e

«beberagens», nõo curam a bouba. Nõo adian

tam nada! O que resolve é a Boubalisina.

ÁS TRÁS! Era uma vez

A BOUBA NO BRASIL.

•

HAVIA 900 MIL BOUBENTOS

MAIS DE METADE JÁ fOI

NO BRASIL

ELIMINADA
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