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INTRODUCEAO

A imlurozacrkiitpfA/ -̂ nin jmtu. . » vcicg. U.J I mitiLiirnr > van^nn
no mel , ere ctrcftr il<» ftttpinhos .1* mais bellns flnres: fin com a
syphilis ijue oil* (Mivetmunu o amor.

\

( li ’illMKRi )

As impresses de horror, causadas pelas lesOes destruidoras
da terrivel syphilis, durante dous amios que fotnos interno de
clinica dermatologica e sypMligrapinca a cargo do ilhistrado pro-
fessor Dr. Gobizo, nos induziram a escrever sobre
da syphilis no casamento

a infiuenciu
convencido, como estnmos, de que o

casamento entre nos e um dos meios mais commons de vehi-
cula^fio da syphilis*

Tratando de nssumpto iao importante, a que est6 ligado um
duplo interesse medico e social, comprehendem-se ns difficult
dades que a cuda p:isso encontravomos em ordem crescente e que
for<;oso era veneer, para a conquisla de nosso ideal

Espinhosa e ardua 6 sem duvida nossa missfto, porque, dis-
pondo de apoucadas formas e escassos recursos, nos propuzemos
a estudar um problems de difficil resolu$So, pela complexidade
de questoes delicadas e mesmo perigosas, pelos inleresses coros
que a ellos se prendem, como sejam os da familia .

Se nobre 6 n missSo do medico na sociedade, pelo grandioso
papel que represenla, pesada 6 a responsabilidade que assume
quando consuilado sobre questoes que de sua resposta dependem
muitos vezes interesses os mais caros ao coragSo de todo honiem
honesto e de uma familia inteira.

ser medico*
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Centre essas consultns, nenlitima cerlnmcnte poder& equiparar

a que 6 feita multas vezes ao medico, nSo entre nos, o que julgo

nunca se fez, sobre uni projecto de uniSo matrimonial em que se
receia qsie a syphilis nuide cm sepulchre o thoro nupciaL Tendo
por gula a conscience co dever, 6 preciso emittirsua opini3o

#Com franqueza, n5o se promineinndo levianamenlc, porqun as
consequencias a que p6de expor seusclientes snm mui graves.

Dons interesses igualmerite respeitoveis sc aprescntom logo ao
medico: de um lado o interesse geral, isto 6, as vanlagens ou
inconvenientes que resuUam para a sociedade, dn permissdo ou
interdicruo do casamento ; de outro lodu o ititeresse particular do
dieiile que lhe vem submeUer suas davidas e appreliensues.

Supponhamos que o medico, consultado, nao crea na curabili-
dode da syphilis e, por conseguinte, na possibilidade de prevenir
as reincidencias,

Obedecendo 3 inflexivel logica, oprecia mnl a siluacao de seu
cliente, julga-o incnmpativel com o casamento eo condemna a
vicln desregrado, com todas as consequentas de miseries, pri-
vando-o dos encantos do lar.

O inverse, supponhamos agora que o medico consultado per-
milte o casamento, antecipadamente, ao portador de uma syphilis
vivaz e perigosa ,

E* dnli i que provem as grnndes catastrophes e os dramas
lugubres que se seguem ao lado da esposa contaminada que
cliora, do fillio que vegeta miseravelmente, nao sendo senao um
objecto de horror, e m v e z d a loura e corada creauga que faz as
alegrias da familia .

E* dnlii que vem, depois do casamento, essas ogruras surdas,
esses dissentimentos que ninda cm publico nao se dissimula,
esse frio glacial, essa cadeia pesada sob a qua) se succumbe.

Aindn pdde acontecer que o medico, nGo sendo consultado, o
casamento lenha -se redizado c opporecido a syphilis em um

/
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dos conjuges. Aqui surgem aindn novase importantes qneslOes
relativas (is precumjOes que se devem tomar para impedir a
transmissSo da molestia cle itm a outro, preservando assim os
filhos, e, no caso de dar-se D conlamino^uo, colncidindo com a
gravidez, qual devo ser o tratamenfco a seguir ?

•Umaoutra questao julgamos aqui devcr Iratar, referente
conductu do medico em relagSo aos consultantes, quese podem
hem divtclir em duoscalegorias.

Entre dies algtins consul tarn ao medico seriamente pre-
occupados, porque receiam, coin justos motivos, que a syphilis
compromettn a saude desua fulura familia .

Outros muitos, ao contrario, sam as vezes moeos gastos pelo

vicio e deshonrados porsuas chagas vivas, e que, com a perfida
impudenda do egoismo, as trazem depois em dote secrelo ds
virgens suns noivase em heranea imprevista a sens filhos.
Sam cynicos envenenadores, que su procuram ao medico para
alliviar a consciencio, esperando obter juizo favoravel & sua
pretensuoe, em casocontrario, fozerem o que bem entender.

Emprego artificios mil pnra obter o desejado consentimento,
fazendo valer circumstanciasottenuantes, como sejam uma neces-
sidade material urgente, o compromlsso de sua palavra, etc ,

0 notovel syphiligrapho portuguez J. A , Marques, em sua
Molestius ve/iereas e syphiliticus —,

Os clientes tomam a conta de id6as systematicas ou ex-
cenlricas a rela^So dos perigos a que se sujeitam ou vam sujeitar

stias muIherese a progenie; turn como inacceitaveisas exigencies,
na verdade duras, da prophylaxia uesta parte ; desertam e va-
gueiam ate que encontrem uma opiniao condescendente de mcia
scicncia e com os risos nos labios correm direito DO precipicio.»

O medico, por6m, deve sersurdoa todo essa linguagem e nuo
fundamentar sen juizo semlo ap6s uma investigaouo minuciosa
dos differentes facias que lhe sam concernentes.

interessante obra sobre
diz. * .
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Kile tern de julgar uma questuo de pnthologie , por conse-
guinte deve absoiuta e exclusive mente busear-se rioa dados pd-
thologicos, sem sedeixar influenciar por quaiquea’ cansitierapSo
deitma nutra ortiem , E' o imico meio de salvor a sun response -
liilidade professional e de evitar recriminagOes futures peia
ft&cessiva condescenden cia .. m

Terminando estas ligeiras considerables, passamas a relator
os s$gulntes foctoSj que t£ m aqui plena applicant) e quc extra-
himos do opttmo trabalbd.(*}do professor Fournier, que sera
seinpreo nosso guia nesta these :

Uin distmeto medico, o Dr , B , . f o i conatittado por um
mogode unia I'amlUa desim amizade* sobre accidentes de uma
syphilis secundaria consecutiva a um contagio rccenLe. 0 doulor,
sabendo que esse motjo eslavo contractado para cm breve tempo
casar-se, proajtou ajuntard sua prescripgflo uma longa ligao
de moral, sobre os pcrigos da syphilis em relagSo no casemento,
eesl'orcou-sc o mats possivel para obter u renuncia formal * Ndo
contents e para maior seguraruja, vai pessoalmente procurar a
mQe desse mtxjo, conta a molestia de seu fillio, e expue-lhe a
siLuac&o deploravel que poderin resultar de um casamento em
semelhantes condi^oes* Elleadeixou cnnvencida, ao menos nppa-
rentemente*

Como resposla de tanto prova de amizade, recebeu algumas
semi-mas mais tarde uma carta de convite para assistir no easa-
mento do dito mo -̂o e a toda a ceremonia

misso, etc*

E* inutil dizer o acolhimenlo teito pelo Dr. B
missive.

Por6m a expia^ao nflo podia fazer-se espsrar por muito tempo
e foi cruel, como vamos ver. Tres mezes sam decorridos e ojoven

i

I

a . * .

baile, jantar,

a essn iromcap p -
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casal seapresentou no Dr . D . * , , pretextando visita de noivado.

Depois das ceremonies de uso, o marido desvia logo a conver-
sa <;&o, e reclame alguns conselhos medicos parn sun senhora, que
apresenta os primeiros symptomas de gravidez e que traz em um
dos lobios, desde aigumas semanas, um pequeno botao* Ora, feito
cyexame, este pequeno botao nada mais era que um concro sy-
philitica, manifestomente transmittido a joven esposa por seu
marido, o qual nuo Unha cessado de ser aff'ectado dc syphllides
buccaes* K' superfluo dizer-se que este cancro foi seguido de sy-
philis conslituci ( mal . AlOm disso, oito mezes depois a motja den
a IJOZ umn crean?a cachetico, que cahriu-se logo de syphilides e
nuo tardou a succumblr.»

Gutroexemplo do mesnio gertero. « [Jin moro contraliiu sy-
philis e procLiron o Dr * Fournier, reclamando sens cuidados me-
dicos* Alguns mezes mais Larde Hie a visa que estu conLracludo
para ctisar-se, o que realizar-se-hin em breve * 0 doulor iusisLe
energicamenle para renunciar um tol projecto* pintando-lhe com
vivas cores os periods a que se expunha e 3 sua futnra familin ,
procure convencel-o da immoralidade e da culpabilldade de um
tal ado*

Casou-se, nao se importando com os conselhos e so a1guns
mezes mais tarde procure seu medico, mas em um estodo con-
trislaftare de desoia^So * Tern containinadosua esposa, e reclama
os cuidados do Dr . Fournier, que aachou em pleno eslado de
syphilis . Prescreve um tralamenlo, uma hygiene e recommends
expressiononto ao niarido eviiar a Lodo transs a possibilidade de
uma prenhez, explicando que seria um segundo desastre, po-
dendo terminar-se on polo aborto ou pelo nesciraento de uma
crean^o syphilitica * Dous mezes mais tarde, a jovensenhora apre-
sento-se gravida. Odoutor dobra de energia no tratamento e con-
segue evitar o aborto, feUzmente. Julgando segura a situaefio,

annuncia a obrtgaeuo formal , absolute, da propria m&e ama*
i
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men tar seu filho, fazenda ver ao marido a necessidade de evitar
uma terceira desgra <;af a contamina^fio da ama ,

0 Dr, Ricord & consultado e confirma os receios do sabio Dr.
Fournier, Alguns mezes decorrem, sem que Ihe apporecesse esta
familiot e quando o procuraram depots, traziam uma crean^a co-
beTta de syphilides e uma ama conlamlneda* que apresentava ei&
um dos raaateWes um cancro duro, lypico*

Em resumo, triplice transgressGo dos avisos medicos e tri-
plice desastre, a saber — infecc&o de uma pobre mo(;a, nasci-
men to de uma innocenle creansa syphilitica e conlamma^So de
uma desgracada ama, que Lrazia seus seios puros e Leve em troca
a molestia vilipendiosa e degradante.»

Em seu llvro relata ainda casos de suicidio de homens, euja

inlerdiccSo do casamento arraslava consequences as mais dolo-
rosas. Uma ruplura do casarnonto p6de affectar um homem em
seus iuteresses moraes, em seus sentlmentoa de carabao os mais

caros, em sua dignidade, em sua honra ,

Em suas notes o Dr - Fournier conta a hisloria de um pobre

rno^G que suicidou-se nas condi^Oes seguintes: « Tinba ido con-
sular sobren poasibiliS&de de uma UUL&G proximo ao seu distm-
cto collega e amigo o Dr, Spillman, de Nancy, o qual, o encon-
trando em pleuo periodo secundaria com manifestacues actuoes
de syphilis, Ihe tinha inlerdicto o casurnento de um modo formal.
Desesperado, porque Unha empenhado sua palavra, vem a Pariz
para ouvir sua opini&o, que confirmou a do Dr. Spillman .

« Eu o vi empallidecer, diz Fournier, e comprehend! que minim
decisdo tmha'Ihe causado um golpe doloroso * Julguei dever
deixar o meu papel de medico, para consolal-o e encorajaho, pe-
dindo que se resignasse, o que pela apparencia pareceu -me ter
conseguido. Chegado, portem, ao hotel, segundo refere uma teste-
munhti , soffreu uma verdadeira crisede logrimas e denervos.
Passou a larde e o resto da noite a dispor seus negocios, escre-
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vendo curias de despedida 6 famllia, e ao amanhecer cravotf uma
baiu no cerebro. »

Termiua Fournier —« en c a Dr. Spillman ficdmos dolorosa e
vivnmente com movidos por esle tragico fiin, por6m ate hoje nada

temos a nos exprobrar, porque nm e outro obedecemos s6 no

^Lricto dever medico, hiterdteenSb urn casamento honesta e moml-
mente impossiveL»

Por conseguinlc, o medico, quundo consultado sobres estc as-
sn mpLo, dcve ostender Sua ac^uO tutelar! vendo ntrtis de seu
cliente uma pobre mono, filhos a nascer, uma familia, a socle-
dadc, que sue prohibi^uo vni salvar.

Seguihdo a ordem natural do nssumpto dc nossa these, n divf-
diremosem Ires partes : nn primeirat procuraremosmostrnr quaes
sam os perigos que poden^t resultar para o Individuo que casa-se
corn antecedeutes syphilitieos vivazes; na seytinda , os perigos
sam conhecidos, indicaremos os meios de evital « us e ns conduces
a respeitar ; e un tepceira e ultima, os perigos sam conhecidos e
nSo foram evitados, estudaremos os meios de aLtenual-os .

Mais por cumprlmento de clever a presen tamos esse trebaI ho,
que, somos os primeiros a reconhecer, nada vnle, tombem nerdturn

sentimento de efstulta velleidade nos anima a fazer crer que ha
nelle cunho de originalidude.

Sendo, comodiz Andral, citndo por Fournier, a syphilis a pedrn
angular cle loda patliologin, livemos unlcamente enci vista ebamar
a attencfio dos poucos que honrarem-nOs com sua leitura para os
perigos da infecgSri syphilitica no casamento, e sc outro mereci-
mento nSo temonosso insignificante trabalho, este ao menos
muito servirS .

Conscio de que nada vale, para elle pedimos, polsT a benevo-
tencia dos meatres e dos que nos honrarem com sue leitura.
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PRIMEIRA PARTE

* 3 t» >i autros jmisonH. mo -no los plus rcdout&blas, aupra*
di’ otrliii ui info 'it '; las n nircf* d** la vie : ropttinl IftmarLuna jjur

Ifis plus duncaA j uuisvmccs d*a itmir, currampt lg guraie du genre
ILUULIIMI at porta nuisi srt luploraldo action jusipio sur ies p^Sun-
ratious A venir ; <|m, sc glissant rlans rintaricur <IM families,
Jvtruit 1? Mihaur «|>-nr>s.tii|Ur^ fait imlti'O Inversion autre Jos
'• poux, L'lolgftfl las (infants ' les p& runts «t l > rise !es hens led pins
»acn!s »ie la socitA;.*

( HuF&LtMt IN MAITROHIOTIQIIKS. )

A constituinao organica da familia deve sempre merecer os
maiores cuidados, porque represcnta a base de formog&o das
fu turns gera^oes.

No Brazil o pae de uma mono lembra-se de tudo quondo dk o
consentimento para o consorcio de Lima filha, menos de indogar
se o seu futuro genro 6 um homem syphilisado de pouco em
periodo virulento do nial, nas condit;oes de transmiltir inevila-
velmente a molestia k esposo e a progenie * A saude dos con-
juges, esse hem iko precioso e essential, e quasi sempre despre-
zada, discutindo-se muitas vezes de preferencia as questftes de
vantogens pecuniarias do easamento, sem fazer pesar na balan^a
as molestias que podem envenenal-o. Se, entrelanlo, existisse
muis cuidndo nos casos de syphilis, exigindo o adiarnento do

nelace, aUi que fosse passado o tempo necessario para se dar a
ottenuanao da virutencia , sob a acg&o de um tratamento bem
dirigidOj grandes desgracas seriam evitadas.
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lgnoraneia ou interesse, ombi^ao ou vaidade, pouco im -
porta, diz a Dr. Bochul, porem e certo que o homem cuida com
indifferent desse posso e de sua posteridade, esquecendo toda
considero^aode moralidade, e imprudente em exeesso entrega
ao aeaso o aclo desne vida que devena ser objecto de attengfio

#toda particular* » #

Ao dominio da physiologia e da moral pertence exclusive-
mente o cnsamento, sendo para desejur que se observasse re-
strictamente as sues leig, porque ellas constiluern as garontias
segums do future.

A lei tornando indissoluvelocosamento, arazEocoprudencia
prescrevem que nao se deve contrahit-o, senuo satisfazendo
certas eondicOes que as families deveriam sempre submetter d

decisEo de seu medico, nSo receiando, mas sinrt desejando

conhecer a verdade.
A syphilis, que quasi fatalmcnte comnumica-se pelo casi-

mento e transmitte-se aos ftlhos, devena ser time causa de
impediments absoluto, emquanto o cura nSo estivesse bem veri-
fteoda durante muito tempo *

« Muitos medicos & T dizia ainda ha pouco o Dr , Carle de
Montelimat, Lratandode am facto de contamina^o de urn morido
& sua esposa, filhos e depois £ propria ama, « sam ainda hoje mui
faceis em permittir o casamento a seus doentes syphiliticus. E'

preeiso scr muito prudente, afim de evitar ISo terrivel fiagello no
seio das familias, e nfto & muito esperar que um anno ao menos
se tenha passadosem manifestacao da molestia.» ( Lyon Medical.)

Os perigos dessa sypliilisacQo n3o se limilam a ferir, como
erradamente pensa muita gente, uquelle? que se tornoram mere-
cedores desse castigo, por terem se engolfado nas fontes impuras

do amor libertine, mas, pelo contrario, vai de ricochete, na
phrase do professor Fournier, ferir a esposa honesta, o iiinocente
filho, a nutriz qua entrega seu seio cheio deleiteede snude A

i

«
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creanga que traz na pleca muccosa labial o germen de uma in -
fecgSo inevitavel para a quelle appetecido seio, que lhe vem trazer
o alimento e a vida e que cm troca recebe a molestin .

Por es3e quadropodemos concluir que, quandoduas creaturas
hnmanas se amarem e pela m& saude de uma ou de ambas se
putter garantirque nascerSo filhos enfermos, anEes impedir a *
todo tronse assn unl&o, do que augmentar as dfires da familia
humann * Dem 6 patrla flihos robuslos e instruidos, em vez de
povoar os hospitaes de bomeus que amaldigoarRo a existencia e
aquelles a quern a devem.

A syphilis entre nds n3o 6 rara e cado vez mais estd se dififun-

dindo por todas os camadas sociaes, com grave prejtiizo da saude
publica . Estatislicas de habeisclinicos desta capital, colhidas du-

rante longos annos e em servjgos clinicos importantes, demons-
tram que a syphilis 6 uma das molestios mais communs no Rio
de Janeiro, um dos factores mais poderosos da morbilidade, hem
oomo uma das mais accenluadas causes da degenerugfto de nossa
raga (l) . De 1890 at6 junho de :S92 foram recoil lidos 6 enfermaria
de molesting cutaneos e $yphiliticas a cargo do Sr * Dr . Gnbiso*
no hospital da Misericordia , -105 doentes approximadamente e
ilestes i2 > procureram o hospital , porse acharem affectados de
lesoes syphiliticas, A estalistica do Sr. Bar&o de Lnvradio, no
frequentadissimo servigo de molestia da mfsncin que dirige na
Sala do Banco no hospital da Misertcordia, tern lhe dado o elevado
algarismo de 50 */o em numero de creangas affectadas de syphi-
lis . Doug observadores igualmente conscienciosos, os Drs . Mon-

corvoe Clemente Ferreira , depois desete annos que tratam na
Polichnica , referem que, uns annos pelos outros, a suu estalistica
era de 45 a 50 °/o de casos de syphilis nas observagOes colhidas
sobre mais de 6.000 doentinbos de todos as molestios .

[ij Dr * Siivct Araqfo*
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O Imbilissimo oculistfl Dr. Moura Brazil, em sen exlraordi-
nario service d& Pollclinica e da sua clinica civil, chegou, depois
de ulguns annos de observaruo, a resultados inteiramente seme-
Ihantes, pois que a sua estatistica de molest las do apparelho da

visuo dd-lhe cerea de 20 % de casos de a Accedes syplilliticas,
* Os Drs. Rocha Limn, Bernardo de Mogalh&ese Luiz de Araujo,
no servioo que Arnhem ho setc annos dirjgem na Pollclinico,
comprehendendo todos os cases de clinica medics propriamente
dita, (pie alii vam ter, poderam apurar cm 2.378 doentes 8:; casos
de syphilis visceral , o que da cerca de 4 a / 0 de casos de syphilis
interna,

Noservi£odo Hr , Silva Araujo, no mesmO estabeleeimento,
no periodo de 7 annos, observou elle 2.SS5 doentes e 1.170 casos
de syphilis, o que d & uma porcentagem de 45 %*

Dlanle da eloqueucia desses numeros, julgamos que o governo
tem o dever de velar por essas goracOes novas, das quaes tanto
careca a patria e q n e trazem nostigma syphititfco do iiojeo Terrete
da imbeeilidade de amanhS.

A lei do casamento civil entre nos ja veio preenclier uma la -
cuna, pois 3 folia de vigilancia sobre a hygiene do casamento sc
deve a propaga^flo de tantas molestias, comp a syphilis e o tuber-
culosc,e isto hem merecia fixor a atten^ao do legislodor, porque
ellas perpetuam uma rat;o de obastardados, E1 de lamentor-se,

por6m, que essu lei tSo necessaria nfto corresponds oinda aos
fins a que se propSe, necessity udo de alguds repares, como pro-
ficientemente nos demonstrou em aula o lllustrado professor de
medicina legal o Sr. Dr. Souza Lima, tralando dos arts. 20, 71 e
72 da mesma lei ,

K’ assim que o art. 20, tratondo de menores, estobelcce que os
Lutorcs podem exigir exame medico-legal de sens tutelados, sobre
projecto de casamento.. , , devendo rejeitnl-o, caso o medico atleste
exisiencia de moleslia que constILue impedimenta. Por conse-

i
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guinte, o exaine antecipado ao easament > $6 6 previsto trotando-
se de menores.

4
0 art 72, § 3J, trata de casos de nullidades do casomento, e

entre ellas cita — a ignorancia de defeitos physicos ou qualquer
Ora, para que esperar que o escandalo se

flm de annuilar o casomento, quando se poderia estabelecei*
a prophilaxia antes ?

Nclo e sentlo um recurso tnrdio e tmproficuo, porque a mdv
parte das vezes o fatal venenojd tem produzido seus inevitaveis
males. Por conseguinte, 6 de interesse publico que um Lai 11a-
geilo seja reprimido por medidas geraes susceptiveis de atlingir

todas as fontes de que elie derive .
A’ sociedade eabe o direito, ou antes o devcr, de retirortfio

terrivel flagello do sen seio, pois deixar liberdade & syphilis,
a mue mais prolifica do perigo commum, nao 6 sen3o uma
contradiccfio flagrante em relaeSo ds medidas sanitarios tomadas

* D m

contra outras molestias contagiosas.
Ef preciso queo nosso povo Concorde com a lei benefice do ca-

samento civil, n5o entendendoser ella uma pressGo, um attcntado
3 liberdade— pots quern quer ser iivre vive s6 .

molestia contagiosa * • •

< » i

X

Estabelecidos esses preliminares, pnssamos a trotnr do as-
sunipto base de nossa Ihese

A syphilis constitut'd uma INTERCUCQ&O formal ^ um obstacuio
ao casamenta f

Mo vam longede ndsos temposem queesta grave perguntaen-
eontraria facil e prompts resposta, ] >oseando-se nos id6asemittidas
por Hunter, que estabelecia comoleisos donsseguintes principios:

j ,° O pus do cancro 6 fatalmente inoculavet .Unico entre todos

os accidentes da syphilis, o cancro 6 contagioso.
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£t° O ftls dos accidentes sectmdarios nunca c inomlaoeL Estes
nao sam contagiosos.

Assitn formulados esses dons principles, conduziam natural-
men Le £ seguinte consequencio — umn vez curado o ennero, todo
perigo de contogio tem desapparecido e p6de-se sem medo per-
wiUtir ocasamento a um indivlduo em plena syphilis consti^i-
cionaL

Aintia mais cooperava para a perniciosidade de semelhante
doutrina o ser escudada pop uma iliustraguo medica da estatura
do Dr. M. Rieord, que, convencido couio estnva, ensinava a seas
discipulos, e s6 mais torde, em 31 de maio de 1850, com uma
franqueza e desmteresse qua faz lionra au seit caracter, em plena
academia confessou seu erro.

Para lionra da sctencia, csta doulrina funestn quo fazia do
medico o cum pi ice da transmissao da syphilis immerecidn, coma
choma Fournier, no seio da familia, hoje s6 existe a panada
memoric, caliindo, gramas aos esforgos perseverantes de Gibert,
Wallace, Rinecker, Pcllizzari, Galligo, Rollet e LangleberL Feliz-
mente lioje conhecemos os perigos do periodo secundario da
syphilis, c podemos nos precaver contra dies, para nao ser im-
portada por esse meio* Esses perigos sam tuo reaes que Langle-
berl afflrma quesobre o numero total de cancros infect,antes,
ordinarios, mais de metade deriva-se da syphilis constituclonal.

Uma segunda liypoihese se nos apresenta , ainda que muito
concorra pora difficultar a resposta de nossa primeira pergunta,
6 a que indago si a syphilis £ caravel.

0 Dr, Diniz Dumont, em sua nona liciio no Hotel Diou dc
Caen, opinando sobre a reserva que deve tor um medico em se
pronunciar sobre o casamento de algum cliente sypliilitieo, chega
aclizer mesmo que todo homem debom senso, consciencioso, nfia
deyei'in nunca casnr-sc depois de haver adqairido am cancro
syphilitico. « S'il est un honnfite homme, ne doit jamais songer <
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au manage * » Conttmio elLe « quant aux individus ottliges
du chnnerc indurd la seul porte par laquelle la syphilis penetre
dans Feconomie, nous ajouterons encore a leurs possibles preoc-
cupations en prouvant aujourcThui nvec non moins de cleric
peut-etre quo la diathese que sc revole en eux par des accidents
cottstituLionels plus on moins frequents doit eIre consider^ con?-
me incurable.

>

In eo vicunas niocenu.tr et ssumus. Tel est le sens que nous
assignons a l'incurabilite de la syphilis ; et notre pcns6e tout
entibre pent se resumer dans cette breve formule
festation dialhesiquc est Loujours possible chez un individu sy -
pliilise ; quelque soil le temps ecoule depuis La disparation tin
chancre infectant, quelques soient les accidents deja eprouvb,
quelque soil la medication deja suivee * »

Pelo fjtie precede, podemos conciuir que n Dr. Dumont nfto
odmiltea curabilidede da syphilis, e como elle muitus medicos
estahelecem como axIonia

une mani'

que quern teve syphilis deve Hear
solteiro. 0 Dr. Fournier cite dons medicos sens amigos que
reumrmi a praticu ao preceilo, nuu so casando, por terem con-
trahido syphilis quamlo estudardes. Urn delles, medico dislincto,
cnjo corarao esta na alturn do talento, n3o tern se deixado dis-
stiadir do quecliama sun incapacidnde para o casumenlo, dizendo
que quern teve syphilis deve guurdal-a para si, sem riscos de
dal -a a outrem, sobretudo (\ sua mulher e a sous fill)os.

Enlre as familias que tern visto as desgraces que causa a
syphilis no casement ) u muito comrnura ouvirmos dizcr que

— n syphilis e incompalivel com o casamento
coro^Cio o homem que se casa lendo urn mai tao vergonhoso,
cnpaz de envcnenor uma familia.

Fclizmente tao crueis sentengas nfio dcixam de ser exage-
raclas, 0 Dr* Fanglebert diz que a pratica rnedica Ihe auforiza a
affirmt- r que a syphilis b caravel, e aprcsenta como prova a fre-

que nuo tern

*

»
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quencia relativamente maior dos accidentes secondaries em
relngSo aos terciarios.

Se a syphilis fosse incurovel, as manifestagOes secundarias
seriam Ldo commons como os lerciarias, o que nflo se dd quasi,

Na immensa maioria dos casos a syphilis limite-se a suas
#
manifestngiJe5secondaries e isto £ uma provacertu de que, gragas
ao traiamento, el In termina-se pelu cure ,

« Que n diathese persiste ou ndo, nada se sabe, por6m que
imports, diz, Langlebert, SL ella deixa a economic altributos de
saude 1 E 6 provavel que com o tempo essa mesmo diulhese
se esgote.»

Ef ao menos o quese tem o direilode pensar, baseando-se em
factos do dupla infecgfio syphilitica.

Cabe, porGm, toda gloria 6 palavra autorizoda de Fournier, que,
depois de ter escrupulosamente esludado este assumpto, sobre o
ponto de vista medico e social, proclatna bem alto — que pdde-
se casnr depots de ter tido syphilis, accrescenlando logo — que
nfio se deve absolutamente levar a effeito em situagSo especial, e
preciso respeitor certas condigoes.

Por ronseguinte, a syphilis nSo deve constiluir sen&o uma in-
terdicgao lemporarin, e um individuo syphilitieo, depois de certa
depuragSo, pode perfeitomente preencher o duplo papel de pae e
esposo, e nestas condigoes opresenta Fournier uma eslatistica
de 87 observagOes relativas a individuos syphiliticos que se tern
casado, produzindo um total de 156 filhos absolutamente sSos.

<

IX

Antes de indicarmos quaes as condigoes que deve preencher
um individuo que deseja casar-se, com antecedentes syphiliticos,
vejamos em que casos pbde tornar-se perigoso.

4

i
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1 ° Um homem que aspira casai'-se, com antecedentes recentes
de syphilis , p6de tornar-se perigosopara sua esposa , seus Jilhos
e Jinalmcnte para os interesses communs dafamilia .

Vomos, pois, estudar coda uina dessas hypotheses, estnbele-
cendo, como premissas, que comprehendemos neste capituloos
c^isos de contaminates consequentes & syphilis do maritfc),
adquirida antes do casomento. De dous difTerentes modos p6de
urn mnrido tornar-se perigoso para sua mullier:

1.° Directamente, pelos accidentes contagiosos, trasmissiveis,
que podem-Ihe sobrevirnpds o casamento.

2.° lndirectamente, proereando um filho cuja infecjfio possa
reflectir sobre sua mae.

A contaminncao da esposa, no caso de seu marido npresentar
antecedentes syphlliiicos, e quasi fatal ; pois, como espirituosa-
mente diz Dechambre, a syphilis divide-se entre os esposos como
o p3o quotidiano.

E quem poderti evil,ar que um joven esposo, tendo antecedentes
sypluliticos, trazendo &s vezes pequenas erosOes labiaes, igno-
rando talvez o mnl que pratica, selle com um osculo internal a
moleslia e talvez a morte doquelia por quem darin sua propria
vida ? 1

A syphilis dos recem -casados 6 muito commum, pois cm 572

mulheres syphiliticus, que se tdm apresentado a Fournier, 81

tGm contrahido a syphilis de seu marido nos primeiros tempos
de casomento. Ora, este numero, que equivaie a 14 por 100,
prova hem o que affirmamos.

Esse modo de transmissuo por contogio directo, que quasi
fatalmente se dd nas multiples e intimas relates dos esposos,
nOo constitue, porem, o maiorperigo, porque estamos convencido
de que um homem sensato, de coragfio bem fomiado, sendo
avisado dos grandes males que pOde causar d sua esposa e filhos,
de bom grado conseguird evitar essa transmissfto. As grandes

w
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catastrophes prov&m da tratismfesSo que se faz de sorpreza ,
por assim dizer, e queconstitue o que a setencia chama syphitis
por concepcdo.

Diday diz qae a descoberta, assim como a denominagao de
syphilis por concep#10 — cabe-lhe de facto c dc djreito, porque
essecstudo, sendoapeiias esbooado em 1851 por alguns obsqf-
vadores, foi elle quern conlpletou recolhendo maior aumerode
mnteriaes ctinicos * Ein descarfpgOes fteprodiiZidas com simples
nuulnuco de linguagem — ns analogies physiologicas, as consi-
derates base clas sabre a interpretac&o dos facto? , nome mesmo
da molestio, Uido alii estd conservado, diz elle, menos o nome
do nulor.

0 professor Repaul^ de sen iado, em uma — Memoria —^ que
leu na Academia do Medicina, em de abril do 1351

4

persistia
om othnp coma o resultedo de uma obseryuc&o rigorosa a segu in-
to propositi6: « A mfie, estando periSltamento sS, e a sypliiits nfid
podendo ser transralttkla sen&o polo pne c so uo momonto d a
fecundaguo, o cmbrySo, tinieo doente* podorti, par sua vez, du-
rante sua demora no utcro, infeetor sun mae. »

lUcord, por&m, julgumos qae com mate raz/io, em uma carta
que escrevo a Fournier reelatria pa ro si a prioridade da desco-
bertn, dizendo que ju em 25 de julho de JSU em sua clinica
uXHiographica do hospital dos venereos eserevia as segulntes
pnlnvras: « Observncues Ulo precises quanto possiveis porecom
prewar que n syphilis constituclono! pode ser trausmitttda do
fllho a suo mile durante a ges1 n <;uo. » Em vista desse textoe do
tempo em que foi escripto, e impossivel recusur a Rlcord a
prioridade que reclame, o que nSo impede de testeniunhar-se a
ftitlay uma gratidfio em nome dasciencia, pelo muito que fez.

Essa importante e mysteriosa quest&o niacin nuo consliHie
dogma para a malaria dos medicos, porem contra as pretengCes
da theoria fallo mnis alto a ofesorveeBo clinico , A ataxia locomo-

4
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torn tombem n3oera ccnhecida antes de Dticlienne, cie Rologne, e
no entanto hoje consiitue a molestia mais frequente da medulla *

Chmrm-se, pois, syphilis por concepgSo aquella que se trons-
mittedo marido u esposa por intermedio do producto da concepalo..

Conhecel-a nQo tern so urn interesse especulativo, porem
e^lareco certos obseuridades que commummente se a presen tom
no. pratica e que deixam o medico muitos vexes embarn£udo.

Vejamos como se a presen to o facto d observa<j&o clinica, e
quaes sam as difflculdades, « Uma moga casa-se perfeitamente
sa, com am homem que tem uma syphilis ainda nao extincta *

Alguns Inezes mais larde ella se apresenta com symptomas
secondaries dc syphilis, taes como — sypliilides cutaneas, pla-
cas muccosas buccaes, crostns do couro cobelludo, adenopnthias-

cervicnes, dores de eabcra, nevrolgias vogas, alopecia, accessode
febres intermittentes. Nao ho duvida, essa moca 6 bella emiil
syphilitica.)) (0 Estudemos a anomalia do easo. Toda syphilis,
diz-se desde o tempo de Ricord, comeca por urn cancro infectanle,
6 urn principio estabelecido. Essa lei, porem, 6 eompletamente
derogada nesse caso, porque a esposa esta syphilitica , n&o ha
duvida, e o nccidente primitive escape & observafao a mais es-
clarecida e minuciosa.

Os accidentes secundarios se apresentaram, pois, sem que se
possa descobrir a porta de entrada do nccidente primltivo.

Faltando todos os elementos para que o medico possa justifi-
car cssas manifesLagOes secundarias, o diagnostico ainda mais
difficil se torna, por nao apresenlar o esposo nccidente algum

conlagioso e afflrmor nada ler soffrido apos seu casamenlo.
Ate certo tempo julgou-se explicor sufficientemente essa

anomalia, fazendo correr porcontade mvsterios incomprehen-
siveis dos orgfios femininos.*

» ( 1 ) I'mimi!!]'. Svjjliili# et m&rta^e.
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Assim, em uma critica que fez M. I. Heyde, de New-York, cm
1878, sobre amn monographia escripta pop Didoy, explicando a
-syphilis por coiicepgao — die invoca sobretudo a possibilidade
de passar desopercebido do medico o cancro infeclante, seja por-
qLie se occultasse nos dobras da vulva, seja porque se assestasse
no collo ulerino. *

Esse argumcnio, por£m, 6 improcedenle, porque 6 incrivei
que observadores emeritos como Didav, em 16 cases, e Fournier,
em 50 observados, ten hom deixado passar desapereebtdu o can -
cro infectante*

Uma untca explicate piausivel resta-nos, e a que appella
para o estado de gravidez, pois nestas condigGes sempre e in-
variavelraente a mulher ou estd gravida ou tem abortado, e
esse elemento esclorece toda a questSo* Vemos entao que a
syphilis por concepcuo nado mais 6 que uma verdadeira troea
de virus facilmente explicavel petn solidariedade physiologtca
e pathologica existenles enirc um factor — mOe — e seu pro-
ducto — fflho.

Esso syphilis por concept;Qo obedece ds mesmos leis que a
congenita: nso accusa o cancro infectante e faz explosSo pelos

accidentes geraes, achando-se a razuo de ser de semelhante facto
no modo especial decontainina^do, Ela physiologia que nos vem
ensinar que, uma vez verificada a concepcfio, ascommunica^Ges
estabelecidas entreo organismo materno e o fetal som mais intL-
mas e directas ; 6 em virtude dessa estricta unifto utero-plocen-
taria que se fazem as traces reciprocas entre o songue materno
desttnado a manter a vida do fato e o que esle de novo llie envia

apos tel-o submettido a uma certa elaborac&o,

Essas relates physiologicns continuam n existir, desde que
uma affec<;ao qualquer venha se apresentar em um dos in-
dividuos em questSo, mfie ou filho. Ora , se o sangue materno
e capaz de infector o feto, como 6 geralmenta admittido, por

i

*

m



* 25

quo razAo este, qite se tornou gypuLliLtco por Influenza poLento,
nfxo poderfi infeciar sua mfie pelo sangue quo die novo II to envia ?

Pel . is expenenotas de Pellizznri, Hebraj Stricken esifi dara-
menLe demonstrado que o femigue u viruiento e como Lai concorre
para a Uifecgfio syphilitica do produrato{la eqncepguG^ por meio
dojiLacentm Ora, do mesma moda que us mutePiaes nutritive*
possum ktmvez dessa via de cGimminica^uo, tambem 03 mate-
rlaes ftULrUivos vimien LOS podem a traversal-a , Lanto nu dlreegfio
(la mueno filho, 11a syphilis lieredo-mtitenia, eoino do Jilltoa mac,

na syphilis pop eon^apguO.
Tauto em um tiotno em outro caso o pruicrpio que Qlrcula nu

sangue <3 o mesma, esendo idenLicos todus as condigOes, podemos
IpgicamauLe conch ur — ssrxielhantes serfio os effeitos *

Straus, Chambcrlalid e Pasteur, tratuhdo de molesLias micro-
bmmiSf provara ui exuberanlemenLe esse melo de Lrunsmissfio.
Ora , aJimeutatido-uus a esperango de que em uni fujtLii'o ufio null
temoto 0 mierobto da syphilis serfi isolado> julgamos ter aqtd
plena appilcagfio essa via de trailsmissfia para a syphilis.

Bceresprling e KassowiU negam absolutaniente esse meio de
transmissfio syphilitica e M * Hyde, baseando*sc sobre eastern

que a conrnnuiicagfio transplacoiiLam da variola nao se deu,
coRGlue guan mesma lei d^ye existir para n syphilis, islo, porfiffi,
nao tern senoo o valor de uma oxcepgSu cm presenga de nume-
rosos hieLos posiLlvos de Iransmissao vuriolica Iniusplacenturia.

Parece incriveL e inesnm imposslvsi que m u organising sy-
pliilltico incluido em organismo silo, nun seja usle coaUmirngdo
por uqueile; e, como hem dU Fournier, sarpr^hendente seria si i\

niulher pemumeeesse refraelarhi a tries meios de iftfecg&o*

A syphilis por conoepnSo e muito mais commum do que gem 1-
mente se penso, e su a difficult!a le de se pod eft* reuni? as proves
dainfecijiio coneapqional, nfio se couhecendofisyex.es os antece-
dentes do marido, explica 0 nfio sep admiltida gerahnenle>

#>
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Eis sobre esse assumpto o que julgamos sulfieienle para
esclorecer a situa^fio pgrigosa claquelies que se cosam, com
autecedente* syphilUicOS, crentes de que a syphiliss6 $e trans-
mits pop um accidents suppurfitivo.

0 medico consuttado dove ovisor sen clients dessa hypothese
prwavel, ticcrescenlando a uecesshlode de adior o enlace, se J^i

coinprotnisso, para umaepoca em que, apdS um tratamento bom
InsLUuIdo, torne-se muilfensivo para a proereacuo .

Continuancio a Indicar os perIgo3 resuUant.es para a mttlher
quo rasa -se com um intlividua Lendn anlecedenles syphiliticus,
VANLOS estudar a infliiencio da syphilis sobre a prenhex e o
a borfco•

K* Sempra um grave accidente a syphilis no curso da prenhez*

Mtiitns mulheres, queate entao goxavam suude, vem sen esiado
seaggraver depois da complicate da syphilis com a prenhez *

Quanto no aborto, os differentes mltores n &o estam de acoordo
sobre a causa que o prpduz,

Assim, Blaise aUrlbue a expuisne do feto ao seuenvemmamento
por mil principle tnorbido trfinsmitttdo da rmle ao feto .

TraLa-se deaiguma cousa que tern aimlogin com a iulox.icar^o
tia variola *

Para mu[to3 tut tores a causa reside nos lesoes inultiplas da
placenta .

Murasem 1820 assignaloil immchas negms do placenta .
Sympsou nolia uma anemia placentaria cm um enso de

syphilis *

LuberL e Macltenxie lorn observndb grantllarues e miclcos
flbrosos inlra-placcntarios *

Hervieux , em uma communicaeflo que fex A Academia de
Medicino, aprescntou um enso de cirrboss placentapia , Procure
approximar essas lesOes a gommas syphiliticas do figndo
lesoes osseas esp ^eifleas.

4
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Fournier c Depend nfioadmiltem semelhantes Ies6es. Fraeukelj,
cm um trabalho sobre placenta syphilitica, explico a morLe do
fclo pela formacan de granulates placenLarias, que dimin uem
considemvelmente o campo da hemMosede Lai sorte que o feto
morre por asphyxia .

Bcerespru ng n presen I a IGcasos, nos quaes as mullieres tivetvfm
mnnifesUi^Oes syphilittcas nos primeiros mezes da prenhez. Em
um caso a prcnhez n5o chegnu a termo, 5 vezes o aborto se fez
no comedo da prenhez, e cm li cases o parto se fez no 7° e K°
mezes *

Todos os placentas foram examittados e nuo opresentarnm
lesilo alguma palhologica. Em um unico caso esinva onemiado
e fiasco.

Os i'etos no mniornumero dos cosos eslavam macerados, o
quo prova quo a morte deu-se antes da expulsfio.

A epiderme se destacavn cm relathos on se Icvnntavn cm
vesiCulas dieins de uni liquido felidu. 0 derma linlm um aspecto
echimotico.

0 que se segue e que o aborto coustitue nm dos maiores
rigos para a inulher que c contaminnda peloseu espnso, auguien-
tando de grnvidndc, quando constitue os chmnndos nlmrlos de
repeti^So.

Entre as mullieres que forma contaminadns pelos setts tun -

ridos c nflo se Lrataram, c frequenle ver-se us abortos se repe-
tirem frequentemente c mesmo succcderem-se.

F/ n estas scries de abortus, se reproduzindo na rnesma miw

Jher , que se tern dado o nome de abortos de repetialo.
Na cliologia desses aborlos nem sempre so pude determiiiar

a causa ; porem o que nClo rcsta duvida e que n syphilis occupa
o primeiro lognr, o quo teni levado Trousseau a dizer: « yuando

vos ehamarem para ver mna mullicr e m q u e o aborto on parto
premature constituo hobito, nnnco vos enganoreis, qumido

*

»



\j i <\lrt5v
28

ftzerde&flgutarem primeiro logar a mfecgao syphilitica entre as
oausassuppostas, afo formnr melhor Juizo sobre o cnso, »

A repelieSo dos abortos, sem causa manifesto, o pois imi

indicio certo de mfecgfto syphilitica ,

Para conclair este capitulo, 11O0 podemos resistlr ao desejo de
tMnscrever aqui uma das mats hallos paginas do Uvrojde
Fournier C1) quantlo sevemmente nponta a responsabilidade do
morido qua contain ioa o esposo.

Como hem sc pod& ajuizar, ptirra pintares&e qtihdro c com as
a proprieties cures, por Jimis com pqnetratios que estivessemos
dessn positfio, nSa dariarnos nem uiua vnga idea que se nppro-
ximasse da observejjflo clinlca ; por isso prefer!mos trnduzir
oqtd o que db Fournier, que tantns vezes tem ohservado no )ar
domestico esses luetuosos dramas: < ii\\ mlo ton Iir > de abrir aqui
urn enpitujo especial sobre 0 progUOStico quecomporta n syphilis
de uma imilher infectada no cnsamejjto, segundo ud ou tal modo.

o que me impossive! color, porSrn, 6 a sihmg&o de mn marido,
qunudo o syphilis de Stm millher, dn quo I e MJe outer, Loma uma
forma grave, setfu uma forma de grandes manifcstngOesexteriores,
seja urna forma visceral susceptivel de pericULara saude e mesmo
determiner a morte,

Em semelhante hypothese, pdde-se hem ajuizar qua!serd n
reaponsahilidade do morido ?

Uuul G a siLunguo desse homam cm frente daquella que com
juslo Libido pode-se dmmnr sun victims, em frenbetiesua novo
familia, do publico estranho, que logo sabepd de que se train,
porqneos ttiysteriGS dessn ordem sam Logo revelados !

Quaes devem seros lamentos.os remorsos, a dor, o desolac&o,
o supplicio moral desse horncm V!

A que humUliagao, como tambem n quo reprovagso publico
esbd elie condemnado l

A

4f ( i Sfjthdis Bt innriilw.
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Com a perspective; de semelhante sLtuacfio, fleo adrniradonSo
servirella para desvioros individuos syphiliticos que aspirant
prematuramente casar-se. Nem se pense que as syphilis groves
constiluem roridades. Que de cosos dessn ordem nSo tenhojfi
observado.

m Aqui umn joven c iindo mitlhsr, completemente desfigumfln
por iimn syphilide tubercuIn-ulcerosa ;nlli Lima outra quo perdr'ii
o nuriz, par causa do urnn syphilide do mesmu ordem ; uma ter-
ceira que perdeu n v£o do palodar ; mnn quanta que, nffectndn
de uni verdadeiro phogedenismoosseodas fossns nnsnes,Uie veio
nma ozena msupporfa vel que a requestou por muitn tempo; umn

quinta e umo sexto, que, apus ocoidentes cerebrnes de ordem es-
pecifica, ftenram fiemiplegicns ; uma set ima que, apos occidentes
medullores, toruou-se poraplegica ; umo oitavn que morreu de
uma syphilis maligna, de Itirma deuutritivn consumptive ; umn
noun, que morreu de oeddentes visceraes complcxos, mas syphi-
liticus; uma decima quo, apos nssaltos multiples de uma syphilis
grave, contrailin umn tubcrculose pulmonar, eerlaniente deter-
minnda pelo syphilis, e succumbiu no ultimo gran « le marasmo.

Subiv esseassumplo, porthn, undo mais commoveu-me queo
seguintc caso,que nao e superfine lembrnr:

« Ha umo dezena de nntios, eii observe! uma pobre niOQO < _on-
vertida em urn verdadeiro monstro, por causa de tmia syphilide
phagedeniczt. O rosto, oil rnelhor, o que restavn do rosto nao era
senile uma cicniriz irregular, anfracluosa, nbominovel. Do nariz
nem vestigio ; em sen logar apresenLava um antro aherto,coma o
de 1.1111a enveira, Do labio superior nem trace ; a arcada dentaria
superior opparecia a mi*

Completamenteluxado porn ftira pelos retrnccoes cicatrieiaes,
a labio inferior estnva collado ao mento.

As duas palpebros inferiores eslovnm tambem volladnsem
ectropin, Fmfimt acima de um dos supercilios nma excovacfio>
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profunda deseuhava uma vasta perda de suhslancia soffrida
pelo osso frontal, seni fallar ainda da destruigao da abobado
palatina . Ora, de rjnem conlrahiu essa null her a syphilis ? He um
miseravel, de um imbecil, que nflo Lemeu casar-se em plena
explos&o de syphilis secundaria , como foi verificado, e que julgou
pfudente nao fazer trutar sua esposa, para uGo despertar SIJ^-
peitns !» >

Enjfim , vamos abrir atnda um logar p ira o caso relalado pelo
professor Treiot : l .° « Uma bella moga, de consUtui<;uo c saude at6
enluo perfeitn , con tree syphilis de sen marido nos primeiros
tetnpos decasada. Teve nm fllho que succumbiu logo. Apre-
sentou depois serios nccldentes

J

erup^es ectbymatoses, rupKi,
debililo^o gerol. Melhorou alguma causa, fracas a um trala-
mento energico, porem recahiu alguus me/.es mais larde, e enlun
( odosos symptomas uttesLaram de um modo i *vidente — umo
encephalopalliio especifico, comosojam — enfraquecimento geral ,
eephnlea, ictus cerebral, com aphasia e hemiplegia, etc*

Ainda Lima vez estes novos phenomenos minoraram, gracas a
um iuLensivo tratameuto (iuteniamente mercurioe iodureto de po-
t »ssio em alia dose, externamente fricgOes inercuriaes).

Uma ultima vez, porem, a molestia seapresenta com gravidade

extrema, phenomenos coimitosos seguidus de morte rapida.»

fjue dcseja casar-sc^ com antcccdenies
syphiliticost pOde tornar-sc parujoso para seas Jilhos ,

Antigamenle, quando se admiUiaa virulencia de todos os hu-
mores physioiogieos e palliologicos, quando a observoQfto eliuica
era um mytlio, os escriplores oltribuiam ao pae uma parte pre-
ponderante e mesmo exclusive na irausmissuo hereditaria da

syphilis, ate que Hunter e seus discipit los, affirmnndo que os
hu mores e todos os productos de secrerfio nao podium servitude

Um individuoi j O

4

-* *
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vehtoulo oo virus syphiligeno, negarain ipso facto a trausmlssfio
da syphilis dos progenltores aos fllhos *

Sob o estandarte dos que abrirarn guerra, negando a Inffiaen-
da da beran$a puterna na trnnsmissSo da syphilis, encontromos
alisLaclosos nomesdia Vassal , Cullerier, Notto, Charrler* Mtneur,
cilgdos por Limcernw, qiie a(Brma basearem se em 26 casos dft
creongos provenientes de paes syphiliticus, que nasceram ecrea -
rom-se sempre isontasde tal heronon .

Cfdlcricr sustenla a hereditariedade da syphilis* negaudo,
poremfa iiiflncuiuu puteriin , como jd 0 tinha I'eHo muito antes
Vassal *

Bochut diz que « no ostadc actual da sciencUi , a Lrausmissfio
da syphilis pelo pnendoseachn bem demonstrada eque cm quasi

Lodos os cnsos do syphilishereditaria bem observados n mao tom
skio a &tusa,»

F

0 professor Condi , de sou lado, opiha que um pae syphUitico
puda jido ter fiihos ataeadosde syphilis, sea mSe e sS ao ensar-se.

Gomprohende-se hem a importance dessti questSo para a
splugfto do proidema que nos occupa ; pots, ucgada a influfepcia
PATENIO, facil se torna responder a consulta dnquellea que
receiam casar*se, coin antecedents syphiliticos*

Estudemos, pois, essa queslfto.
Trabnllios numerosos tern ela rumen ‘ e demonstrado que

Ltin poe syphiiilico pOde trimsmiltlr a diathese a seu filho, sem
que a inGe scja infectada * 0 professor 1-faltopeau diz que Kasso-
Witz, affirmando ser esta a regni nao npresoiUa proves que
possam oorroborar. SLID opiuiSo* Contmuando o professor Hallo-
pea11 diz ; & Os ractos que so tfttn fnvocndo em favor desse modo
de ver, nto nos pareoem demonslrados ; a tnfecgfio da mGe ptidc
ser quasi sempre esttibelectda em iguacs eircum&tsmolas ; tes-
lemimha isso u lei de Collesj scguudoa qtial uma creanga syphi -
litica, nascida de tmm mSe isenla de manifestoeOeS syphillticasf
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apparenLea, imo a coiitotnina pelo aleitmuento, inesmo que upre-
sente ulcernc;ucs nos labios e lm lingua, e ao controrio contanii-
no rin inna ama su. Esin lei, quo tido comporln excepgties, prove
que a mue estu iufeetada ; se exislern easosem que parece per-
manecer indeume, £ seni dnvida porquc, refracUiria ii aecuo do
cofltngio, olio lom sorvicio do Intermediary, sem n presen Lap
aceidentes npparentes ; o quando n iiitec<;ao o^ Lci no dependencia
ila ooiieepguo, conut nosfacLos citados pelos professores Fournier
e Baerespning, 6 provavel que ho eontagio Leuha-se dado tinted
polo esperma que pelo einbryao* A bypothese da present^ do

agente infectuoso no espermatosoide nos purece com effeito jxmco

condliavei com u que faz delle mu sor flguradu ; cste elements e

mid pequeno para que uni microbio all* se possa incorpora r ;
p6de-se, por6m, coucaber, ao controrio, que no periodo da evolti-
ofio dos accideriLes secondaries o esperma seju, como o songue,
susceptive!de Lrnnsmittir ainfeajuo. K' verdade que a inoculacuu
doespenmide individuos syphiliticus em iudividuos saos nau
Hies tem conunimic tdo a molestia, edalii conclue Mincur a nuo
eontegiosidade desse produclo de seeregiio ; estas experiencias,
por6m ? parecem pouco numerosas para ter um valor decisive.»

Acliainos exLraordinario qne repugne tanlo ao professor ikdlo-
peau accellar a syphilis por concept^, acreditando que nesses
casos verificados a Irausmisao tem-se dado antes polo espermu
< l u que peloemhry&o ; e no eutanto udionle diz que no periodo dos

occidentes secundarios, o sangue e virulenLo. Ora, admiltido issu,
facii se torna explicor u syphilis por eoiu;ep<;3o, pelas relacues
existentes entre o organismo malerno e o fetal, como ja cslu-
dumos.

Uuanto ao modo mysterioso pelo qual se d& a conlaminagao
direcla do syphilis do poe que ndo a presents accideulcs sup-
purativos ao fllho que tiasce syphilitico, julgomos ser um ponlo
aiuda obscuro na scieneia. i
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Para o professor Hallopeau, como vimos, as experiences de
Mineur earn pouco numerosas para ter valor decisive, e termina
dizendo: « Na hypothese de admittir-se a transmissao directa do
pae ao produdo da concepgao, como comprehender qua o es-
perma ndo seja inoeuiavel ? »

£) professor Fournier em scu livro

*

v l heranQd syphilitica—*
un nossa humilde opiniao, esclorcee perfeitamente esse assum*

pto. Assim, diz elle: “ Vista que o esperma dos syphiliticos nao
e contagioso por inoculagSo, nuopoderia contumircar o ovulo ; mas
segulr-se-ha dolii que a hernnea syphilitica palerna nSoexista ?
De mode algum se pdde lirar essu conclusao, c por que ? Porque
iiuo cxisle seraelhanga alguma entre os dous factored a estabele-
cer-se entre a faculdade que o esperma poderia ter, de conferir a
syphilis por inoculacOosubculanea, c osefFeitos que podeexercer
sobre o ovulo. Ao ovulo elle da a vida por uru phenomeno de or-
dem Luo especial como mysterioso; ao ovulo ainda transmute, ao
mesmo tempo que a vida, aptiddes physiologicas e palhologicos,
caracteres de especio, de rogn, de hidividuos, os quaes se tradu-
zirao mats tarde por semellinn$as physicas, moraes e mesmo
morbidas eiilreonovo ser que vai resu l tar da impregnagfio es-
permatica e aquelle que tern fornecido o principle fecundunte* Na
verdade 6 esse um phenomeno Lodo especial a nenhum compn-
ravel, porem authenlico e irrecusavel , apezar de n&o conhecer-
mos sua natureza ultima. Nado 6 de admiral' que o esperma
possa transmittir a syphilis, como o faz quolquer oulro germen
morbido, sem que seja coritagioso por moculagucK

Feeundagto e inoculogao sam cousas que nada tom de seme*

lhante e que nfio poderiam ser postas em paralielo,

0 esperma pode perfeitamenle Hilo estar apto para conferir a
syphilis por inoculagao e conlerii-a ao ovulo por irapregna$fio ge-
radora. Em conclusao, a nSo inocuidode do esperma dos indivi-
duos syphiliticos nuo constitue uma objecrao s^ria con Ira a fa-

#

*

&
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culdnde quep6deter esse mesmo esperma, de contaminar oovulo
e por conseguinle o producto da coneepip5o.»

Depois de LSo clara argumentacffo, senlimo-nos pezaroso de
Ler em sen esplendido trabnlho — Syphilis et maridge — quando

Jrata da syphilis por concep^flo, em que a muJher apresenta-se
com occidentes secundarios, o seguinte : « Ndo discuto aqi*t a
possibilidade de um contagio pelo esperma. De velba data Lem
sido estabelecido, por observa^aoclinico, que o esperma de uni in-
dividuo syphUltico 11S0 6 susceptivel de transmittir o contagio* De
outro lodo, a experimenta^o sc tem pronunciado recentemente no
mesmo senlido. Tem-se inoculado em individuos sfios esperma
provenienle de individuos syphiliticos, sem resultado, como se
deveria esperar.s N&0 sabemos mesmo onde esttf a verdade.

Quanto no ovulo, quasi todos os autores estnm de nccordo em
admittir a sua virulencia, u&oobstante nSo poderem explicar cia-
ramente o modo por que se produz a infecctlo do ovulo ; mas os
que admitlem esse facto, para serem coherentes deveriam tarn-
bem admittir a virulencin do esperma.

Um individuo syphtlitico, durante o primeiro periodo de seu
mal, ainda que nao a presente accidente algum primitivo on secun-
dario, 6 susceptive! de transmittir a syphilis, se no acto do coito
solurem algumas gotlas de sangue da muccosa balano-prepucial.
Este ponto esclarece o modo de contagio, quando o marido ntfo

apresenta accidente algum suppurative ; por£m, por outro lado,
nao sotisfaz, porque, se dependesse desso condigSo a syphilis por
eoncep$ao, ella nSo seria tSo commum, como affirma Fournier.

Nascer, para o individuo, 6 continual* seu pae e sua mSe, e

herdar seus bens e do mesmo modo recolher em heranca suas
molestias.

E como n5o se lia de ndmiUir i\ heran^a da syphilis, quando
vemos todos os dias e de um modo evidente os fllhos trazerem
o cunho dessa lieran^a, em relate a fuctos de toda ordeni ?

A
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Como 0 que se p6de admitlir a influencio paterna para certos

estados morbidos conslitucionaes, para as analogias physicas e
moraes, sem admitlir para a syphilis, molestia essenciolmenle
chronica, que impregna lodo o organ ismo ?

Negaressa hernnga 6 negar a evidencia dos factos.
# Reaimente n&o se pdde tirar outra conclusfio, e 6 a observaggo

clinica que nos vein dizer que a influencia paterna na transmis-
s5o da syphilis & Lima Lriste realidade. Ifeckere Muric a pre-
sentam uma estalistica de 65 casos de heranga syphilitica , de que
U8 devidos so a heranga paterna.

Kassowitz nos dd duas estatisticas cu:jas observngues datam
de 15 annos, A primeira 6 composta de 4iX) creangas, e tem
observodo que a syphilis do pae se transmitte no filho sem at-
tingir a mfie, na metade dos casos. Uma outra 6 de 118 casos
e Kassowitz conclue que a herango paterna existe 43 vczes
sobre 76.

Fournier, depois de apresentar numerosos factos, conclue :
v Sendo dado um marido syphilitico de um lado e de outro uma
mulhersa, ha toda a probabilidade para que a creanga nascida
dease par seja isenla de syphilis.» Isto sti prova que a beranga
paterna nfio 6 fatal. Uma primeira serie de factos, o oborto ea
morte do felo nos veni provar cabalmente a influencio da syphi-
lis paterna sobre o desenvolvimento do feto, que, nao podendo
sustentar a luta com um ngente too poderoso, acaba morrendo
in utero. Felizmente asciencia esld hoje hem convencida de se-
melhonte facto. Assim, muitas vezes vemos uma moga robusla
esadla, quenuncaopresenlou o menor indicio de syphilis, casar
e, tomondo-se gravida, ser feliz ate o terceiro, quarto e mesmo
sexto mez da gestogao: possada essa epoca , sem se saber o
motivo, ve-se morrer o producto da concepgOo e provocar logo o
oborto ; uma segunda, terceiro, quarto gravidez sobrevem e a
mulher nborta sempre. A interrogagSo mirmciosa e o exame

*

>
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cuidadoso da mullier nada nos revelam ; serd uma predisposlQSo
inherente no individuo, tmia susceptibilidade particular do utero,
que impede o producto da concep^ao do attingir um desenvolvi-
men to compieto edeehegarA maturidade ? Essn hypothese, que
bem se pdde dar ein outros casos, uao tem razao de ser nos factos
f*que nos referimos, porquanto a ohservncfio tem mostrado q^ie

algumas dessas mulheres sujeitas a continuos abortos, 6s vezes
jd tiveram fillios robustos e a termo, com um primeiro marido :
donde podemos eoncluir com Jacquemler — que devemos fazer
entrar em linha de conta a hertmca paterna corrohorando ainda,
para provar quo o pne 6 causa desses abortos, os subsequentes
partos felizes e n termo, apds ter se submettido a um tratamento
especifico ,

Nclo pdde haver aqui umo simples coincidencia entre a syphilis
do poe e o aborto da mSe ; observecues bem precisas demonstram
ser a morte do feto devida d syphilis do pae e nuo a outrn causa.

Quando a prenhez chega a termo, o feto pdde nascer com ma-
nifeslacdes syphiliticas.

Algumas vezes se apresentam sfios na apparencia , porem as
erupgOes sobrev&m em alguns dias npds o nascimento ; outras
vezes os accidentes syphiliticos apparecem muitas semonas e
mesmo mezes depois do nascimento.

Roger chegou u seguinte conclusao, em 1IS casos: ct A sy-
philis dc lieron^o paterna se opresentava nos primeiros mazes da
vida ; em 217, antes de findo o 3° mez.»

A syphilis paterna ainda produz entre os recem-nascidos um
estado particular que os expoe a molestias diversase graves*

Esses pequenos seres nascem cacheticos, coberlos de uma
pelle longa, que se enruga e Ihes d& o aspecto de pequenos velhos.

Sua frnqueza 6 extrema, n&o tendo forea para amamentnr-se,
cessando de viver algum tempo depois, por ser sua les&o incom-
pativel com a vida, por insufficiency ftmccional de seus org&os.
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Essas creangas &s vezes nascem em condigOes do consideral-as
viaveis, enlretanto morrem, muitas vezes, subitamenle, gem

quesepossa explicar essa morte, Sam tambem predisposlas a
affecgtfes do systema nervoso, e muitas dellas morrrem de con-
vulsoes e meningites.
* Pelo tratamento, raras vezes podem curar-se, porum perma-

necem idiotas.
Parece, pois, inciiscutivel a influencia feticid o quo p6de ter a

syphilis do pae sobre o producto da concepg&o -
A eslatistica de Fournier, para provar os casos do aborto

devidos h syphilis do marido, 6 de 103 prenhezes, em que 41 ter-
minaram pelo aborto, oque dd uma porcenlngem de 30 %.

Para os casos de morle, eis a estatistico de 403 prenhezes —
288 vivos, i 15 mortos, o que dd 28 % de mortos.

Assim, conclue Foamier que ascreangas morrem devido a
syphilis paterna na propornao de 1 para 4.

A heranga paterna diminue com o tempo, de tal sorte, que nm
pae syphrlitico Lem muita probabifidade de engendrar filhossuos,
se a affecgSo 6 de data antiga.

Concluimos, pois, que a syphilis do pae tern umn acg$o in-
eontestavel sobre a prenhez ; porque, como hem faz ver Borreau,
numerosos sam os factos em que o pae seudo syphililico no mo-
men to do sen casamento, n esposa tern urn primeiro aborto ovular,
depois am aborto embryonario. 0 medico, sendo consultado,
prescreve-Ihe urn tratamento mercurial: a principio a mulher tem
ainda am parto prematura e os que se seguem sum a tenno.

Os perigos para o individuo que casa-se, com ontecedentes
sypiiililicos, nuo param ahi ; pois, como ja dissemos ante*

riormente, a trnnsmissSo dn syphilis & esposa 6 quasi inevitovel,
sejo por contngio directo, seja procreando am filho syphilitico,

Teremos cnluo pae e m5e syphiliticos, quol surd a sorle do filho ?
Qtrnndo o mfle e a unica syphilitica , o aborto £ quasi a regra,

*
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quando 6 o pae, mui frequentemente se di\ o parto prematuro, et
sendo os dons syphiliticus, as melhores condigOes se acham re*

unidas para a hereditnriedtade ; porque, ao ladode urn ovulo syphi-
litico, vein-se juntar um espermatosoide nas mesnaas eondigoes,

e e nesse caso que Peter chama hermiga biparental de factores
convergentes. Tsto se applica aos easos era que os paes se acl)«m
nos dous primeiros periodosda syphilis; pois. quanto oo perlodo

terciario, o facto & mais duvidoso,

E’ preciso n£o exagerarmos o facto; vislocomo, mesmo que
os paes estejam no periodo seeundario da syphilis, podem n &o
procrear fatalmente urn fllho syphilitico.

No verdade, agora, o felo Lem duas probabilidades, cm vez de
uma, de ser infectado ; n3o podemos, por6m, conclmr dalii em
ahsokitoque isso se d &. Quanto mais envelhece a syphilomalore a
robustez dos pees e mellior o tratamento tem sido, mais as probtu
bilidades de preservagSo augmentam para a creangn . Com effeito,
6 de observagSo frequente ver -se em mulheres contaminadas por
sens maridos as primetras prenhezes terminarem pelo aborto, em
uma segunda gravidez nascerem creangas svphiliticas no fimdo
periodo seeundario, para depois, no momento da evolugaodo

syphilis terciaria , nascerem creangas s&s * E1 verdode que tsto n&o
constitue regrn geral e, pelo contrario, 6 frequente observarmos
ap6s nascimentos de creangas s3s, virem outras syphiliticus.

Fournier opresenta urna estatistica de suu clinica civil, obtida
por conseguinte em condigoes especiues, porque a gravidade da
lesflo tem encontrado factores de nttenuag5o,como sejam, hygiene,
intelligencia e cuidados medicos, De LOO mulheres syphilLUcos,
tendo recebido a quasi tytalidade d \ syphilis de seus maridos
tiveram 208 prenhezes com os seguintes restiltados;

Filhos vivos ,

o mortos

*
GO
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Uma outra estatistica do Dr, Le Pileur, no hospital Lourcine,
entre 4 L 4 prenhezes, 154 Lerminaram, ora pelo oborto, ora pela
expolsSo do fetojd morto.

Reibemont Dessaignes, professor substituto da Fnculdade de
Pariz, cita umo observa^So de umo mulhersyphilitica que, tcndo
rgcebido a syphilis de seu marido e nfio se trotando, teve 19 pr&-
nhezes que terminaram por 19 mortos.

*

HERANQA MATERNA

Tratando-se de syphilis imporlada no leito conjugal, raros
vezes depende esse facto da mulher ; pordm, como isso se p<3de
dar, vamos em breves palovras estudar o herontjo materna .

Cuilerier dizio: « Ndo ha syphilis hereditaria, sem que a mde

seja syphilitica. » A mesma opinifio foi sustentada por Notta,
Charrier.

Podemos afhrmnr que uma mde syphilitica cstd condemnada
a dar 6 luz fllhos mortos, ou, se chegam a lermo, naseem com
manifestoqOes syphiiilicas.

Na transmissilo do syphilis pela mSe dous cases se podem
apresentnr : 1°, a syphilis 6 anterior d concepqao ; 2°, a syphilis

foi controhida opds a concepedo.
No primeiro caso, o feto Lorna-se syphilitico pelo proprio

OVLIIO, que contdm o germen da molestia, e seu desenvoivimento se
lard sob a influencia da diathese. No segundo coso, ao contrario,
o ovulo estd sflo no momenlo da concep^ao e se desenvolvenor-
malmente, ndo sendo infectado sen&o mais larde. Neste coso, d o
feto que soffrerd a accdo do virus e esta infecrfio se fard por meio

do placenta.
Uma mulher contaminada no curso da prenhez tenj tanta

probobilidade de ter um fiiho sdo, quanto a infec^fio se fazem

uma dpoca mais odiontada da prenhez, e, segundo Pornet, a con*
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taminaguo, sobrevindo no 7°
indemnc de toda infecguo.

Para Cuttcrier a infccgtlo 6 possivel durante todo o curso da
prenhez. /Havre estd disso tao convencido que aconselha pro-
vocar UIM parto premuLuro se a infecgSo se faz em umo Gpoca
unique « > lelo 6 viavel. Se a eontammagSLo se faz no comeco
prenhez, o aborto on o nascimento de uma creanga syphilitica,
e a regra ; por&m esln lerminngao nao 6 fatal, porque pode acon-
teeer que uma muiher, mesmo em plena perlodo da molestia, d6
u luz uma creanga s£L

Fournier tem reunido 85 casos de prenhezes provenientes de
mulheres sypliilltlcas e maridos suos,

Deste numero 27 crenngas nasceram vivos e 58 morlas ,

A antigtiidode da molestia e o tratamento sam dous faclores
principaes de aUcniiagSo da potencia da diathese .

Nottn cita oseguinte caso: — Uma nnilher syphilitica teve oito
abortos eonsecutivos, submetteu-se a um. tratamento mercurial
prolongado, tornou-se gravida de novo e teve a tormo uma
creaucj su, que, opos cinco annos de observagiio, nao tern apre-
sentado symptoma algum especifico*

Eis o quad ro comparative das tres herangas:

me/, da prenhez, deixa a creanga
4

lMUrK
PI! NOClVjfUDK

isrirn-
HE MUKTALJintJK

Jloi-.iaci itife .'fii c .\ ctusHr:L 37 % £* %

%
as ,:, %

S\ %
M %

Liuilerrin

rnfvi.i

*

I



ft
41

3.° O indictduo que casa-se com antecedences syphUiticos n&o
extinctos fas a Lnfelicidade de sua familia petos perigos a que
estd exposto.

Reali/.ada a infeec&o syphilitica em nm individuo, lia imme-
diatamenle um prognostic mental a fazer-$e — e aqtielle queues
v^m dizer que, np6s a eura do que e appareute, permanece c du*a
um oulro estado lalenle, em virlude do qual fortuitas circum-
stancias podem irromper, tomar grande increment*) e ir influir
sobre certas disposieues morbidas, complicando-as.

No prognosticda syphilis temos que alLendera duascondigoes
importanles: uma refere-se d resistencin da dialhese a todas os
meios de exLIncg&o,osquaes operam elaramente sobre seas efTeilos

visiveis, mas nuo acabam com o poder occallo invisive] que lia de

mais tarde revelar-se por novas e diversas consequencins ; outra
nos mostra a resistencia do doente n esse poder dinthesico, resis-
tencia que estd na qualidade, nogrrtoe nns condigoes de meio.

Pude-se dizer que outre as forgas dossyphilillcos e as forgns

da syphilis trava-se uma Into constants e horrivel .
Quando o doente froqufea, a molestia ostentaa victoria ; quando

o doente vigors, ell i occulla-se, o virus syphiligeno deixa-se
dormir, por assim dizer, durante longos onnos, e espera que cou-
rt igues desconhecidas se estabeleqam, parade novo cousar
damnos.

Resulta, pois, que, Lratando-sc de um syphilitico, temos dous

prognostics a fazer: relativo aoeslado aclual, por via de regra

favoravel ; outro, relativooos estados futuros. A syphilis consli-
tucionol tem uma duragdo illiinitada, e todo syphilitico nunca Lem

certeza de estar rndicalmenle curado, sobretudo depois de uma
syphilis forte. Suas manifestagOes podem se limilar o alguns

mezes, como tambem podem reproduzir-sedurante muito tempo.
A um individuo que apresenta um cancro infectante n£to se po-
derdmarcar o t 3mpo de sua molestia.

novos
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Certos accidentes syphiliticos podem nSo se manifestar sin&o
10, 20 e mesmo 30 annos depots da primeira manifestag&o.

No maior numero dos individuos a syphilis se detem no pe-
riodo secundario, a syphilis cura-seouaomenoso individuo con-
Linua a goznr todos os attributes de saude, sem que a molestia
r#vele sua existenda por novns manifestagoes , EnLre oulros, £o
contrario, depois de ter percorrido toda essaserie de phenomenos
morbidos, ella chega em tima ultima phase, produzindo uma se-
rie de accidentes numerosos e variados, cujo conjuncto constitue
a syphilis lerciaria, que n5o deixa parte alguma do corpo ao
nbrigo de seus ataques.

Em geralesse periodo lerciario 6 longo, grave e quasi sem li-
mites . Passa~seotempo e o doente, que nao mats culda de sua
molestia, vO-se de repente ntacado de novos phenomenos, porGm
desta vcz os golpes sam mais rudese profundos, deixando tragos
indeleveis dos eslragos que causa , ou ferindo de inorte um orgfto

essencial & vitla .
0 professor Fournier apresenta uma estatistica de 2.395

doentes em que a data da invasSo das manifestagOes terciarias
Lem sido hem precisada , e eis o resultado :
Durante o 1° anno

» 2J

»

-i

106
227a»

256» »

4" 229» »

» 5°
» Gfl

205?>»

201
» 7°
» 8"

f> 9°
» 10°
» 11°
» 12rt

165»»

124*»

95
115»»

87y>n

69»A
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Durante o 13° anno
» 14° »
» i5° »

» 16° »

60
59»

57»

53»

» 17° 42r> » *

» 1S° 45• » »

» 10° 36» *

» 20° 35>:>
)) 21° 12»

» 22° 16» y>

» 23°
» 24°
» 25°
» 26°

15»

13» »

12»

Sr>

» 27°
» 23°
» 29o

» 30o

4»

4
7» * • ft

7ft

» 31o 6» w

» 32°
» 33°

2» »

3>> »
» 34° 1»

» 35°
» 36o

1»» ft « ft «

3»»

» 37°
» 3a°
» 39«

» 40°
» 41°
» 42°

3D

2» »

2» ft

2» *>
1» *>
1» o

» 43° 1» »

» 52° 1»

*
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tDurante o 54° anno
o » 55° » ,

Sobre 3.429 manifestagOes terciarias da toda a ordern eile tem
uchado i J )8'> que Lem atacado de preference o syslema nervoso,
com a grnvidade quo com portam as affeceOes nervosas do periodo
lerciario, susceptiveis de terminarem pela morte. E esle o exa-
ctor da syphilis lerciaria —concentras&o profunda e duraruo longa.

Na syphilis terciarin torna-se sobretudo notavel o empobreci-
men to organ ico, a cachexia syphilitica. Chama-se cachexia sy-
philitica lima altera^ao profunda do cconomia, produzida pelo en-
venenamento syphilitica.

Ella nppnrecera no doente que apresen Lar uma md constitui-
gfio, noindividuo msuffictentememe tratado, on ainda outre syphi-
liticos portadores de LeaCes visceraes profundos, que alteram a
nutrigSo e debilitam a economic, A cacliexia syphilitica arrasta a
priuclpio uma perdu completa do appelite, um desgosto pro-
nunciado para os alimentos, e como consequencia um emma-
grecimento rapklo.

Os individuos apresentam em todoo corpo uma pallidez nota-
vcl dos Legumentos c um cerio grdo de desfalleeimento que os
tomam inenpazesparao Lraballio, 0 moral 6 igualmenleaffectado:
os doentes vivem Iristes; o nivel de sun intelligencia baixa, e sam
completameute indtfferentes a Ludo que os cercm Aesteestado
succede uma apnthio, que muitas vexes ndo e senao o prodromo
que vai conduzir o desgra^ado d idiotia , Accidentes diversos
acompanham n cacliexia e acceiernm sua ninrcho.

Em iins sam lesues dos pulmoes ; em oulros, sam nltera^Ges
do figado, intestines, e terminando-se muitas vexes porcobriro
corpo de ulcerates numerosas c fotldas.

A estes symptomas vem juntor-se uma febre Lenta com exa-
cerbates & tarde. Oenfraqnecimento progride,cahindo os doentes
num estado de marasmo, nOo tardando em succumbir.

1
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Por conseguinte, si a syphilis, pelosseus caracleres anteriores,
pareec termiuar-se pelas lesoes visceraes e,$obretudo, cerebraes,
comprehende-se os perigos a que se expoe o individuo que casa-
se nessas condigoes, votado, como estd, n umo degradagao orga-
nica pcrsistente. 0 catalogo das miserias quedalii podem provir,

nao tenho rnais necessidade de fallar para razor comprehender
quol serd o viver desse infellz, que ve-se incessantemente omea-
gado em sua vido, em suas relagOes de familia, cm sun c< uside-
ragSo moral e fiualmente em sues solicitudes de pael l acs ehefes
de familia sam incapazes do governo do casa e da educogfio dos
filhos. A perspective destns catastrophes morbidas nSo e senao
mu pallido reflexo do que se passa no intimidade do casal, onde
o factor syphilis tern offuscado a vida , que nos primeiros tempos
sorrin bella e radiante de gozos.

Em conciusuo, o individuo quecasa-se, com antocedenies sy-
philiticos, udo tendo seguido um tratamento rigoroso, pode incor-
rer no seguinte dilemma—ou sera victima de uina affeegdo grove,
capazde allerar sua saude de modoa udo poder trabalhar para
ganhar o necessario sustento para sua familia , e nesse case o que
serd feito da esposa e dos filhos ? ou enlao, victimado por uraa
syphilis maligna, morrerd, conderanando assim a esposa 6 viu-
vez, os filhos a orphandode, e a familia a miseria.

O individuo syphililico que, ndo tendo se submetlido a um tra-
tamento serio, tern o cynismo de assignor um conlracto de casa-
mento, commeUe, pols, umo accdo indigna, immoral .

Ainda uqui iongomos m8o das observagocs do professor
Fournier, para confirmer o que acabomosde dizer.

« um artistn muito conhecido e muito applaudidoem nossos
tlieatros casa-se, tendo uma syphilis insufiicientemente tratado.
Tem a felicidade de nao contaminar sua esposa e mesmo de nas-
cer-lhe um filho isento de syphilis. Alguns onnos mais tarde,
porom, comega a ser offeclado de umo syphilide tuberculo-ulce-
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rosa, a qual, Lratada sempre com a mesma estupida indifferent
Loma o caracter phagedenico, estende-se a toda a face, destrde
inteiramente o nariz e o labio superior, depois penetra nas Ibssas
nasaes e devora alii todo oesquelelo interno dcssa covidade, o
v6o dopaliadar, o phnrynge. Este desgragado torna-se ent&o,
seifi exagero, um monstro desforme e infecto, objecto de horror #
de desgoslos para todos que delie se approximam. Arrosla
assim a vida nuin eslado cada vez peior, d espera da uiorte, que
julgava jd tnrdar. Que espectaculo para uma pobre mog,at para
os fithos, para Lima familiar

a Urn estudante contra he syphilis e resolveu nSo se tratar
senao pelo Lodureto de potassio, desprezando completamente o
tratamento mercurial. Casoit-se pouco tempo depois de sua for-
matura, Algims annos mais LardeG nffectado de uma ligeira
paraplegia atlribuida porlodosos medicos consultadosdsyphilis.

oc NSo se Irata ainda senSo mui irregularmente. Finalmente,
tornou-se absolutemente paralyUco das pernas, e quando fui cha-
mado, o encontrei em estado lncuravel.» Accrescenla Fournier :
« Julgae a situagao de nosso infeliz college, quando souberdes
que, sem fortune, elle permaneceu enfermo, com o peso de uma
mSeenferma, sua esposa e dous filhos a suslentar.a

4
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SEGUNDA PARTE

ConcliQoes de admissao ao casaineuto

LnaLiLuor mnft proplulaxi* puWlr|twdo Jn ftvjtliihs, ou rei-
UttJ, pikoUiyer tout |r lttomle, voi|:i In rit-L cVvt £nLra[ inkniJrn
uni* eruisjulti fniUniue * Uno nroisad * ' il ijrno dos efforts i]o
t 'nis, luedeciug, admimslNttaun*, Jiypieniules. — c ost , on nn mot,
nsBninlr d'uii* lAgojn gnSnurnl> at asaainir duns um tatt- ral giSnSral ,

|l>n. I’ous^fJBa. )

Pode-se hnpedir a transmissfio da syphilis e dosuas conse*

quencias por um tratamento metliodico eslnbelecido antes e
depois do casomento* Uma syphilis convenientemente tmtnda
p6de pernionecer lalenle durante mnilo tempo, ou n5o mais a pre-
sen tar manifestacaoaIguma no rest-ante da vida .

Ella p6de tambem reapparecer em um momento inesperado,
como jd vimos, ser menos grave que antes, ou, no contrario,
ocompanhor-se de accidentes mortnes. Esto incerteza do pro-
gnostico, por6m, IUIO deve arrastnr umn condemnngfioabsoluta ao
celibato todo individuosyphililico, isto nSo 6 justo e nuiito menos
racionaL Por conseguinte, quondo trotar-se de estabelecer as
conduces de admissao ao casnmento, devemos fazer intervir uma
dlstincQfio capital entre os diversos periodos dn syphilis e os
diversos gr&os de intensidade das maniTestates especificos—
entre os individuos, segundo que lem-se submetUdo ou n&oa um
tratamento especifieo regular e complete.*
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E’ claro quo o casamento devesercomplelamenle interdictoem
presenta deum occidente primitive suspeito, ou nitidamenle info-
ctanlc ou aindo de accidenles secundarios, quaesquer que sejam .

Sem esta precnugSo, e evidente que o outro conjuge sera infe-
ct^do por sun vez, e que, sobrevindo umti prenhez, o producto da
concepgdo mul raramente escapard d transmissSo virulenta . •

See individuosypliililico que ospira casnr-setem ou teve mo-
nifestagOes tercinrins, n&o lin risco para o outro conjuge de ser
infectado, porem os nilios podem maisou menosresenlir-sedesso
infeegdo *

O periodo lereiario da syphilis d, pois, de um modo geral ,

menos perigoso sob o ponlo de vista das probabilidades de he-
ranqa ; entrelanto, convem dizer, ndo e s6 prudente, como iudis-
pensavel a todo individuo que tem apresentado accidentes ter-
ciarios mesmoos mais leves, retardar um pouco sett casamento e

submelter-se a um tratamento especifico preservador * De um
outro ladot a syphilis liflo evolae sempre coma mesma inten-
sidade. Pdde-se apresen Lor benigna ein mis, com inlensidade
mddia em oulros e finolmente ser maligna em uma terceira
cotegoria, lioje relalivamente rora .

i

Ora , no primeiro cosot nOo podemos interdizer o casamento no
individuo que teve uma syphilis benigna, e que preencher umo

auscncia prolongoda de manifeslagoesdas condigoes, a saber -
e tratamento sufficiente .

Da mesma maneira a interdicg&o ndo serd scnSo temporaria
para aquelles que esldo comprehendidos na segunda categoria,
isto 6, quo tiveram syphilis com intensidade media.

Nesse caso a autorizaedo deve ser dada depois que a saude
estiver completamcnlc restabelecida, mantendo-so ossim durante
um espago de tempo sufficiente .

Emflm, um certo numero de doenles nffectados de syphilis
maligna, seja preooce, seja tardia, poderSo contraliir casamento,

4
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por6m por shnptes toleraneia, preencl lendo as seguintes e a bso-
lutas condlgOes:

1 .° (jnojifSo o tratamento especiflco damonstrar extincgilo de
toda a maoifestagtio;

2.» QufrJHo tiver decorrido urn Lapso de tempo ccmsidemel
eA retb$3o ^ ultima manifesta$5o ;

; s + ° Finalmenie, qirando seueslodo geral nadn deixa o desejnr.
E' easn ^ que o medio dove dnr exuberances provaa

de cncrgia , scgacidade e vigitoncio, evitundo com externa reserve
o muito proateUer.

Nuo deve Ir ate o exagero tie Inzer o individuo psrder a espe-
ranqe decasnr-se, ports m e prectso n9osecompromeller, sohcpdo
que as coutligSes aqui sara meaos fnvornveis cm relagfio a pro-
phtlaxia da heranga syphilitica . Finalmente, vem uni grupo de
deenles affectedos igualmente det syphilis maligna, porem de mode
tal que suag manifestagOes, qner superfleines, quer profundus*
i &m resislido aomelhor Lratnmento especifico. Negsegmpo estSo

comprebendidos os doentes affectados de cachexia syphilitica,
situagao desanimadora e digna de lastima, cujo quadro luctuoso
jdi mostr&mos anteriormente.

A cruel syphilis fecha impiedosamente as portal do casa-
men to a todos que estSocomprehendidos neste ultimo grupo, e se
urn delies insisie para obter autorizagSo, o medico deve mostpar-
se inflexivel, n$o SL> no interesse dos flllios que poderOo nasoer, da
famLIia a que este infeliz qdor unir-se, como no interesse dopro-
prio docote, cujo saude, jtfi arminada, ainda naaisae com pmmet-
leria pelas exigencies da vida conjugal.

0 medico por sua recusa formal perderd Lnlvuz sen dierite, mas
que imporfcn, sc conserve a poS de sua conscience ? Por conse-
guinte* debaixo do ponlo de vista de urn easo men to a conlractar,
e precise levurem cogta se Lralamento Lem sido sufllcienle. Os

indlviduos tnfeclados, que submettido ante-nuptia n tmi
7
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tra laments aspecifico sufficietitemente prolong&do, sam os unices*
sem cotitradiccSo, quo olTerecem ga ran tins opntra a possivel
transmissflo hereditaria da syphilis, Deve-se-lhes permiitir o
ensnmento, enso nuo apresentem njanifestogSo aTgumn desde
muito Lempo, e. ao contrario, retnrdnl-o pam uquelles que nao se
LC -ftj §ubmeUido a mu tralamento ^specific > on execuUulo r 3 o m*j

modo incomplete) as prescripgrtes medicas, E^tes n8o devem so
ser postos do qua ranterm, porem « predso ihes impor um
Lratameiilo pruvio verdadeiramonte especifieo durante nm tempo
convenfe.fite, aimla mesmo que nao npresentem actunlmeute o
manor trago de infecc^osyphilitica * Istoeluiito inais necessario,
c o facto nSo £ hoje eonlestado* quanfo a aplidfto para procrear
filhos syphiJiticos, ^ol^revive rnuitas vezes ap (Lesapporecimento
das luanireslagoes ordinaries da diathese,

Esta aptidfio persisted te constitue eru uin bom numero de
casosoimico symptoms, o unico indicio revelador da syphilis
dos pass. Ora, sOomereurio associado ou nfio ao fodureto de
gptassio^oonvenlentementeadministrado antes do casamento, G
eapazde dar ao medico e ao doepte toda seguranca possivel
contra os riscos do transmiss5o hereditaria * Em rosumo, se o
casamento deve.ser interdiclo de urn modo absolute & maior
parte dos individuals afifectados de syphilis maligna ea todos
aquelles quechegaram ate£ cachexia syphilitica, esta intei-dic^So
nao K sendo temporary para todos os outros.

Estudaremos daqut a pouco as condigCes expressas que tor-
nam possivel o castsmen to: nnl.es, porem, de o fnzer , vamos fixar
sobfe um poulo que lem side di verso menu - iiiterpretado
hamait qua a$pita casar-se, coni antecedentos sgphiliticos^ tlece
tratar-se cm bmcjicio propri.o v rw desua fttiuPa progeme. Como
vimos, a iieraiit^a paterae Lam sido restringidapQr um certo nu-
mfiro de autores e rnesurfc negoda potf outrds. Faetos pusftivos,
porem, demonstram que, sem ser fain ], a transmissSo da sy phi-

utn

1
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lis paternn se dd . Tem-se visto ereonyas sypliilillcas nascer do

paessypliiliticos, a mSe permanecendo isenta de conlamiimguo
antes e depois da concepoao. Muitnsvezes tnmbem basta tratnr
o pne unienmente pora I'azer extinguir a syphilis em mna t'aini-

i

lia e para fazer diegar a ternm filbos absolutnmenle indemnesde
4oda mnnifestayan e do lot I a lesSo syphilitica. •

Convoncido, poisreonin estnmos, do que a syphilis pude pessar
do pae an fillm aooco, emclmmos quo 6 indispensavel submet-
ler-se a nm tratoineiito preventive todo syphilisndo quo sc

propOe casar-se.
Admitiir quo um pac syphilitico uao gem Ulhos syphiliticus,

consideraro tralumenl • especifieo uma precnucAo inutile abster-
se, serin technros ollics a ovidencia dos factos, c expor-se a

frequontes desmentidos* corn prejuizo nan so dn nutoridade me-
dico, conio tambem dn familia e da sociedatie.

Quanto d muliier infectada do syphilis e que dosejn casnr-se,
a hesitibjuo tom bom nao o passive I, pnrqtre a horn non lunterua c

uma das maisfunestas.
ET precise entam subinetter-sc a mu Irntamcnto ainda mais

rigoroso *

E+ chegodo o momeuto dc precisermas ns eandiyucs csseu-
cines quedeve preeuchor Lodo individiiosyphilitico para sor decln-
rndoapto para o casamento.

As oondiyoes do nptiduo ou do admissfto uilidarnciilo estobe*

lecidos por Fournier sam :

\ o Aasenein de nccidentes especificos nctuaes ;

2.° Idadc a vanned a da molcstia ;
h.° Uni certo periodo do iiimutnulade absolute, consecutive ds

ultimas manifestOQoes especificas ;
4.o Caracter nao amenyndor da molcstia ;

5.^ Urn tratamento especific > sufficients,

o medico, sendo consulLnln soluv um pru-Comoja ficou dilo
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jecto de casamento por mil mdividuo portador de mnnifestagoes
syphiliticus, tleve explicnr os perigos que nraea^am a futura
esposa e os nao menores que corre o producto da concepQuo, no
caso de uma prenhez e n pas essus leans explicates deve recusar
toda concessflo* sem preoccupar-se coni os interesses extra-me-
di$os do doente.

Ocosamento tleve ser interdiclo, so o doente apresentn am
cancro infectnnte on nianifesta^joes syphiliticus, sejnm essas se-
cundarias mt tereiarins, porque nestc ultimo caso a esposa nao sc
arrisen a ser infectado, pordm o fiUto pdde se resentir sob uma
forma ou outrn da syphilis paterno.

Infebzmeme muilos individuos, por interesse particular on
porque tem-se compromettido c nao desejom adiar sou cosa-
men to, para que nfto descouflem de suu molestia, ensam-se em
plena ovolmjao do syphilis, npezar do aviso de seu medico, porem
nao tordam em arrepeuder-se nmnrgamente. E ' preclso dizer
quemuittis vezeso casamenio realizo-se nas mesmoscondicues
etitre pessons que ignoram seu estndo,

Uma syphilis de data receutee incontesiavelmente mais peri-
gosaqueuma syphilis de muitos annos.

Quando nm homem casn-se ten lo uma syphilis rccente, o
contagio da esposa 6 um facto quasi eonstante. Sabe-se que o
contagio da mulher pelo marido ou do marido pelo mulher 6 raro
dopois cle Ci annos. Sabe-se tambeni que a aequo feticida do
virus syphilitico se enfraquecede mais em mais com o tempo, e
que,depots de uma serie mais ou menos longa de abortos e de
pnrtos prematures, nascem creaneos a ternio e que sam e per-
manecem isentos de toda manifestoes^ especifica , Umnohser-
vagSo de Bertier, por exomplo, 6 relative n mu cusol svphilitico,
em que seis prenliezes Lerminarem-se do seguinte modo :

la prenhez. Aborto do ( > Inezes. A creanca unseen morto ;
2ri prenhez, Aborto de 7 Inezes, A crennrn viveu S boras ;

4
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3a prenhez. Parto rle 7 mezes e meio. Creanga morta ;
4a prenhez. Porto a termo. A creanga nasceu syphilitics e s6

viveu 18 dias ;
5a prenhez* Parto a termo.

manos;
#0a prenhez, Parto a termo.

brevivendo*

Estn observagfio, com effeito, cnnfinna o que dissemos, porque
acredilamos que, no caso de mna 7 ‘ prenhez, a creanga nnseeria
isenta de mamfestagoes.

O professor Fournier diz quo todo u casamento contrnhulo nos
prime!ros tempos da syphilis com porta os rrmtores perigos, dess-
tirmdo, como esta, a terminar-se per duns grnndes catastrophes :
1 °, conUnnmagao da esposa ; 11°, coiitomiiiaguo e, mais commnm-
mente, moi'Le do filho.

File npresenta uma cstnlisticn que muito continue estas duas
proposigoes e que n6s julgamos util aqni transcrever :

«

Creanga syphilitica, viveu 6 se-

A creanga nasceu syphilitica, s<t-
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Assim, pois, cm resumo, vinte Individ nos casarmi>se nosdous
primelrbsannoS de sua syphilis e o resultado fdi o segninte :

i * 19 vexes sabre 20 n esposn Lera sfdo contnminada pouco
tempo depoisdo sen casnmtmto, quer poruni accidents do reform)*

ne sobrevciono rnnrido, quer por uma infeccuO concepclonah
Por consegmiiLe* uma unieo tern esen pado a syphilis, e enffe

as eonLamltiadas, uma a presen tou-se cons symptomos de sy-
philis grave* Lermiminria pela morte *

2.° De 20 easementos, .sri 15 mull lores tiveram fillies, term i -
w *

nando 28 prenliezcs do seguinte modo :

%

Abortos e pnrtos prematures
Abortos, pouco tempo depois do casamenlo
Creangas syphiliticas, « *

Cre&ncas s3s

13
t;

o
3

EnUlo sobre 28, nasceram so 3 cresngas sus, morrendo 19t o
que equivale <5 mortalidade do G"

Eis 6sdesastres a que seexpOe urn rnogo que ousa afTrontar
o casamenlo,apezar de uma syphilis recent,em qua nem o tempo
nem o tratamento lem exercido sua influencia corrective *

Para que o casamenlo possa ser concedido, 6 precisof cm ter-
|

ceiro logar, quo tebha pnssado uni IntemUio bastante iongo, ao
menos dous anhos, entre a ultima manifestagdo da malestta e a
£poca da ceIebra$£o do casamenlo, Ainda mnis segura eslard a
situate, sc os dous annos Lem-se decorrtdo sem noytdade,
mantendo-se boa a saudes sera auxitio de medicagfio especihcn *

Como jri floou ditoj tratondo-se de apreeiar u aptidao on in-
aptidao para contrahir impetus, e precise lfevnr-se em grande

conta a inlensfrlado dns monifestogucs syphiliUcns nos differentes
individoos. .\s syphilis fracas e rnesmo mddias devem ser ob-
jectodeum jui^o menossevero que os syphilis fortes ; porfira
aquollas que se manifestam de am niodo permanent por IcsOes 1

i
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mate ou menos graves, on que tem chrgado no periodo de ca-
chexia, nflo poderfto sinflo obrigur o medico 0 prommctef uma
InLerdic^'So absolute . Todnvla, assftrt como ibz observer o pro-
fessor Fournier, a benign [dude prinutivn de uma syphilis pdcle
dor logar, cedo ou tarde, a accidenles graves e mesmo mortoes,
of mo r\ syp] tills cerebral o a da meduln esplnhnl , Resulta enlSo
qtien benignidade de uma syphilis a presents jft uma prove de
seguran§u para coneeder-sea dcspja ' ln licen<;4 pornm por si so
nfio baste para inspirar sfiria coufian^a. Ella nflp tom nm cunho
de valor provovel sinuo com n jmiceuo d:is eoiidfoucs precedents

e da que se segue : traLamento ©specifier) suffidenle. Lauglebert
diz que todo o Individuo que Leva uma syphilis benigna * * que fol
convenienfernente tratado durante mezes, tondo passedo urn
anno sem ser atacedode qualqueroutro nceidenle, pOde serconsi-
derado curaido e poder-se-hn, em rigor, permiltir-lhe o cosa*

taenlo. Elle exige por precau<;6o, quando nnda seoppdea isso,
am anno de ninis, como prove, e submelte seucliente ante-nu~
t>tias a novo tratamento especifico durante dous ou ires mezes.
Estas condi^oes preenchidss, affirma eilc que, se o Individ no goza

de boa eonstituigQo, tem ns malores probabilidades, em se ca-
sando, de obler uma prole Intacta.

Se a molestia se tem opresentado sob a forma grave no sen
iaicio, ou mate tarde, se suns tnanifestacoes, npeztir do tra*

tamerito, tem sido das mate accentuadaSi suns reincidences nu-
merosas e a pproximodas, traduzindo-se por ncoidentes cada vez
mnis profundus e lenazes, apresGnUmdo o doeble traces recentes
de pustulas de ecthyma, cicatrizes de tuberculos ulcerndos,
constiUiicQo enfrnquecida, qualquer transacQSo aqui e impassive!*
sejo qual Tor o rnotjvo que o individuo allegue para easur-se .

0 medico que consentisse em uni cnsamento nestas conduces,
com(betteria uma ftilta imperdoavel, eo individuo uma md acrSo,

Para conduit1, acunselhamos a tod03 os indivlduos que se

*
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casam., com antecedentes syphiliticos, do se observer todos os
tlios mmuciosnmente c proGurur logo sell medico, no caso de
notar o menor symptonia fie nppnrenda auspeila *

Quanto GO tratanienLo cspeoifico s^fBciente, 0 preciso ntose
dar credllo quando 6 o proprio candidate no casamento que nos
vein di/er quo sc tern tratatio, *

Infelizmente, cm mnlerin fie syphiUgruphfn Lodo mundo se
fulgo habUIt&do o emtltir sens conscllios medicos e a Impu^ir
stins drOgas, por isso u pa lavra Lrntameuto em syphilis £ muilO
elastica *

U ni dos primeires ahsmdus eonslstc cm dlfferonLes mefcliodos
perigpsos, que cxclueiii o mcrcurio eprescrevem tratamento to-
nico oq anlipiilogisUco, Nfio diremos ouiro lonlo daqu^tlea cosos
em i [ ne o meretirtoe a iodureto de potasslo entrantm em primeira
liiilm * Dc urn onlro lado, urn tratumento espedfico, parn lerefft-
cacici praservadora, deve ser oppllcodo de urn modo methodieo e
ponvenienlamenta prolongndo, 0 trataraento suffleiente, dlz
V ournier, e aquelle quo —1°, tern por base a ad minisUvieuo dsaetes
dous grandes remSUIos, que* com justa rozfio, chainam-so com-
mi mime i tie os espe^fleos da syphilis
de potassio ;

que tern por base t\ administragSo desles dous grandes re-
ined ins ein doses verdadetramedte curativas e actives, diffcrentes
das ddses insufificienles Umidas e quasi inertes, que pela rotina
se costuma prescrevcr mu has vezes ;

$°t que e reeeitado, segundo um cerlo metliodo i\m visa cen-
servar a esses dous remedies sun intensidade de ; iccao primitive,
apezar desua prolangada udmiuistrn^So;

4 ", o que G seguido com rigor dnranle mrutoaannoS conse-
cutivos on, no minimo, durante 3 a 4 anuos

Nada poderemas accrescciUnra cstn definitflo complete, pre-
cise e plenamente jxisliflcada pela experienda .

o mercuno e o iodurelo

*
%



I/ /*?/ 30*1

r/j

Combinndn com o tempo, o trotumenl^ especifico coastline o
melhor jgiranUa em favor do tiidividuo syphSiilcoqnc ospira ca-
snv- se ,

0 tempo a o Lratanicnto samos dous corrcclivos da syphilis .
Porn quo ttm Individno tenha o tHreilo moral do Lornar-se

esjposo, pace chefe tie Tamili i c precise quo, opus utn trainmenfto
Suffleientemente protect ^r, tenha gessado do ser pcrlgoso para sue
esposa, nl ] ios e pnro si mnsmo.

Quanto ari emprego das agims mfneraes como nm criterio in-
toliivel parti saber $o o iudividuo qne love syphilis cqnenno
apresenta nctualmente manifestable} algqiua csld mesmo livre
dex>erigo, nao sc p6de nttrlbuir nm valor dGinonstralivuabsolute.

A Mm disso, porquo urn tralotm nlo sulfuroso nau fnzapre-
seiitar tftaniTestates syphillfcieas, nan sc pude conelmr q i t e a
affcc^fto nSo £ mals lransmisslvcl aoafilhos, Mu'Etos fades pro-
testam tonIra nsln opinion* 0 tro tainonto suifnroso nijo tern outra
ifidicnrdo scnfto a LiLulo de tunico v. reconstitninte cnlre os indivi-
duos syplnlUicos quo eskim anemieos.

t
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Syphilis depots do casainento

utid [ ir iplupisiu jHibliqu'j de In syphilis, c'es* prnt£gi±r
eejx qui a\ml p« Lcs moyatts ile BTavagiLrd«?t i ia^oirp puur
ti *4a cilarqiu dcui elates, miiile*. plus Ihlur̂ AaiLti:! tiair ^ t^u-
1 S-lrt.'i i'. j LimOS \tfi 11 --BI - •Ibj -. til jg > (MlfrLIltS.

F ' UkNJfcK

0 grande rnal quo lantoqnenamos evitnr e$l& feito e a sy-
philis tcm pepetrado no lar domestic©, ameacando destrufr a fa -

J

millo, flagellar u esposne deixar os ber^os vazios,
Urn indivtduo syphiliUco se Lem casado, com uma syphilis em

pleno vigor ou, ao contrarLo, foicoaLaminado apdsseu casnmerUo ;
que fnzer para mfcnorar aemeihante situagSo?

Tralarde supprimir ou GO menos dontlnar tantoquaato possi-
vel a infiuencia malefica do virus sy phiUiico.

Qqondo um dos espoaos ou umbos sam infectados, deve-se
procurar impedir a tr^nsmissfio da syphilis aos filhos, Por cou-
seguintc, quaodo submettemos a um rigoroso Lratamento o
marido, a mulhii'r ou ambos, ternos em vista salvar o fUho; &
sua vida, sua saude que importa proteger contra a ac^ao funesta
da syphilis*

Devemos accrescentar que, assim procedendo, defendemos os
filhos, a familla e os interesses dn sociedode *

* *

*
* #
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M iilo -̂ e yariadas sain 03 cusos queaqulsegodem opresentar,
par isso vamos examinarcadi um pnriiculfrrmGiite eestabelacer
quol devc ser a court ucla do medico *

t - a 0 rriandn ft sypliiitltico, a iftulher nuo fed ahnla contaml-
nmJ a e mlo estft gravida.

rffeSse ^H- JSO, ^e n syphilis torn sido conlraliidn pelo
antes ou depois do casamento, fora do leito conjugal , e se existe
um catiicpo infcctmUe ou selia aeddeates secundarios contogiosos,
deve-sc opressur am isubmettei-o n um tratnnjftSSio especifieo *

K’ precise mesmo Iratat-o com LSrla cnergia posslvcl, tnSistindo
soforeas procau^oes paptlculares, que $am indlspen^riveis no meio
de cireumsUmciasespecial da virtn conjugal * AsiUici£aoft muilas
vezes das mods detlcodas, n$o so pnru o mando, coma tnmbem
para omedico, que ft obrigndo u mover-so entre estrcltus limil.es

c interesses mill dlversbs -
Bern se comprehends, nos ft impassive! dcscrever toclas as

oveutiMiUdade^ que se podem apresenlar, e si'ia experience eo
eonhccinaento dos hamens podem jgpiar o medico no meio do

tan ( as dllfiouldades* 0 ponto essential ft prevenlr o contogb da
esposa pelo marido, e irripedlra transmtssfio da syphilis ao ft!ho
qua elle poderia engendrarno momen to actual ,

Para conseguir o primeif <rfTni7l5"pi,iecIS0"destruir tortus os Tu-
cos de opo Login, eauterfeando coin cuidadoocom rigor * Para esse
flm o nitrato addo de mercurfo ft preforivd ao nltrato do prata,
por exerccr sna aegtio behefica mate profundamente. A boccn ,
sendo umT6co cammtim de trmismtssfio de syphilis, sea conta-
cto deve ser evitado. para abrevi&r' n duroouo das lesGes contn -

giosns, para preservar os fillios que vftiu* ft pre'Ciso instiInir-se
um tratamento mpidoe energlco. Em lognr de 5 centigram mas,
diz Fournier, prescrevei logo fortes doses mercumes Ida 15 cen-
tigram ni ns de proto-iodureto de mercurio, 2 a 3 c mesmo i centi-
grammes desublimado, quotidiaiinmente ; iifto consUtue uma

*

*
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medicare excessivn, rcserva felto p » ra a inloterancia individual,
quee preciso levar-se em conta. P6de-se corilinuar esse Lrata-
mento durante ilous mezes., cessnudo, poremt algumas scmonns ,

para evitnros efieilos do hnbito. Nan 6 scnuo no fim do dons ou
tres anuos do Iratarnento o depois de inn puiodo do imnumidadc
swfllcienLe, que o marido poderri estar sem perigo porn a pro-
createo,

2° easo — A uiulher u syphilitica, porem ndo esta gravida e o
morido nao foi contaminado.

A inut her nlTectoda de accidentes syphiliticos conlagiosos
deveru observer as mesmos preameOes que forom assignalados
precedestemeule paro o marido.

0 trntamento serd seguido com Undo rigor quanto e preciso
evitur quo umn prenhez sobrevenlui miles do exUncran complete
c manifesto da syphilis.

11° cosr j— 0 marido Gsvphiliticoe Lem contaminado suo esposa,

H Eu Lenlio nssisLido a mil proves de miseries, me dizia no
dm de sua carrelra o decano de nossos especialistus porem
oinda nao vi mna so que se approximate da que sofTre um
infeliz marido que contamina sun esposa >? — ( i)idayj.

E sen desespero 0 muito justificado.
0 joven marido que tem contaminado suo esposn, num estado

de desespero, quoiido procura o medico 6 sempre com Lima

linguagem expressiva deseu sofTrer: Doutor, me acontecc uma
grande desgrnea. Gasei-me tendo umn syphilisoindo nao curada,
o tenlio contaminado minim mulher, por isso venlio pedir-lhe
para Lralat -n , Antes de Ludo, porSm, eu vos supplico, etn nome
do que tendes de mais cam, nSo digais o norne e a natureza da

molestia, porque minha esposa jamais perdonrio minha faltn ,
e, alGm disso, so sua fomillet sou 1 jesse.

Fournier diz que, sem quehrn de dignidadc profissional, o
medico deve acceitar essa singular situnrfio, porqtio, assim proce-

l
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dendo* eoneorre para niantera pnzdocnsale resolver umnsitun-
ifio que elle nfio creou . E n6s pensamos quo no nnu Frago deve-se
sempre prestar soccorro, e aindn unio vez o medico nftu soe de
sen popel de Salvador. Alem disso, se rejcitnsse, dnria nma prova

de egoismo inqualiflcavel , coiiderniiondo urna infeliz mulher a
tndos os riseos rle tuna syphilis nfio medicodtK

Por consegninte, qunndo o marido n presell tar manifestarOes
espedfleas e tiver c- mtaminiido sim esposa , devemos submeller
amhos a urn tratamento mercurial .

Unionmonte, conforms ncima dissemos, se a mulher Igtiora a
verdadeira nnlureza de sue molestia , u medico dove evitarescla-
recer a sitttag&o, ser circnmspecto, reservodo e consequents na
conversoefio, para nfto dor a entender que occulta alguma causa,

Inutil e accrescentar que £ preciso a todo transe evitar urna
grovidcz emquanto ambos nSo estiverem curados, tendo decor-
rido urn tempo conveniente desde as ultimas monifestagQes
syphiliticas.

4° cuso —Omnrido 6 sypliilitico. A mulher n£o parece mfe-
ctada, por6m eslfi gravida ,

AsolugSo prottca 6 mais difflcil edelicada nos casos em que
a mulher tem-se tornado gravida de urn marido sypliilitico e ndo
apresenta aindn manifest agoes syphiliticas* Al&uns out,ores opi-
nom que naose deve tratar a mulher nesse caso ; porGm, collo-
cando-se a questSo sobre o terreno da prophylaxia da herauga
syphilitica, nconselho a prudencio condncto contraria para pre-
fervar o feLo d a infeegtlo paterna, a ac^do em logar da abstens&o .

Baseando-seem que a sypliilis paterna nuo se transmilte
ratolmente, Ricord prefere a expectog&o,

Blaise diz que o tratamento especiflco da mulher, seja que a
syphilis tenha sido transmittida directamente pelo marido ou
indirecta mente pelo feto, nuo deve ser feito scntto qunndo apro-
sentarem-se manifestagOes especificas*

i
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Estn regrn, por£m, tem umn excep?ao importnruc, 6 aqnelln
era que umu raulher cesacla com tirn homem sypliilitico tom
sofTrido nma s6rie do abortos.

Blaise oconselha o Lralar a muther pelos meios especiftcos —
mercurm e iodurelo tie polassio, QUL; serao d issimulndos, se as
cfreumstancias individuaes exigirem. Para eonfirnw ess; i pra -
lica , elle retain um grande miraero dc fuetos todos teudentus u
demonstrar os efTeilos felizes do IraLament,o especifico cm relacSo
& marcha da prenhez, d vidn e sonde dos fillios npos a act;uo
desse LrnLnmento. Groans a esse LrntemeuLo, as creanjns podem

noseer vivos, continual’ n viver, ten lo uni/ i syphilis ntlenuudn, ou
entSo permanecerem sfis,

j,° A mtilher 6 syphilitica e esld gravida, n mnrido nfio 6
syphililico*

Aqui a quesOo do tralaineiilo simpliflca -so * So a mulher
apresenta aceidentes contagiosos, o preciso que o medico caute-
rise energicumenle todos os focos de contagio eindlquc todas as
preeauc<5es necessarias para quo o morido nSo sejn infectado,

Alem disso, existiudo uma preuhez e sendo quasi inevitavei a
IrausmissSo da syphilis ao feto, & urgenLc submeltel-a a utn
tratamento especifico, nOo so era sen proprio inleresse, como no
de sen filho. ET sob esla condi$5o que existirao probobilidades de
evitar-se um aborlo enoscerem creancas cum uina syphilis reln -
Uvamente branda .

< i.° Temos em ultimo logar o caso era que o marido 6
syphililico, a mullier Lambem o 6, alfim disso, eshi gravida ,

A conducta do medico aqui csld d priori tra^ada — deve trotor
o marido e a raulher em bcneficio de ombos o dos fllhos que
nascerem .

Esta ultima indicafSo levo-nos a fnllar sobre o irnLamenlo das
muUteres gravidas e procurar reunir o que ha de geral sobre sun
possibilidade, epoca, dura^aoe modo de applicag&o*

9
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HesumiremQjB, pois, tudo que fern rclaQfto com a propliylaxia
o ( ratamento da Ueranqa syphilitica ,

Quondo sc 16 o obra do professor Fournier ('> flen-se snrpre-
liendldo eui vendo a insistence com qtio eUc prec&nisa o tralo-
mento mercurial desdeo comedo dn prenliez .

tjom effeiEO, em presenra dos resulLarins motffiiviihosos obtidog
pelo mercuric, fag admirnr a lentiduo com quo tern cvoluido idea
tfio simples. Cmercuric, esse predoso medicament® nos maos
doquern sabe manejal-o Lem aLe sidooceusado como capnz dc
provocar o aborlo. Ve-se mesino ale tioje o tenor que inspire
nos doentes, quando sequer prcscrevel-o. Este terror proven]

scm duvlda dos t& rriveis acddentes que provocftvn sun odmi -
niatni^fio nos tempos miligos, cm quo esfon;avnm-$c para older
o que lioje procure mo- evttar-a salivoeSo mercurial. Pain mnin -
ria dos medicos esld lioje reCMliecido que sell emprego e util

no tratumenib dos mtilharea gravidas e qua, longe de provocor
o aborto* e o udico enpaz cle poder preverdl-o.

A influancin do Lratamento enlre ns mulheres gravidas se faz
sentir de dons modos :

\° f dim inti indo a frequence dos abortos ;
2°, preservando multas vezes o fllbo da infeeguo syplulltica .
A fntlueocia do trntatnento das mnllicres syphiliticus que

eslam gravidas, 6 lioje iadiscutivel e nhi esbm as estnUsticas
para pmvorem sens beneficos resultndos.

Em 1857* Duval, pnbltcando uma estatistlca de *2 casos obscr-
vados por elie, mostrou a mbculdnde do Lralamento mercurial
relntivamente ao feto* vanlagem para a sun conserveefio e meios
de resLabelecer ft smide da mfie c do fllhd*

Weber mais tarde faz conhecor outra estatfettcS cm que 40

mul!ier$$ syphiliticas e gravidas, submeitendo-se a um irata-

*

*

tl ] Syphilis et maflagfc.
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mento mercurial energico, Llverum 31 partes uormaes e so 4
tivoram parLos prematures.

BaSto, pots* observar-se 05 efTeitos maravilhGS03 do trata-
meuto mercurial durante a prenhetf para conveueer-se do quo
Mewisaindti esEd lougeda renlidade, quttndo nfflnim quo a influen-
tin beneflea des^e train mento sc traduz por ivui augniento flos
par [os n termo no propose de 10 %.

Por conseguinto, o tmico Iratomento verdadeiremente efflcnz G
O mcrciiri LI H

Depaul aii ida vai mciis loiigeo dlzque o medico sc deverujulgur
aujomado a preserever 0 tra turncuto mercurial, todas as vezes
quo nu mo surie de aborlos 11an anconIrar Lima oxplicat;a0 plau-
sivel. Com effeilo, muiias vczes esse tratameftlo serviria depedra
de toque para n descoberia da causa de abartos anteriores Inexpli-
cuvdiSj c fazer chegar a tenno 1111 m prenhez.

A inda mesnio quo n causa dos abortus nflb dependesse da

o tratarcienLo seguedo ndo traria prejuizo cm reiacOosyphilis
a marcha da prenliez, por isso nos casos duvldosos 6 scm pro
convenient prefersvet*o* Km todas ns Opocos da prenhez o
mercuric e bem talerado,

Em que momonto da prenhfez deve-se comcear 0 train?

mento?
Desde qne a sypliilis tem siclo diagnosticada na mtilher, e

raeihor serin so 0 diagnostico fosse antes da concepg£o*

Nem todos os nutores estom de accordosobreess£ ponto, acon -
sclhaudo muitoS esperar-se para insUUul-o ennima epoca inais
a&eantada dn preuhez ; porein csta opinido nfto lem prevalecido e
quasi Lodos os partdros esyplUltgrnphos modernos estnm dc ac-
cordo que sc dove instituir o trainmento logo que se recon be?a a
existencia da syphilis.

Com ellcito, c de Frequents oteerva?fio que as muiheres syphi-
liticus aborlam no £* mez, Ora, so fosse 0 esperar para instituir o
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t ratamento, seria querer com bater urn mal irreparavel e assumir
uma grave responsnbilidade *

0 mercurio, method icamentc administrado no comedo on no
meio da prenfaez, 6 urn nnll-abortivo o mnis eflicoz e o meio mats
segiiro de prevenir on attermar a gravidadfe das lesOes syphili
turns do feto,

*
Quanto tempo deve durar o tratamenlo ?
Mo sc deve hesitar na resposta * 0 tratamentd deve durar

tonto quanto a prenhez *

0 modo de trainmen to da syphilis durante a prenhez poderio
ser exactamente o qtic se aconselha Bra dessc estado, se a sus-
ceptibliidade do apparellio digestive* ntXo recoin mendosse uma
ceria prudenda. EsW claro queee deverci combaler os accidentes
£ modlda qne opparecerem , porem o tratamento hydrargirico, o
unico efiica/., ptfde (jm certos orgnnismos produzir vomitos on
diarrhea e entSo prqeiso ser manejado com precnitQuo, afim do
evitnr-se que pela cxcitucUo do estoimago OU dos in test!nos pro^

dma-se o aborto,

Nem todosos preparados mereariaes poderSo convir a certas
seohoras *

Deve-se Inzer cscolher segundo a tolerancia de cad a uma et
algumas vezes, segundo a 6poca da prenhez,

Uma dns pr$poro?5es mais empregadas antigamente era o
Itcorde Van -Switem ; por6ra enlre as multieres gravidas osublb
made corrosive, que entra nesse Iicor, irrita a muccosa gastro-
intestinal e nuo 6 mats tolerado. Jloje da-se preference ao proto-
iodureto de mercurio, o qual e meltior support,ado. Presereve-se
na dose de 5 a 10 centigrammes por din, no comedo ou uso das
refei?5es,

O xarope de Gibert, composto esseneialmente de bi-iodureto
de mercurio o iodureto de potass!o, 6 tnmbem em certos casos
uma prepara<?Ao bem tolerodo.
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Se a ingestOo do mercurio sob estas formas n&o p6de ser tole-
mdo, sob pena de arrestor graves mcoavenientes, ser6 preferivel
recorrer 6s fric$5es mercuriaes.Segundo alguns autores,as fric$Oes
deveriam mesmo constituir o tratnmento no comedo da grovidez*
por causa da sensibilidade particular que apresentarri os orgSos
di^eslivos durante os primeiros mezes da prenhez. Faz-se entSo
de dous em dous dies, com d6ses progress!vas de unguento
napolitano, desde 2 alt1 8 grammas. No intervallo das friezes
lava-se com snb£ioas partes friccionadas. Para evitnr a salivagSo,
deve-se empregar o gargarejo de chiorato de potassio antes e
depois de cada fric^So.

Juntomente com n administrorflo do mercurio e senipre util e
rnesmo indispensavet ajuntar os tonicos : vinho de quassia, elixir
de Guru, Term, arsenico, etc., montendo o bom estado do nppa-
relbo digestive Com semelhante tralamento quasi se poder6
garantirque a crermga nascerA a tenno e isenta de syphilis.
Infelizmente em certos casos os resuitados nflo correspondent 6

esperanQfl do medico, por6m em todas ns hypotheses o tralamento
deve ser instituido.

r

\
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CONOLUSOES

I

O ctfsamento devc ser interdicto a todo indlviduo que
apresentor manifesta^ues vivazes de syphilis.

2.° Os perigos decoiitagio sam directos e Iudirectos.
:L° Para se permit tip ocasamento e indispensavel : — l °f que

lenha deconido longo tempo depois da primeira innnifestagao ;
2 " , que o individuo Lenha-se submetiido a um rigoroso Iratamenlo.

t.n Elitre os casados, sempre que apparecer manifesta^5es
especificos da syphilis, o tratamento mercurial deve ser instituido
sem perda de tempo, porque so asstm consegue-se evitar gran-
des desaslres.

*

f
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PROPOSICOES
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CADEIRA DE PHYSICA MEDICA
* * -

I

Chama-se laryngoscopio ura instrumento destinado aocxamc
do^arynge* Comp5e-se de um espelho piano, quadrangular, oval
ou circular, tendo de1 a 3 centimetros de lado, fixo no extremidadc
de uma longa haste metallica que faz com a snperficie do espelho
um angulo de 125°.

I I

A idda de examinar o larynge com um espelho piano introdu-
zido na garganta, pertence a Idston *

III

Seu emprego 6 de grande vantagem para o diagnostico das
affeccOes sypliiiillcasdo larynge.

CADEIRA DE CHIMICA INORGANICS MEDICA
i

O mercurio 6 o unico metal que se conhece, atco presenle, em
estado liquido no temperatura ordinario *

I I

Combina-se comochloro formando dous novos corpos
tochlorureto de mercurio ou calomelanos —
rureto de mercurio ou subllmado corrosive — / f gCl*—.

o pro-
e o bichlo-

ll!

Em combinac&o com o iodo dd — o proto-iodureto de mer-
curio e o bi-iodureto de mercurio Hgl*.
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CADEIRA DE BOTASICA E ZOOLOGIA MEDICA
*.

i* m̂ »

Fecunda^ao 6 a func<j5o pela quol o pollen determina no ovulo

* formag&o do embryto por seu contacto com o org5o sexual
femea *

m

II

At6 nas plantfis t o pollen que vai procurer o ovulo, e o ovulo
cspera que o pollen o fecunde.

Ill

Em geral a fecundajSo nos vegetaes se opera no momento
da anthese, isto 6, quando as partes que compOem a flOr se des-
nbrocham e descobrem os org&os sexuoes.

CADEIRA DE ANATOMIA DESGRIPPIVA
i

0 cerebro 6 urn org5o impar formadode duas metades quasi

gymetricas separadas na parte superior e unidas na parte infe-
rior — sam os hemispherios cerebraes.

II

Visto em seu conjuncto, tem a fdrma de um segmento de
ovoide, com a pequena extremidade voltada para diante*

III

Cada hemispherio offerece tres faces cobertas de dobras, de
substancia nervosa, circumvolumes separadas por intersticios
mais ou menos reunidos, anfroctuosidades.

*
%
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CADHR1 DE HISTOLO&IA THE0B1CA E PEATICA
i

0 tecido nervoso 6 omais perfeito de todos os tecidos orga-
nicos.

IJ

Sendo um tecido cornposto, encerra duas especies de elemen-
flbras e cellulas.tos figurados

III

As fibres 16m o nome de fibras nervosas, tubos nervosos on
fibras prlmitivas; as cellulas o de cellulas nervosas ou corpus-
culos gunglionaes.

CADE1BA DE CHIMICA OKGAMJA E BIOLOGICA
i

0 iodoformio, a quo a humanidode tanlo dove, foi descoberto
em 1822 por Serullos*

II

Crystallisa-se em prismas hexagonaes de um amarelloselrineo
ou em escamas da mesma cor.

Ill

Ef um bom cicalrtzante dos cancros syphiliticos.

* •

*
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CADEIRA DE PHYS10L0&IA THEQRICA E EXPERIMENTAL
i

A parte essencial do tubo nervoso G o cylinder-axis, qua re-
present urn verdadeiro prolongamento da cellula nervosa
central. 1

I I

A membrana de Schwon e a mielina constituem apparelhos
de protecc5o e de isolamento para o cylinder-axis.

I I I

0 funccionamento especial do apparelho nervoso, fibra e
celiula, consiste no chamado phenomeno reflexo.

CADEIRA DE PHARMCOLO&1A E ARTE DE FORMULAE
i

As plantos do familia das Uubeaceas empregadas em medi-
ciiia, sam — o caft; (coffea orabica), as quinos (cinchona calysaia) e
as ipecacuanhas (psychotria e richardsonia).

11

Estos plantas actuam pelos principios actives que contfim
que sam os alcaloides — cafeina, quimna e emetina.

I l l

Em medicine sam os alcaloides ou seus saes as fdrmas mais
empregadas para as duas primeiras, o p6 da raiz poro as ter-
ceiras. *

*
* *
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CADEIRA HE PATHOLOGIA CIRUR&ICA
r

Tres sam os elementos necessarios para produzir-se uma
uma forga, uma resistencia e um ponto de apoio.

^
contus&o

I I

Os agentes vulneranles representam a forgo; nossos Lecidos con-
tundidos — a resistencia ; os lecidos suhjocenles ou am corpo
exterior qu&Iquer — o ponto de apoio.

m
A cont' isSo estd no razSo directa do ponto de apoio e da po-

Lencin da forgo, e em rnzSo in versa da resistencia.

CADEIRA DE ANATOMIA MEDICO-CIRURffICA E COMPARADA .

i

Chama-se regiSo carotidiana a parte do pescogo occupada pela
nrteria corotlda primitiva e seus dous ramos de bifurcagSo.

II

As duos carotidos primitives terminam ao nivel da borda
superior da cartilagem Lhyroide.

I I I

0 feixe vasculo-nervoso, quo constitue o clemento mais im-
portante desta regiSo, c eonstituido pela arteria carolida primitiva
e seus ramos de bifurcagSo, a veia jugular interna e o nervo
pnenmogastrico.

»

r
••
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CADEIRA DE CfflMICA MAMA E TOUCOLOGICA
i

A analyse chimica faz-se por dous processos
i^nea, e via humida *

via secca ou

II

Devemos sempre come^ar a analyse pela via ignea, n3o so
porque fornece logo certos dados mais ou menos seguros, eomo
lambem por ser mais atlrahentc.

%
II )

Por via ignea podemos reconhecer o polasskr, que d& uma
chamma roxa, e por via humida podemos reconhecer oacido cyon-
hydrico, que dd urn precipitado azul, pelos saes de ferro.

CADEIRA DE OPERATES E APFARELHOS
i

0 principio sobre o qual repousa a autoplastia 6 representado
pela possibilidade de reunir-se paries transportadas de uma
regi&o paraoutraem uni mesmo individuo.

II

O relnlho que deve preencher a perda de substoncia deve ser
relirado ou do vizinhangn desta perda ou de urn ponto afastado*

III

O narizdestruido pela syphilis pdde ser reparado por uma
•operagto autoplastica — a rhimptastia.

1
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CADEIRA DE PATROLO&IA MEflICA
>

\

0 diagnostic*) de unm tebie pernicioss nevn sempre e TaciL

II

A rapide/.e Intensidode dos symptomas, n desordem do sen
agrupamento, a congestoo bruscn do flgado e baro, n dor splenica

sam os sens elementos prlmordiaes.
Ill

gravidade nn rozftoO prognosUco 6 sempre grave, eslando a
direct a do nomere dos accesses e de algamas de snas formas.

MOTA E PflTSIQLO&IA PATHOMA

Quando o cancro endufgddn eura-se, u Lecido embryonario

tende a constitute o tecido conjunctiva adulto.

II

As lesoes mate caractansticLis da syphQIs sam as gommas ou
syphilomas,

Ilf

0 enduredmenbo do cancro infeetante 6 determinndo por
celhdns embryonarias ana logos as do Veckio inflammatcirio ordi-
nario, disseminadas em nma substancia fundamental amorpha
on fibrillar *

i t
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CADEIRA DE MATERIA MEDICA E THERUPEUHCA
V

l

0 mercuric 6 consitlerado como um dos medicamentos mais
otterantes da materia medica .

4

II
k.

A appUcagSo therapeutica msis importante que se faz do mer-
cui'io & no tratamento da syphilis.

Ill

As iqjeccocs hypodermicas do peptones mereurines consti-
tuam um meio vantajoso de tratamento da syphilis secundaria .

MIRA DE OBSTETRIC IA
i

O chloroformio em inhal&gOes C1 a events anesthosico mais
empregado na anesthesia obstetrics *

I I

Deve ser empregado em pequenas ddses e frequentemente
renovadas*

III

Sen emprego, por^m, n&o deve ser feito senfio nos casosde
d6res muito fortes on de um nervosismo exagerado ,

*
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CABEIRA DE MEDICIU LEGAL
*

i

Ao medico logista pouco impoi ta saber se o aborto criminoso
tern sido provocado durante a vida ou depois da mot La do Fet^,

l l

Se o medico legista presume queo aborto foi provocado por
meiode medicamentos, importareconhccel-os, procurando saber
se dies foram empregados como meio criminoso *

111

0 medico dcve ter em vista os innumeras causas quo provocam
o aborto natural, para poder reeonheeer o aborto criminoso.

CADEIRA DE HYGI ERE E MESOLOGIA
i

Os casamentos precoces ou tardios n3o merecem a sancg&o
da hygiene.

II

-V hygiene com seuspreceitos eao medico com sens conseihos
cumpre resolver a importante questSo dns alliangas conjugaes.

III

Na opiniao dc um hygienista, as melhores geragOes se elevam
tendo por base os buns costumes, e a saude se constltue tendo
por stflo a vlrtude*

4

*
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PATHOL(M &ERAL E HISTOBIA DA MEDICINA

A vida & urn movimeuto hereditaria transmittido u uma sub-
s^ancio dotada do cerlns formas moleculares (Wirehow),

I I

Na cspeeie htmiana a tnmsaiissSa hereditaria brilha em sua
forma gernl e na propor^uo retattva d- sues partes, manifes-
tondei-se, por assIni di/.er, pelas propriedades intiinas da fibra
organico *

I I I

A syphilis, a scrofula e o rachilismo sum htnesLos legados,
quese transuiittem

SEGUNDA CADEIRA DE GLINIGA CIRURGICA
i

Os processor clrurgtcps de tratamentp dos abccssos do figado
podem-se dividir cm dons methodos — tim que visa eslabelecer
adlieroncias pr6vias do figadoe da parede abdominal, e oulro
QUA disso riao QOgita .

I I

0 primeiro estu hojo abandonado.
i l l m

0 inelhor processo do 2* methodoG a dilatacSo immediata
por meio do bisUirL

%

•#
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GLINICA BERMATDLOGICA E SYPHILIGRAPHICAJ

i

0 grao d o frequencia que a lieranoa exerce nos casamentosdc
iadividuos syptulHicos constLluo am dos maiores perigos ,

_
[ t

A montalidade que realign a tieranga syphilitica 0 inAnitamente
superior & que deriva da luod ^ lidadc rnais gravee mats perni-
CLOSE.1 da syphilis.

I l l

Os fructos gpe resultsm do casamento jde Individ uos sypbili-
tlcos sam quasi sempre as victimiis iftjiocentes dos desvarios de

seus euitor.es.

CLINICA PROPEDEUTIGA
i

A auscultate e um meio deexplorat0* que tom por ftjn

fazer perccber polo ouvido os ruidos normaes on pathologioos
que se produzem ao nivel de uma parte su on doente do corpo.

I )

A auscultat0 P^de ser immediate on mediata, segundo

appticamos o ouvido directamento on o separamos por urn
inslrumento acustico.

I l l»
U inslrumento empregaao commimimente 0 o stethoscopio.

r
> *

# •
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FRMRA CADEIRA EE CLIN1CA CMMICA
i

A lal ha 0 a operate* peta qual se retira o calculo vesical atra-
v£s de umcaminho artificial. -4

II

A tnllia e n lithotricia snm as iIunis operates n que se recorre
no tratamenlo dos calculos vesicles*

i l l

A lithotricia consiste no esrciagamento do calculo e SUG divi-
suo em portlculas tSo diminutas que possam ser expellidas atra-
v6s das vias naturaes*

MCA OPETALMOLOGICA
i

Chamn-se catarsla uma opacidade mais ou menos completa
do crystallino.

II

Acatarata pdde ser capsular ou lenticular.

IH A
A marcha da catarata £ lenta > pernianecendo mesmo algumas

vezes estacionaria.

%
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CLINICA OBSTETRICS E QYNEGOLOSICA

i

A agua quente, no tempcratura da 15° e 50% 6 uni estimulante
energico da controcLifidade ulerina.

II

Certos factos Lendem a provar que nessa temperalura o calo-
rico exerce uma ac^So local sobre os vasos «

III

A injecgSo folia com um liquido anticeplico constitue um tra-
tamento prophylaLico cf'fteaz contra os accidentes infecciosos
puerperaos.

SEBUM CADEIRA DE CLIffICA MED1CA
i

As lesOes delerminadas pelo aleoolismo chronico sam multi -
ples, dependendo ndo s6 da accao de contacto, como tambem da
acg5o geral do alcool sobre a economic

II

Os symptomas que caracterisam o aleoolismo chronico sam
multiplos e variados; pGde-sedizer que todos os apparelhos se
resentem de sua influencia.

Ill

Parece que n&o erramos affirmando que grande somma dos
crimes praticados, assim como as grandes mortandades que se
dam em um povo, tGm como factores primordiaes o aleoolismo e
a syphilis.

s*
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GLINICA PSTCHIATRICA E DE M0LE3TIAS KER70SAS k
i

0 tabes dorsalis spasmodico 6 11 nia myelite chronica.

11

Sen symptoma principal e a contracture, om extensfio, dos
membros inferiores.

I l l

O sen prognoslico c grave.

CLINICA PEMATRICA
i

A meningite c uma das inolestias mais graves e das mais
mortiferas que ncommettem a infancia.

I I

P6de-se dlvidir em tuberculosa e nao tuberculosa, e cumpre,
para bem dirigir o tratamento, estabelecer o diognostico com
atten^o e criterion

III

A meningite tuberculosa e sernpre mortal. 1

*
*
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PRIMSIRA CADEIRA DE CLIMICA MEDICA
i

A pneumonia lobnr on librinosn O bmc£f» o dc urn micrnbio on
protobio .

iI I

< germen prudnefor ( In mfecrOo pneumonicn o « > ( fifilncncats
Innceolodo u nnpsutndo da Front;el a Tnlninon .

I l l

n ngenle pnthogcnico detenuIna prlmitiv<.imeiile unni mfuunl' i

^ern!, local isando-sc no tecido puli non nr.

f i
%•

*
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1-IIPlDOR ATIS APHORISMI

I

I

l/ lcera undiquaque glubrn maligna .
( SECT. VI APH. )

I I

PtisUiin Inlu1- rnro pniriginose .
( SECT . VI A PIC 'J . " )
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Xaturn corporis est in rnodicinn principfmn sUidii.
( SECT. I l l APII . 7.° )

IV

yum medicamonlu nun sntiant, ea ferrum sanat . yua * iemim
non sanul, en ignis sanat. yum vero ignis non smmt, nn insana-
l> ilia reput&rc oportet.

( SECT. VII APII . 0.° )

V

Ad cxlrcmos morbns extrema remedia exquisite optim
( SECT. VIII APII. 4.° )
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VI

V i t a brevis, ars lung i , uecasio-preceps, cxperienliu lalhx.
( SECT . ] APII . l .° )
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