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A BJNHA EXTREMOSA MAI

E' chegada a ultima bora do meu tirocinio aeademico.
Seria amesquinhar a grandoza dos sentimentos que me refervem n'alma

a procurar exptessSes pomposas para significar-YOS min ha fcrvorosa r

etema gratidao, Jamais poderai alvidar os desvellos, a extrema dedicarflo,
<i constancia firmo e ineitedivel perseverarica com quo aasoberbaste a
immensidade de obstaculos e sacrificios ; e d este quadro symbetieo do
vosso amor, mnl pude correspond or com a eonquista deste titulo, termo
unipo de mens son has doirndos , Ef poisf vos pep), nmihd AI5it quo
aceiteis este prime!ro fructo de minhas tocubraftues cumo peukor de eter-
na gratidSo o amor filial, quo vos tributa vosao fllbo

i-
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A MEMORIA
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MIXIIA IRMA

D. UBALDINA PROCOPIO DE ALVARENGA MAFRA.
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A mou irmao

%

JOSE DE ALVARENGA MARIA
Seguiste-me na cspinbosa carreira que abraeei , dissipaste as negras

que pareciao tolher-me os passos, superaste immensos obstaculosnuvens
com fe viva e ardente, e esperaneoso litavas no horisonte do futuro o
termo de miLdia educacao, unico thesouro com que posso contar na longa
peregrinagao d’este mundo. Aceitai, pois, a mais sulemne prova de sin-
cera amizade e profunda reconhecimento. *

iw

A moug lrmaos l

\

AliGlISTO, FRANCISCO E ARTHUR
I

Recebei minha these como penhor de amizade e uniao fraternal*

f
\

A MINHA mUIAZINHA
i

S E N H O H I T A
Um abraro fraternal.

«
A MEt SOBKINTIO

UBALDINO
Sincera amizade.

*
k

*

A MEU EX-CUNIIADO l

r

JOAO PROCOPIO OE SOUZA MONTEIRO- a, j r .
_

.. x v s. ; . i *. - •(

Amizade.
i*
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A MEGS TIOS E PADRIiNHOS

i

05 ILLSJS* SK5,

FRANCISCO NORBERTO DA COSTA LACE
I0AQ11IM NORBERTO DA COSTA LABEI

!

L E A SOAS EXtf." t'A MIL!AS
\

Dedicagao e respeito * i»

P.
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AO 1LLM , StU

EMILIO SOARES DE GOUV&A HORTA JUNIORI

E A fit;A EXJK1 FAMIUA
1

AtTecluosu syrapalhia e amizade.

r

AO MEU AMIGO

PAULO JOSE DE OLIVEIRA
E SUA EXM * FAMILIA

Retrihuigao de omuzadfl.

i A’ MEG TIO 0 ILLM. SK.

MANOEL SATORNINO GOMES DE FREITAS ‘

r E SUA El SI. FAftILIA
+ *

Muita consideracao c estim-T ,

AO EXM . e REVM , SU ,

MONSEMOR JOSE FELIOISSIHO DO EVASCIIUEMO
Gratiddo.r
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A m©us primos

JOSE SAfMO GOMES DE FREITAS
E SUA EXM.* FA .M1UA

\mm mmm GOMES DE FREITAS
4Sympathia e amizade.

A. mens amigos

OS 1LLMS. sus.
Dr. Josd Bnzilio Magno tie Carvalho

Joao Gomes Rabello
Dr , Adolpho Martins de Oliveira
Dr. Eslevfio Ribeiro de Rezende
Dr. Joao Gomes dos Reis
Dr. Pedro Augusto Pereira da Cunha
Dr. Leoncio Gomes Pereira de Moraes
Dr. Henrique Sawerbrown
Dr. Paulo Cezar de Andrade
Dr. Augusto Pereira da Silva Guiinaraes
Dr. Joaquim Francisco Bnrroso Nunes

gnacio lei.xeira Lopes Guimarties
Dr. Hercaenegildo da Cunha Ribeiro FeijA

1[or ta

AO MKU DISTINCTO COLLEGA E PARTICULAR AMIGO
4

O 1LLM . sn .

DR.ANTONIO SILVER10 GOHES DOS REIS
1A nossa separagSo e ineviltivid, e oxald quo os laijos affcctuosos

de nossa eslreita amizade nao so afrouxem com o perpassar dos tempos.

%' jfaralbsibe be HUbitiua bo Jlio be Janeiro.
I

gfoi W<nvkxommi de
\
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SClEKCiAS MEDICAS.
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Sjnonimia.

A febre amarella tem recebido denomitiasoes variadksimas: assim,
alguns a u tores cm attengSp a certossymptomas prodominanles.a lem de-
nominado febre amarella , vomilo pretn, typho icteroide; oulros.em ut-
tongao ao higar onde endemica ou epidemicainenle ella roina: lypbo
americano, tropical, febre das Anti)lias, da Jamaica, do Brazil ,de Siiio,
etc.; outros linalmenle a denominiirdo febre marinlieira , typho nauli-
co, synoclia alaxica, etc.

Etilre tanlas e 150 variadas denovainagoes adoptareinos a de febre
amarella cm raz&o de ser a mats geralmcnle spguida.r

Definicao.

As dtlliculdodes.queenconlramos para dar uma definite complete 13
precisa da febre amarella , nos obrigiSo a fazer antes uma succinto des-
cripcao, de nccordo com os an lores ccom 0 que expenderemos no correr
dt-sla dissertseao. E’iima pyrexia contin ua , propria dos climas quertics,
onde reina endemicd ou epidemicamente u Especialmentecaracterisada
por uma franca reaeciio fubril , cor amarella do tegumentobiterno, be-

\
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morragias passives, vomito preto e albuminuria, e post-mortem pela
degenerescencia gordurosa do figado.

Esboco historico.

Foi com a descoberta do conlineule americano que a febre amarella
comegou a ser conhecida1; entretanto 6 muito provavel que esso moleslia
ja reinasse enlre os Indios, por isso que Herrera nos diz em sua hisloria
gtsral dos feitos dos Castelhanos, que os Indios em epochas de grande
color mudavao suas babilagoes em consequenciade moleslias que alii se
descnvolvi&o. Si acontecia morrer algum , os outros lancavao fogo a sou
cadaver e uhandonavao a habilaefio. Os liisloriodores nada nos referem
a este respeito, oo proprio padre Las-Casas, que por lanto tempo viveu
enlre os Indios e que nos du notieia desuas molestias, nada referc que
nos fnca suspeilar a febre amarella.

Pouco depois da descoberta da America, ChristovSo Colombo em sua
segunda viagem as Indias Occidentaes (1194) assignalou a febre ama-
rellaemseu relatorio. Complelaiuente desconhecida polos anligos, por
muito tempo confundida com as outras molestias pestilenciaes, s6 no
meadodo seculo XVI e que Hie foi dado urn lugar noquadro nosologico .

«

I

I

Em 1684 invadio o Brazil, eslendendo-se as Grandes-Aulilbus; em
1699 devaslou Philadelphia. No seculo XVIII1691 passou a Franga; em

appareceu nn Guyana Franceza, em Surinam e nas provincias hespa-
nholes da America meridional; assolou o littoral dos Estados-lnidos

4
desde o Mississipi ate o rio S. Francisco ( mais de 1001» leguas); foi a
Hespanha e Dnalmente ao Brazil em 1819. A Bahia foi a primeira cidade
que genieu debaixo da pressao desse lerrivel (lagello. D’ahi estondeu-se
ns provincias das AlagOas,Pernambuco, Parahyba do Norte,Para, Bio de
Janeiro e S. Paulo. Nan con ten te em ceifar cenlenares de vidas, veio
trazcr novos horrores em I 806. No annoseguinte devaslou Lisboa; e»n
1870 vollou as nossas praias; em 1871 fez numerosas victimas em
Buenos-Ayres.

1
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Htiologid.
A febre amarella quanto A sua parte eliolngica nao deixa de offerecer

nma lacuna a serios e alirrados estudos. Dividiremos ns suns causns ein

duas classes: 1 ." causas dcterniinant.es, 2.* causns predisponentes.
CAUSAS UKTEBMLNANTES. Todos os nutores suo acordes em adniillir

como causa efliciente da febre amarcHa urn miasma SKI tjevnis , miasma
que nao se deixa pcrceber scnao polos effleitosque produz no organismo
ecnja nalureza intima nos A completamente desconhecida.

Ha urn conjuncto de causas, quoconcorrem para o desenvolvimento
d’esse miasma, taes como certas condiodes meteorologicas e telluricas.
Exaniinemos essas condifdes.

Calfir.—A cleva^o de temperature entre 2(i e 27' cent., a uxiliada
por oulros ngentes, represenla um papel importanle no desenvolvimento
da febre amarella.si bemque observadores,que inspirSo confianea.como
Auberle Arejula, dizem tel-a observado marcando o thermomelro 15“ e
mesmo 13“ cent, em Cadiz. Um caldr excessive, uma temperature ex-
tremamente elevada , obra como agentese nao Innuflco ao menos inno-
cents ao desenvolvimento da molestia , seccando os panto nos e impedindo
a pulrefaceSo das substancias organicas, nuimifjcando-as. Por oulro
lado, lem-seobservado que a temperalura muito baixachega ao mesmo
fim por uma via diversa: oppoese ao desenvolvimento da molestia
cougelando as substancias animaes e vegetaes em decomposicSo.

llumidadc . —A aceno desle agents nao est;i ainda bern determinada;
entretanlo ascliuvas lorrenciaes durante a maior forca do verflo, iavaudo
as ruas, acarrelando as aguas eslagnadas, impedem de algtmi rrtodo a
decomposieiio das malarias organ icas, altenuando d’esta maneira os in-
sultos da molestia. Mas desde que ellas cessao, conserva-se a humidade,
a qual. junta ao caldr, ques5o condimes eminentemente favoraveis As
decomposicoes putridas e por conseguinle ao desenvolvimento de mias-
mas, contribue para a evolu^iio da molestia .

F
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Electricidade.—A inlliiencia que temeste agen Le no homem saoou do-
enteefora do loda a duvida, e em relacito 4 febre amarolla diz o Dr.
Cornillac: « Clraque m6decin a vu dons les 6pidemies meurlrieres des
Aniillos nun settlement des homines a la seconde periode et gravemenl
at toils, tnais des malades tonchanl presque a la convalescence cl parvenus
an septieme jour do la maladie passer subitement, pendant une orage,
qui cclalait,2i lVlat plus grave. Apeine les detonations de la foudre com-
mencaienl elles n sc fairo entendre que le dt-lire, le vomissement noire

apparaissaienl instanlanemenl; les symplomes ataxiquessuivaient, et la
morl avail lieu avee une rapidild* dffroyante. »

Prmaa athmozphci'ica.— A pressao atlimospherica , ligadad eleclrici-
dade no elemento eliologico da febre amnrella , produz os mesmos phe-
nomenos.

Iopographia e geograpkiti.—A observaQao de todos os pralicos Lein de-
mouslrado a influencia dos lugares na determinacao da nalureza e do
on racier da febre umarel la. Dizem elles que estamoleslia so sedesenvolve

cerlas regioes do globo, em ponlos limilados d’essas regioes, nas cos-
las dos mares, nos lugares baixos o infectos, nas einbocaduras dos gra-
des riost etc. Ora , si os agonies meleorologicos d’essas loealidades sao
coinmuns a lanlas oulras.como explicar-se o desenvolvimento da moles-
tia n'aquellas usua auzencia absolute n’eslas ? Si attendermosasemana-
cbes, aos miasmas do nalureza especifica quo de continuo sao exhalados
d essns loealidades com o concurso dos agentes meleorologicos, nao lar-
daremos a altribuir-lhes o papel principal na produecaode aemelhaute
Jlagello.

A febre amarolla <’• endemics nos paizes siluados entru os tropicus ou
nassuas proximidudes, na vizinhanga domarou dus graudes rios, luga-
res onde a alhmospliera seaeha naturalmente saluradade priucipios
miasmaticos; alem d’ist i um cerlo graodecalfir, unido ascondifoes
lupograpliicas e geograpliicas d’esses lugares, coma em iSova Orleans,
Aulillias, etc. , bastdo para pdr em jogo a accao das causas particulars
da molestia. Ella temsido observada a 10s e segundo oulrosa 48° de

cm

1

1



kj/Vjy

5
r

latitude, como m Quebec e Keraudrni: isto prova que ella pcdeexten-
der-se a pontos bera distantes dos tropicus; e ahiesliioas cpidemias do
Cadiz, di - Barcelona, KOTO York , Philadelphiak etc. , quo o comprovao.

Admittindo comooleraenlos etiologicos de uma importancia capital na
produccao da febre anaarella o caldr.a humidado c uui loco de infeccuo,
poderemos acreditar nasua geracSo expontanea a bordo dos navies? l're-
temlem alguns auclores, alias de grande nomeoda, que debaixo da
influencia do urn sol abrazador tlas regioes tropicaes tern lugaremana-

coesde materias oi'ganicas accumuladas no ftindodo navio; eainda mais,
dao como causa primoira da moleslia a propria naiureza do madoira-
roento d« constniec&o do vase e a natures do ceriosearregamentos.eomo
sal, assucar, peiles, ele Si 6 verdede quo navies em lorigus viagens pu-
derao ser vielimas da febre amarella, nfto 6 menos verdadb, quo, segundo
as observaedes do m nilos escriptores, ella n )o se desenvolve nas longi-
quas viagens iis indias, k China,etc., nao obstante baveroMi as mesmas
condicdes qiier na constructao dos navies, quer no seu carregaraenlo.

IVaqui st; depreheude qu > * o miasma da iebre amareUa , tendo por
berco osfdcos lerrestres, pode todavia conceutrar-se c Gutr pcrmaia'iicia
no material de urn navio. podendo desenvolvtose 6 bordo cm epoclias
muito variaveisqsem quo seja possivel desoonheerr a influcncia do ponto
dc parlida .

Uma oulra quoslaO dcalia importancia naluralmenti? sc nos apreseuta
aqui: sera por venlura a febre atriarelia uma inolestia contagiosa ? Moti-
ves poderoses nos fariaO recuar dirmtede um assumpto ISo molindreso,
q«ao debatido no eampo da sciencia poreseriptoresde grande merilo, si
< > nao cxigisso o objecto deslc trabalho. E‘ sum duvida lima questuo do
importancia capital e de uma resolugao difficilimu.

Qoerem alguns aulores que a febre amarclla seja uma moleslia infeclo-
i .onlagiosa; neste numero poderemoscitar Robert, Dally . ParySel, Mo-
reau do Jdflnfe, Girardin, Audouard , Fodere e muilos putios; do oulro
lado citaremos Lelorl , Uouchoux , Miller , Dalinas, Wlenlim, Hevcse,
Cbervin, que defendant ideias franca men le opposlas, sustenlao o EUO .

conlagio da inolestia.

m
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Examinomos os tactos apresent/idos pelos sectaries de uma e oulra
doulrino, comparemd-los alienlamenle para verse podemos nosdecidir
a favor dcsla on d’aquella opiniao-

0 argument" dos contagionistes se funds sobreludo nos faclos relati-
ves a importance da febre amarella para logares ondc naturalmen ( nolle
nao exist?, e cujo dosenvolvimenlo se faz dusde que navios procedantes
de porlos infeclados toquem n'esses logares,

He Havana , onde reinava a febre amarella, psrfirfio navios pars Bar-
celona e ahi comeeou uma lerrivel epidemia cm 1821.

Em Gibraltar absolutamente niio se conheeia a febre araarella qitando
em 1810 se deseuvolveu uma epidemic em consequencia da chegada a
essa cidade de navios procedeutesde Cartagena, onde reinava » molestia.

Em 1813 vio-sea braeos corn oulra epidemia ,que lhe havia levado um
navio francez Fortune, sendn cm 1828 por lerccira vez o lheal.ro do
uma nova epidemic igualmeule importada por um naviosuico Dygd?u ,
procedente de Havana .

0 navio hespanhol Anna-Maria ,procedente dc Havana , onde reinava
a febre amarella. pcrdeu durautea viagem grande parte da Iripolarao e
ancorou em Livourne; dois doentes snlbirao cm terra e forSo habitsr uma
ostalagemj tresdiasdepots tnorrorilo; a molestia nSoparou ahi; doze lo -
catarius denlro de poucosdias loruo viclimasda mcsma molestia , e um
Napolitano que residia na estakgein , temendo a nalureza contagiosa da
febre amarella , rclirou-se para longe c wm assim escapou a morte.

Em Setembro de 1819 o brigue Brasil , procedente de Nova Orleans,
Locando em Havana, entrou na Bahia ; durante a viagem perdeuduas
pessoas de febre amarella ; os navios ancorados em sua proximidade
forao iuvadidos e final merit? a epidemia se dectaroa francamente cm
toda a cidade.

Durante esla epidemia saliio da Bahia um navio francez e entrou em
Pernambuco sem quarentena ; uma epidemia ( eve lugar.

No Panl nao liavia non hum caso de febre amarella quamloa barca di-
uamarqueza PoUnre a charrua Pernambucam ahi ehegfmio , kvandoo
germenda molestia que mais larde fez explosao.

<1
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No liio de Janeiro 1180 liavia epidemia, entrelanlo com a cbegada da
barca amerieana /Vaeune, procedenle da Bahia, a moleslia comecou a
manifestar-se ein alguns marinheirose d'ahi exlendeu-se a todaacidade.

Poderiamos mencionar inuitos oulros factosdVsla ordem exislen-
tes na sciencia; se’tia porem fastidioso reproduzil-os todos, e cunse-
guintemenle passaremos a examiner uma oulra ordem de argu-
mentos.

Vejamos os factos apteseolados polos nao coiUagionislas.
Scgundo Darisle. o Dr. Pugiiel diz cm sens escriptos: a feLre

amarella nao rcina em Santa Lucia, mesmo no nutono, nos lega-
tes que nSo esluo submctlidos ii$ mdsmas causas do insalubridade,
istu ( , onde o calor humido ri3o aclia sttbslaneia alguma putres-
rivel , quo possn dissolver c espalhar na Atmosphera circumvisinba.
ASsiin o Gros-Islct, situado em f rente da ald£a do mesmo nome,
o(Terete urn seguro asylo contra a febre aniiirella . Ora , accrescen-
ta Darisle, si a febre amarella 6 contagiosa, porque nao so declare
tlla u’esle lugar qne lem relapoes t5o diwetas e imilliplieadas com
a colonia , que parlilha a oiesma temperatura e que como ella re-
cebc mnilos individuos nan aocliniados ? Por occasiao da epidemio
do Barcelona cm 1821, muilos individuos sc IranspbrUirao d 'ahi
para Sarrio, Sans, Garcia e para oulros Injure#, levando comsigo o
gormen da moleslia ; alii morrdr.'m sem que. a molestiu so propagasse
a oulros individuos.

Devise autopsiando cadaveres de individuos morlosde febre ama-
rella, ferio-se por dims vexes , sem que lbe resullasso mu! fllgum .

Chervin e oulros deglutirao impuncmenle o vomito prclo. Quejan
nao so deglutio o vomito prelo, como tambem inocdlou -se muilas
vezes, yestio as roupas dos iloenics alTeclados dc febre amarella c
deilava -se mesmo cm seuslcitos , etc. , etc.

Pela analyse d’eslas dims ordens de factos deprehende- sc que ostn
queslao, difficilium como c, ainda reclama serios esludos para ser
resol vida de modo a nao dollar duvida olguma no espirilo o mais
prevenido. Todavia depois de fazer uma exposicao snccinla do quo

r
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reina na sciancia relaLivamente ao eontagio a iufeccao da febtte
amarella , cum pre-nos dur a uossa adhesito aos sectaries de uma uu
ouIra seila ,

Os primciros provao o con[agio da molestia pelo facto da im-
porta<$o, que sem duvida a1guma b anlhetilico"; os segundos n&a
admitlindo a iroportavao appellik para a feoincidencia da ctiegadade

.
_

. | V* i !/ * - ^ _ ' s . "”4

mu naym precedent# de mn porlo suspetlo a um litgar onde a mo-
lestia se tem desenvolvido esponlajieameule.

Ora , essa coincidencia sc reproduzindn cm tuo grande numerode
vezes, repugna ao espirito adrmUil-a.

Mas os segundos ’abordao ainda a questio de inoculacao para pro-
var o nfio conlagio, Ora , esse argumento nao serve mais do que
para iiiostrar quo ha indtviduos refraolartos a molestia ; di-se coin

a febre amarella o mesmo que com a variola, sarampao* etc., moles-
lias repuladas conlagiosas.

Abra^amos pois as idtsas dus infeclo-qoutagionisUis, e st erremos,
rosta-aos o console de grrarmos com a maiojin d6s pralicos do 15io
de Janeiro.

1

CAl’SAS PREDKPONSNTKS
partante a n &o accHmag&a.

Quer a febre amarella reirie endemiva ou epidemkamonh1 , fcerlo
que Os estranpiro3 silo os que pagBo maicr iribulo; com effeilo sap
de prefereneia occcimmettidos e a elles cahern as formas mais graves
da molestia .

lint re esias eausas ligura como mais im-

i

linens.“Quanto as racas nada podcmos affirmar, vista como fal -
tao-nos muilos olemenlos . Relativameple a esla causa diz Griesinger:
quanto mcnos clnra 6 a edr da pclle, monor e a predisposicuo mor-
bida.

Temperamenlos.—Se 6 verehideque os imlivideos de. temperamunto
songuineo sao muilas vezes accommei lidos da molestia , nao -dmenos
verdade que os individuos de temperamento bilioso-nervoso, poi

1
i
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causa do sua grande impressionabilidade, suo igualmente wuitocom-
promc' lidos.

Con$ttiui$ao.—E’ de observafii" que os individuos de conslitui^fio
1'orte, atblelica , sao mais dtpressa e mais violenlemenle alocados, si
bem que na epidemia de Lisbda as conslitiiboes medics foriio jusla-
menle as quepaginio maior tributo.

Sexo.— Dos sexos, o raaseulino 6 considcrado como o mais predis-
posto a conlraliir a febre amarella . Esle facto tem aebado explica-
fSo quer na differenca do habilos, quer no genero de vida. qtiesem
duvida 6 mais penoso no homcm; e portanto nao admirn contar-se
entre elles maior numero de victimas.

Idade.—Todas as idadesesl&o sujeitasA febre amarella , raormenlu a
idade ad ti Ita .

Profissde* .—I’odemos dizer de iimn maneira geral que a profissao
quanto mais laboriosa , lanlo mais predisposta se aeba para conlraliir
a molcslia. *

CAUSAS OCCASIONAES.—Como causas occasionaes baslao us excesses
alcoolicos, as indigesloes, os excesses venereos, a insolacao, a e\ po-
siciio as intern peries, as aflechoes monies; o terror da molcslia pode
conlribuir para conlrahil-a , emquanto que a dor, o dcsespero, um
inleiro abandono de si proprio, conslituem uma garantia.

Symptomatologia .

V febre arnarella pode acommetter o individuo bniscemente, o
qua 6 main comtnmn, ou ser precedida de prodromos. E’ nestas circum-
stancias que o individuo sente uni calafrio geral ou eireumscripto d ro-
giao dorso-lombar seguido de calor intense, de ddres lombares a nos
membros; logodepoissuccedem mao estar, peso de cabeca , abatimenlo,

2
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fmligi) , in ijilidau ao trabalho. anorexia, sWe, ddr epigaslrica, dor por
todo o corpo; hasuppressao de iranspiragao, pelle quenle, nauseas,
vomilos, cnnstipagao de ventre ou diarrhea

Taos sao os phenomena prndromicos, que soem apparecer de or-
dinario em um quinto dos casos de tvpho da America, e que podern
durar desde algumas boras al6 dois dias.

Para melhor clareza dividiremos o estudo dos symptomas em Ires
periodos.

i

raras vezes.

PRIMEIUO P EBIODO. QUANDO deixao de existiros phenomenos pro-
dromic-os, que mais ou menos succinlamenle acabamosde enumcrar,
o individuo, no gozo da inuis llorescente saude, e de ordinorio ti
noule, u sorprehendido por mu calafrio de iniensidade variavel, se-
guido de calor u abundanie diaphoresis, siinulando um verdadeiro
accesso intermiltenle.

0 individuo sente urna cephalalgia violenla, limitada ordinaria-
menle a regiao supra-orbitaria , ddres uosmembros, algumas vezes in-
lensissiraas e assestad as nas articulates ou nos musculos.

Apds esles phenomenos mamfesla-se um calor febril bastaule
desenvolvido, podcmio o thermotnelro elevar-se a 39, 10 e 410 cent .

A pelle apresenta-se nmis ou menos avermelhada e muilo especial-
meule na parte atderior do thorax , onde geralmente 6 bastanle
injeclada. A face torna-se animada e furgida , as conjunctivas in-
jectadas, os olbos brilhantes, lacriiuejanles e sonsiveis A luz.

0 pulso pode baler 92 vezes por minulo, podendo elevar-se a
100, 110 e mesmo a 120.

A respiracao em alguils casos o frequente e anciosa . A s6de Aor-
dinariamente muito iritensa e insaciavel; ha sempre anorexia: a
lingua apresenta-se frequenlemenle coberla de saburra nci centre e
bordos avermelhados.

Vomilos podum ler lugar neste periodo; esses vomilos sendo a
principio constitaidos pelas bebidas ingeridas, ds vezes tinlas pela
bile, podem ser frnucamentc biliosos, aquosos, ate o tim; em outras

i
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circumstances porem elles se apresenlao desdo o principio com
strias sanguinolenlas.

As ourinas sAo vermelhas e raras; traladas pelo acido azolico nao
dao precipilado algum de albumina; si bem que o Dr. Eosta Alva-
renga , na epidemia de LisbAa , achou em alguns casos albuminu-
ria no 1 periodo.

Os doentes podem ler delirio, insomnia ; elles apresenlno um no-
tavel abatimenln do sou physico a moral , anguslia extrema , sflio
indilferentes a tudo que os rodeia, assuas respostassao lentasedilficeis,
agitato notavel .

Estes symptomas podem durar um, doisoutres dies, e comeca
o 2.° periodo.

SEGUNDO PERIODO.—Nero lodos os autores sao acbrdes em admit ( rr
a existencia deste periodo; e verdade que algumas vezes asuadu-
ratjao 6 niuito pequena , podendo mesmo em cerlas occasibes deixar
de manifestar-se, como acontece frequenlemenle na febre amarella
conliecida debaixo do nome de febre amarella fulminonle; porbm
altendendo a grande imporlancia que 'em, sobretudo em relacaoa
therapeulica , nbs o admilliremos.

E' neste periodo, chamado de remissao, que notamos o dimi-
nuioao ou cessacao completa dos symptomas do primeiro periodo.
Algumas vezes o individuo e banbado por urn copioso suor, que
se manifesto, quer espontaneanienle, quer por ell'eito dos medica-
mentps; a cephalalgia l\ mais rara , e menos viva , as dfires dos
membros e a rachialgia em geral desapparecem, a epigastralgia mo-
dera-se, a physionoraia mais ou menos se compoe, os olhos com seu
brilho natural se movem facilmenle, a injeccao das conjunctivas
desapparece. 0 calor ardente deelina
pressivel, lento, ficando ora no estado normal , ora descendo a iO e

o pulso torna-se molle, de-

ft 36 pulsates por minulo. A lingua tende a perder e algumas
vezes perde completamente
sMe acnlmo-se,

a eaiuada saburrosa que a forrava; a
nos casos de 1‘eiiz terminaefio; os vomitos, si ju os
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La via. tendem a eessar , a respiragao se faz com regularidade. As ou-
rinas, amarellas ou escuras sendo tratadas pelo calor ou pelo acido

«

azotico, di»o um precipitado albuminoso; a sua quanlidadc 6 muito
variavel.

I m ligeiro reflexo amarellado comega a manifestar-se nas con-
junctivas ,

E’ nestas circuinstancias que o pratico deve ter muita pruden-
cia e nao se deixar levar por esse estado apparenlemenle lao h-
songeiroetao animador; porque si algumas vezes esse estado indica
qne uma oonvalescenea franca se vai eslabelecer, era oulras circums-
tancias clle nada tem do verdadeiro, as melboras nao sAo reaes e
a moleslia tende a progredir, dando lugar ao apporecimenlo do ler-
ceiro periodo.

Em alguns casos, entrelanto, a calma n&odtao pronunciada como
acabauios de ligura r; persistem alguns phenomenos ou appareceru
oulros que fazem presuinir ate cerlo ponlo os progresses da mo-
leslia; taes s&o a insomnia, a iudisposigao geral, a inquielacfio, a
persistence do apparato febril , a conlinuagao da cephalalgia, a per-
sistence da albumina nas ourinas, si ja existia , ou a sua manifesta-
cao no caso contrario.

Para o lado da pelle observa-se phenomenos,TEHCEIRO PERIODO ,

que denumao quo a moleslia lem chegado ao lerceiro periodo.
Ella lorna-se secca , a edr amarclla manifesta-se i'rancamente nos
conjunctivas, na face, seguindo o trajecto dos grosses vasos invade
o pescogo, parte anterior do thorax e do abdomen , e por fim ge-
neralisa-se por lodo o corpo.

A inlensidade da cor do legumenlo ex terno varia desde o ama-
rello claro atd o amarello escuro: porem destas diversas modifica-
coes da mesma cAr. a mais frequented o amarello claro.*

.4 amarellidao peripheries d um syuiptoma que raras vezesdeixade
manifestar-se, porem nao d infallivel desle periodo, algumas vezes
ella se apresenta nas proximidades da morle, oulras vezes nao appa-
recc durante o curso da moleslia, vindo manifestar-se mais tarde.
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ou na convalescence si a molestia lerminn favoravelmonte, cm no
cadaver.

0 l)r. Costa Alvarenga diz que na febre ainarella ha uma ictericia
ehamaJa biliosa por algnns aulores, dependente da suli'usao biliar,
o quo ellc demonslra pela analyse das ourinase do sangue, e ha
tambem uma amarellidSo ligoda a mna hemorrhagia cutanea ou tran-
sitdacfto sanguinea.

A lingua de novo cobre-se de uma camada de saburra brancaou
amarclla, torna-se secca ou humida, viscosa , vermcilia; cm alguns
casos torna-se negrae tremula.

A s&le 6 variavel conforme n tcrminacao da molestia ; a
complela.

Os vcmitos, conslituindo urn carucler dominantc ern ccrtas epi-
demias, sAo conslanles e cnracterislicos.

Neste periodo jti niio sao mucosos, nem
guineos, 6 o vomilo preto. Sendo o

a cdr e
primeiro porque e langado para o exterior de niislura com uma
maior ou rnenor quantidfldo de bile, que
estomago; segundo, porque a hemorrhagia pode se ellectuar por

solucao de continuidade dos vasos, ou por simples transudacao.
mais larde ncgros, de

.

L

anorexia

biliosos, mas sun snn-
vomito preto a express&o de

consisteiicia devem variar muilo,

se abava derramada no

uma
A’ principio escuros ou pardacenlos, tornao-

u ma forma homogenea , senielhuntes a borra docaie, a tin La de escre-
ver, a fuligem da diamine desfeita cm ogua, ao chocolate, etc.

Idles podem se fazer ou por simples regorgita ^ao c sem exfor§os, ou
podem causar grande anciedade p uin vivo ardor ao longo do esopbago ;

ora sao continuos, ora intermittentes.
0 vomilo preto e um phenomeno muilo constaute nesle periodo :

todavia por circumstancias especiaes a materia que o deveria conslituir
segue uma via iriversa, 6 eliminada pelosinteslinos, assim como pode
iicar relida na cavidade estomacal.

se

A diarrhea As vezes apparece, outras vezes ha conslipaj&o de venire
e 6 enlao que os vomitos lornio-se incoersiveis.
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0 pulso e muito variavel : ha cases em que <i norma ) ; pode entrelan-
to ser pequeno, fraco, filii’orme e irregular ,

0 color pode ser pouco elevndo ; cm aiguns casos a lemperalura pode
baixar consideravelmente, cm oulros pelo contrario eleva-se tanlo
como no primeiro periodo.

As hemorrhagias passivas se manifestilo pelas solucdes de conlinui-
dade ou descamaroes artificiaes do derma e mesmo atravez da epider
ine, como se nota frequenlemenle no escroto ; podem ter sun s6de no
tecido cellular , nos musoulos dos membros, do Ironco e final(rente po-
dem-se manifestar por lodas as abertliras naluraes.

Os accidenles cerebrars apparecem em um grande numero de casos
revestindo-se de formas muito variadas : stupor, iigeiro desarranjo nas
id&ts, nllucinacoes, delirio agudo, alegre ou Irisle, furioso ou tran-
quillo, c6ma, e finclmente em cerlas epitlemias gritos continues ou in —termittentes, hypersllicrisia ; lal (' a maneira por que se traduzem os
soffrimenlos dos centres nervosos.

A albuminuria , assigaalada em Surinam pdr Dumorlier , em Pbila-
delphia por Laroch e Bacbe, em Lisboa por Coutinho, em Martinica por
Cbapuise Billot, representa um pnpel importante no quadro symplo-
matologico da febra anmrclla. Ballot, por experiencias rcileradas,
proeedidas com lodo o cuidado, ebrgou a conclusao de que as ourinas
dos individeos aOfectados d’essa molestia no comeco do 2." periodo siio
veroaelhas e espessas, tornando-se mais tnrde escuras e viscosns ; trala-
das pelo acido azotico e pelo calnr dAo um precipilado albuminoso,
pardacento e granulado.

A anuria L> muitas vezes observada , seja em eonsequencia da fylla de
secrecao, seja em eonsequencia da paralysis da bexiga.

Os symptomas da febre o morella que succinlamente ncabamos de re-
ferir, nem semprese apreserilio coin essn regularidedeacima descripto;
pode haver predominance de uns sobre os oulros,constituindo diversas
formas de que a molestia muitas vezes se reveste, bem como muitos d'tl-
Ies podem fallar, conforme cerlas e deicrminadas condicoes.
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Marcka, duracao e tenninacao.
A febre amarella & um;i pyrexia coi.tmun , oO'erecendo Ires periodo?

bcm dislinctos, a menos que ella nao se aprosnle turn uma forma lao
grave e tuo Tapida que os periodos se confundOo uns nos outros; sito en-
trelanto perfeitamenlc distinctos, hem caraclcrisadus, desde que a mo-
leslin tem urna durorao mais ou menos longa e uma cerU regularidaile
ua sua evolucao.

0 primeiro periodo e caracierisado por phenomenos de reaceSo, o se-
gundo por uma remissao mais on menos completa, c finolmenteo terceim
pur phenomenos ataxo-adyuamicos.

0 typo intermiltentc a imillido por niguns au tores. 6 conteslado por
muitos outros; e k fora de duvidu que a febre intermiUente pode roves-
lir-se dos caracteres proprios da febre amarella e mesmo as duas moles-
lias podem existir siumllaneanuiiile no mesmo imlividuo.

Percorrendo regularmenle os sous tres periodos , a febre amarella
dura, ordinariamente de sole a nove dias. Ha casos porem que a sua
durae&o 6 de ires a qualro dias, podendo em pertos cases de smnma
gravidade malar o individuoem menos de dons dias.

Nao tem senfio duas lermiiiaeoes: ou peia cure on pela morte.
No priineiro caso os phenomenos ass ustadores vao sc dissipando pouco

e pouco, iiidicuudo uma eouvalesccnca mais ou monos tonga, conforme
a gravidadeda rnolestia e a Iherapeutica empregada.

No segundo caso, os symptonuis vao so incremenlando, a rnolestia
zomba da therapeutica e a morte poe termo eossoffriinenlosdodoenie.-

Durante a convalesce!)5a as t'uuccoes se executao com muior ou nienor

etiergia; as recahidas podem ter lugar por causes as mais ligeiras, as
reincidencias, porem , sao raras, e segundo algnns , ellas nao tfm lugar.

p

Auatomia palhologica.

HABITO KXTEUXO . — A rigidez cadaverica a [tparcce poucas boras
depois da morte, de ordinario permariece durante um tempo mais
ou menos longo.

1



r/

i
16

Uma c6r amarolla tie inteusidada variavel e baslanle caracteris -
tica se npresenla no piano superior do cadaver ; quando porem ella
n3o se manifesla exteriormente com loda sua evidencia , podomos
ericontral-a no lecido cellular, graxo e nos tecidos brancos.

Uma cflr violacea ou lividn , disposta com uniformidade ou por
ptacas, invade o piano inferior , e poder-se-liia dizer que estc & um
phenomeno puramente cadaverico, si para demonstrar o contrario
nio houvessem provas reaes. Eslas pla'-as, dcpendetiles de uma ex-
travasacao sanguinea na camada superficial do derma, 6 lanto mais
notavel, quanlo mais longa foi a lulu do principio vital contra a

Vcausa des'ruidnra.
A espuma na boca se nota quando a morle 6 precedida deextreme,

difliculdade de respiratpio.
Em alguns casos encontra-se vcrdadeiras gangrenas do escroto e

margem do anus; lividez em redor das picadas de sanguesugas, san-
griase escarificanoes.

APPAREUIO NEBVOSO.—A arachnoide, na grande maioria dos casos,
apresenlo-se espessada, seja por uma infillracao sanguinea, seja por
uma infillracao serosa; a sua cnvidade em geral contem uma certa
quanlidade de serosidade sanguinolenta .

A duramaler apresenla nqui e ali uma cor arnarella com suas
variants; muitas vezes os seus seios sao engorgilados de sangue
negro decomposlo. A piamater 6 injectada; a substancia cerebral
raras vezes amollecida ; os ventriculos conlem algumas vezes um pouco
deserosidade avermelhada. 0 canal rachidiano em ccrtos casos apre-
senla ura derrame sanguineo.

Eslas allera<;oes, sendo ligadas a predominance dc cerlos svm -
plomas durante a vida , nada tern de caracterislicas, podendo fallar
com pietamenle si laes symptomas nfio tern cxistido.

ApvAREi.no RESPiRAiORro.—Nos pulmocs observa-se exteriormente
manchas lividas on negras. No parenchyma pulmonar nota-se quasi
sempre nueleos apoplectieos em cerlos pontos, emquanlo que em

1

1
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oulros p6de nao ofForccer modilicacao iilgnma notavel. Os broochios
e a trachea em a]guns casos apresentao imia tinla violacea , <b vezes
contem espuma. 0 larynge nacla oflereee de nolaveh As pieurns con-
servao-se normals.

APPARELHO CIUOJUTOIIIO.
vet ; suas cavidades esquerdas ou se aelii'iu vazias, ou contem algum
sangue fluulo, as direitas contfim sangue negro coalliado; suas valvu-
las e teindoes sao amarellos, seus orilioios normaes. Rarissimas vezes
se eneonlra sangue nos grossos troneos, na maioria di « casos dies
sao completamente vazios e de uina cor ainarella, a qual tambem

0 coraciV* inuHas vezes d pallido elria-

nqta no pericardio, quo contem muilas vezes uma scrusidadese
citrine .

AFPARBLHO DIGESTIVO. LCSOTS mais importantcs e mais caracteristicas
se apresentao para olado das visceras abdominacs .

Oaspecto exterior do estomago e de uma cor parda ou violacea. A Iterto
que seja e desemboracado da materia negra. homogenea,que urdinaria-
menle content em sua eavidade, descobre-se a mucosa , a quel pode so
achar ooberta por urn Iiquido escuifp e glulinoso, maisou tiienos adhe-
rento . Sua edr <5 variavel , apresenla as vezes manchas eehymotives em
relacao corn o elemento inllaminatorio. E’ amollccida o espessada ao ni-
vel das manchas.

A eavidade do estomago contain cm muilos casos uraa quantidade
mais ou meiioscoiisideravcl tie sangue(Hfluente, formando as vezes eoa-
gulosde um cbeiro nauseabundo. Esle sangue, assim coagnlado cu rtao,
d o que conslilue a materia do vomito preto.

Os inteslinos delgados sao amarellados e content maLcrias negras; no
seu ter$oinferior enconlra-se uma efir vermelha, as glandulas de Peyer
enlumecidns, as do Bruner a presen tando uma eruptjao varioliforme; to-
daviaeslas ultimas altera^oes estao lunge do consliluir utn caracter dis-
tinctive da febre amarella.

Os grosses inleStinos pouco apresentao de anormal: o sen conthendo 6
8 *

4
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eonstiluido por maierias fecaes, biliosas, snngue vermelbo ou por ma-
ierias negras.

0 ba?o dc ordinario conserve a sun integridade; em alguus casos po-
elletorna-se menos volumoso, raras vezes amollecido e excepcio-

nalmente hypertropbiado.
o ligado apresenla caracteres analonto-palliologicos de grande im-

portancia.
0 sen volume pode augmentar ou diminuir; ordinariamente porem

elle couserva o seu volume normal. E' de uma c6r amarella mnis ou me-
nos intensa, cor que as vezes seassemelba a do cafG com Idle, da gomma
gutla , etc., e ordinariamente apresenla manchas violaceas. A c6r arna-
rella , que vimos substituir a cor sanguinea propria do orgao, lambem
sc apresenla no seu interior, com a difference porem de ser ordinaria-
menle mais intensa ,lendo um aspecto pontilhado.que a lorna semelbanle
a farinha de mnslarda aniarella ou parda , ou a fractura do aloes das
plmrmacias.

Incisado que seja o ligado, nao corre sangue senao o furnecido jielos
grosses vasos, e isso mesmo em pequena quanlidadc. Seu tecido e
secco, descorado, anemico. As hemorrhagias passivas, t8o frequentes
cm oulros orgaos, ahi nao existem. A degenerescencia gordurosa assi-
gnalada por Louis, foi exuberaniemenle demonstrada pelos exames
microscopicos emprebeudidos por Laroche e Bacclie por occasiao da
epidemia da febre amarella em Philadelphia em IS53, e conflrmada
em 1H*

)7 pelos Srs . Eigueira e Costa Alvarenga. As cellulas bepaticas,
descoradas, privadas do seu nucleo, encerrSo umcontlieudo granuloso
e gotlas de gordura.

iS'os intervallos d’estas cellulas cnconlrao-se globulos graxos.
A degenerescencia gordurosa do ligado, seudo considerada pelos au-

lliores coino lesao a iuais constaule da febre amarella, d considerada por
Du Iron lean como o melhor elemenlo do diagnoslico analomico.

A vesicula e os canaes biliares. em geral nada apresentao digno de
notn; a bilis examinada em massa ('• negra e visCosa .

rem

1
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Os rins sAo pallidos e amollecidos: o Dr. Costa Alvarenga notoii que
a subslaneia cortical soiiria iambem a degenerescencia gordurosa .

A bexiga nao apresents allerarao alguma vascular; as vezes acha-sc
vazia, em outros casosconlfim alguma ourina alterada, cxhalando um
forlccheiro arnmoniacal.

0 sangue (!• mais on rucnos alterado na febre amarella, e sens caracte-
res physicos variao segundo a epocha em qua se examine , Durante as
primeiras vintee quatro boras osangue, lirado de urna vela , apresenta
promptamente umeoagulo volumoso, consistenle , envermelhecendo ao
conlacto coni o ar; no tercciro periodo die apresenta-se negro, fluido,
sem conguio, nao envermelhece ao conlae.lo com o ar .

Diajiin&gtico.

Km geral o diagnostico da febre amarella niio offerece grandes dilli-
culdades , desdc que ella segue uma marclia regular, percorrendo os ( res
periodos precedeuteraenle deseriptos.

Entretanla ha case® em quo a marcha da moleslk seaeba portal sorts
perturbada , os pbenomenos principaes, os mais importanles, se achdo
por assim dizer suilbcados por outros eslranhosou muiloexcepcionaes,
que o pratico se Y6 na impossibilidadc de capitular a molest i < .

Tul 6 o case citado pelo Dr. Beloi: Irata-se de um individuo que so
apresenta queixnndo-se do uma cephalalgia inleusa , <16res conlnsivas
nos membros e na regiao lumbar, pulso forte, Irequentee dfaro , injecc.'io
das conjunctivas, face animada; dataviio esses pbenomenos de dois dias.
Como reinassc uma epidemia de variola, o diagnostico do variola ;'oi
lei to . No lerceiro dia ovomito proto se declarou e o erro do diagnostico
foi patente.

Enlre as afTectoes que mais podera sifflular a Jebro amarella , figure
talvez em primeiro lugara febre biliosa dos paizes quentes. E a seme
lhanga enlre estasduos ofl'ecoOes o tal . que muitosautores foriio levndos
a ndmittir uma perMta identidade enlre elks.



MI nit/

20

Muiios sao na vcrdade osseus ponlos de centacto , mas o medico atten-
dcndo «i marcha da moleslia, ays principaes symptomas a as condigoes
etiotogicns, acharu dados necessarioi a soloran doproblema.
!£’ da observacAo que os individuos nao acclimados, os individuos

recem-chegados, sao os preferidos pela febre amarella, ao passo que a
febre biliosa ataca de preferencia os acclimados e tilhos do lugar.

A febre a morella parece ter uma certa predilecguo para os individuos
robuslos, pk-tboricos; a febre biliosa , se tem predilecgao £ para os indi-
viduos emcondigbes diametralmente oppostas.

A febre amarella , depois de ter atacadoo individuo uma vez , (Sraro
que atuque segunda, o iodividuo pode alravessar impuneinente uma
quadra epiclemica; ao passo que o individuo, que sollre os insullos de
uma febre biliosa , esta longe de se achar ao abrigo de insullos ulteriores.

Asduas moleslias Lem uma invasao diverse: a febre amarella em geral
sorprebende bruscumente a sua victima no meio de suas occupagoes
ordinarias; a febre biliosa ord inaria rnente. apresenla prodromos, sendo
em muitoscasos precedida de verdadeirosaceessos intermiltentes.

A primeira 6 uma pyrexia contiiuin, offerecendo tres periodos bem
disiinctos: o primeiro denoininado inllammatorio, dereaccuo franca; o
segumlo de remissao on de trnnsicao, em que os phenomenos do primeiro
lendem a desapparecer ou desapparecem completomcnie: o terceiro fi-
nalmi'iiie caraeterisado por pbenomerios ataxo-adynainicos.

No febre biliosa nada disto eucontramos, a moleslia e em geral remil-
teutc e nao ha periodos distinctos.

A sulTusao iclerica , que se nula em arnbas as pyrexios, nao se mani-
festa seuao no segundo ou terceiro periodo da febre amarella , emquanlo
queua biliosa ella a presen la -se logo depois da invasao da molestia.

As beiiKirrliOgias naosao tiio iroqueules na febre biliosa cornu na fe-
bre amarella .sendoque nesh apresenla ) uma maior variedade desfrles.

0 vomito prelo e urn symploma muito constanle no terceiro
periodo da febre amarella e e a expresstlo de uma be norrhagia, que
se efleclua na superfieie interna do estomago; na febre biliosa so por
cxeeprao se nota esse vomito, que por ser tao rara a sua exislenciu, al-

*
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guns autoresa excluem Jo sen quadrosymplomalico. Si cm alguns eases
elles sfionegros simulando o vomito caracteristico dn primeira . essa cur
Hie 6 eniprestada pelos eleinentos da bilis e nao pelo sangue.

[Va febre amarella e rmiiiocommum appareeerno lercciro periodo a
suppress/!o complela das ourinas, Da biliosa 6 tnuilo raro e s6 por exce-
peao se nota esse pbenomeno.

A albuminuria 6 symptoms de am has as pj toxins , com a JilTerenoa
porern , que na febre amarella apparece nosegundoou lerceiroperiodo,
emquanlo quo na biliosa.alumde apparecer no periodo tnuitoediantado
da molestfa , (5 rauilo inconstaiito, muilo exceptional .

0 ponlo de eleicAo para o desenvolvimen to da febre amarella sao as
costas maritimas e as embocaduras dos grandes rios, ofide lia xml a ra das
aguas ddees com aguas salgadas; e justamentc o eonlrario quo tern
lugar para a febre biliosa,que de prefurencia segue os panta nos.

Alfim deslas difleren$as que acabarnos de mencionar,poderemos ainda
recorrer as lesoes anatomo-pathologicas,

Como caracteres anatomicos differenciaes temos o augtnenlo do figado
e do ba$o ua febre biliosa , que em g£ral unto se nola na febreama-
rella . A degeneresceneia gordurosa, a anemia e a consistency par-
ticular da glandula iiepatica cm nada se assemelbSo a congesESu
sanguinoa , que de ordinario se nnla na fibre biliosa .

faes sao em resumo as differeucas mais notaveis, que grupsdas e
convenienlemente apreciadas, poderao servir de base a um diagnoslico
seguro.

IcreiuciA CRAVE . Que sem<;lhan$a se podera estabelecer enlrc a
iclericia grave e a febre amarella 1 Era ambns ha ictericio; mas j;i
Lemos visto que a auseneia de iclericia tombem se pode dar ua febre
amarella; e de mais, devemos considerar que si na iclericia grave ha
heraorrhagias do cstomaga e dus inleslinos, ellos sao pouco abun-
dantesj o que c mu phenomeno rare e pouco imporlaute na iclericia
grave , na Mire amarella cbnelitue uni pbenomeno capital. Ainda
mais, si cohsiderarmosque a edr amarella do pelle 6 urn caracler quasi
imarutvcl na iclericia maligna, que as ourinas conldm grande copia
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de bilivcrdina , que tomao-se cotoridas por addicaode tinlura deiodo
e acido nilricn , emquanto que niio so. observa iclericia propria-
mente dila na febra amarelia , em quo as ourifias sflo vermdhas, raras
ott supprimidas, sum principio cornnle da tilts, seitdo polo conlra-
rio albuminosas, clmga-so a eonvencer-se de que nao pode haver se-
mellianja outre eslas moleslias, a menus quo nfto seja forcada.

AltSm de tudn isto a icLericia grave aprcsenla um quadro de phe-
nomenos gravissimos, sens comludo determinar reaccfio febril . Aeste
respeito diz Moneret: «E‘ notavel ver-se que no meio dos symptomas
quo earaclerisao a ictericia hemorrhagica o movimento febril occupa
um lugar Uto pequetio, que nflo se pode absolutamente collocar esla
molrstia enlre as febres. A penes se aclia no comeco um pouco de
calor na pelle e urn pouco de accelcracao do pulso. Na (ebre ama- ^

rella 6 juslamente o contrario que m'js observamos: o movimento
febril e intenso, subrelndo no cumeco, a peile e extremamenle qneiite
e o thermometro, collocado na axilla , pode mnrear 10" c mesmo ir
alrni.»

Riz o Sr. Dr. Jos6 Pereira Regn em sua monographic sobre a
febre ama rella em 1850 no Rio do Janeiro: «0 calor era as vezes
too intenso, quejA de longeincommodava o obserradorque se approxi-
mava do docsle.»

t’odi mos ainda lirar alguns dados lornefidos pela apalpac&o e per-
da regiilo liepatiea: comoja tivemos occasifio de observar, o

sen volume normal na febre amarella , entretailto
cussao
ligado conserva
que na ictericia grave die apresenla-s® atrophiado, sendo que as vez.es
e mesmo dlflicil marcar os sens iimites, Quanto ao commum-

menle o inverso que se da : o organ augments de volume, quando na fe-
bre amarella conserve seu volume normal.

Ora . se temos tantos dados qua nos servem de guia para forniu-
lar tun juizo raaisou meno.s seguro sobre eslas aifeccoes, naoaclia-
mos razilo em Griasinger, quando diz que e completamente impossi-
vel eslabeleCer-Sf o diagnoslico da irferieia grave em um paiz em
quo rein® a febre amarella. See verdade qua em eertos cases © dia-
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guosiieo se rodfia de serias diffiefflldades, utnando-sc mesrno in possi-
vel, lino u menos verdade que na grande maioria das casos urn
pouco Uc slLenjao baslaru para dissipar as duviJas qua por venture
possao existir, tanto mais quanto a febre amnrelhi 6 uraa moleslie
propria dosclimasquentes, ao passo que a ictoricia grave raras vezes
so encontra n’esses climas, e pelu coutrariopnreoe propria doseliuias
frios.

A liepalile aguda 0 uma molestia que al6 certo ponto sc; pode*

pia confondir com a febre amarella; for cunseguiiilc mencionare-
tuos tilgnns symptomas mais iuiporUuiles sobie que o medico deverb
basear-se para formar o sen|tnzo, firebar o sen diagnoslico.

Na hepatite aguda ixfetem symptoaias que muilodepertodevent
o individim acctisa uma dOr viva.chamar a alten^ao do pratico:

luncinjunte iu> hypochondria direito, irrmti imi t -se especialmenlopara
traz no longo do Tacbis, podendo reperculir-se lambem & esp&dua
direita. !>dr continue, exasperando-se pels pressao. pc I os movimon-
to* de inspiracao e de tiissc, dor que cm alguns casos ebriga o
ilocute a desviar o seu Iroueo da po.iirio vertical para eonserval-o
cm uni estado permanente do flexao. 0 figado augmeuta de vo-
lume. Podem haver ususaes, vomilos biliosos , coDslipacflo de ventre;
wrem a diarrhea biliosa coivsiilne a regra geral. As ourinas nada

apresenlao de nolavel.
i Ora, si compararraOs este quadra symptomatic*) com o da febre

amarella , nito vemos nelle seniio grandes diflerencas.
A icleriteia, que b urn phenomendl ISo eommum na febre smordla,

b muito exceptional na hepatite. A cephalalgia , que pode exislir na
hepatite, tunica e (So intensa como a da febre amarella. A febre
na hepatite DUO b raro manifeslar -se debaixo da forma do accessos,
simulando uma febre inlermiltente ou rcmilleule; segundo Dulrou-
Iau, qualm vezes sobre einco a hepatite e precedida de accessos enAo
6 senao depots de nniilos accessos que se eslabeloce uma pyrexia con-
tinue. Na febre amarella nada dislo teams observado.

As iiemorrliagins , hem como ns phenomenon ataxo-adynamicos
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que frequoiilemente acompunhao a febre amarella , sao muilo exee-
pcionaes , e quundo existem sao muilo menos intensos na hepatite.

Al6rn disto esla ultima moleslia nao fem predileceao para os indi-
viduos nilO ncelimados, como aeontece com a fobre amarella .

Assim puis, com uma observe^0 altcnta e uma aprecia^ao con*

venienle de lodos esses phenomenos, o pratico podera com grande
facilidade eslabelecer o seu diagnostico.

A febre lyphoide em alguns casos poile oflereccr semelhan^as com
febre amarella , sobreludo quando ella secomplies de pbenomenos

biliosos. A preset)Iftremos pois alguns symptomas mais imporlantes
d’ussa alleccao u que nao existent ou sb exoepcionalmenle exblem
na febre amarella.

E’ muilo raro que a febre lyphoide acommelta o individuo brus-
camenle no mcio das npparendasde uma saude perfeila , quasi sem-
pre a presenla prodromos mats ou menos longos.

0 individuo afifeclado de febre lyphoide tem o venire saliente, so-
noro ii percussao cm consequencift do grande accumulo de gazes;
tem colicas, accuse dores mais on menos vivas pelo ventre e subre-
ludo no umbigo e na fossa iiiaea direila , omle o gargarejo se faz
seniir pela pressao. 0 baco na grande materia dos cajosa presen ta-se
augmenlado de volume.

Ora , talessymptomas s& o muilo diiferenles d ’aqnelles quecaraeie-
risao a febre amarella, © si apellarraos ainda para os dados fhermnme-
Iricos, ericonlraTeinoselementos muilo signitictivospara eslabelecer@tos
o diagnostico.

Das observegoes colhidas por Wunderlich, Troube e oulros, ohserva-
coes confirmadas por uni grande numero de pralicos distinctos, results
que na febre lyqdioide durante o periodo inicial a temperature seeleva
desdeo principio de uma maneira gradual c constant©, o Ihermomt;-
tro sobe em geral de 0,S." a 1" por dia ate o lerceiro ou quarto de mo-

‘ tia que chega a 39°,5.
Estas elevaedes do temperature tfio unil'ormcs, (So regulares c lao
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conslanles, tem feito com que a marcha da fobre lyphoide seja consi-
derada typica e esse typo a distingue de todos as ouIras molcstias.

ISra febre amarella, eomo jii vimos, o tliermometro marca alternatives
de calor, ora augmento ora ditnimiigSo, c elcva-se rapidamente a 39,
40 e mesmo 41". ii pois, ha unia grande difference entre as duas
affecgdes debaixo d’este ponto de vista.

Atom de tudo : sto poderiamos ainda rccorrer a oulros symploinas de
muito valor , laes eomo a diarrhea biliosu, as ourinassera albumina,
a losse, os stertores broncli ilicos, que mui frequentemente existem na
febre lyphoide e que poderao concorrer grandemenle para estabelecer-
mos o diagnostico,

Poderiamos ainda mencionar ura grande numero de molesliasque
em certos e determinados cases ae npresentfto Simulando a febre ama-
rella, laes eomo a pneumonia, a dysenteria , etc.; mas o diagnostico dif-
ferencial entre essas affeccoes nos levaria muito longe, e por isso li-
mitar-nos-hemos a dizer que essas molestips lem symplomas propi ios.ern
virtude dos quaes poderemos facilmente disiinguil-as de quaiquer
outra affecg&o.

Prognostico,

Apezar do prognostico da febre amarella depender de muitas e varia-
das circumslancias, pode-se dizer que em geral a molestia 6 grave.

\ ejamos entretanlo alguns symptomas que podem ser considerados
eomo funestos:

Quando o pulso desde o principio (5 rauilo frequenle , de 100 pulsa-
eoes para cima,sobretudo si 6 irregular on trern ilo e si com esie eslado
do pulso coincide embaraco e tremor da pa lavra , e anciedadeda respi-
ragSo, o prognostico deve ser considerado muito grave.

A agitaciio extrema , a iclericia c o vomilo, apparecendo desde
gundo dia, as hemorrhagias precoces pelas picadas de sanguesugas
lintanegrae forma ecbymolica das picadas, as hemorrhagias passives,

n se-
CO!l)



i/u1

26

o coma cm o delirio continues e muilo prommciados, s&o indicios de uma
terminscao fatal.

0 dislincto professor de clinica , o Sr. Dr. Torres Homem, observou
durante a epidemia enlre nds em 1870, que o vuinito preto muito pre-
inaluro era um signal de miio agouro, sendo entrelanlo urn signal muito
lisongeiro quando era precedido de abundanles vomitus olimentares,
mueosos ou biliosos.

A abundancia da albuminuria e especialmente a suppressao das ou-
rinas, sao phenomenosde muita gravidade.

0 soluco no flm da molestia n&o senuo um symptoma deagonia.
0 Dr. Belol considera as ddres subitas, que se apresent&o durante a

convalescence, como um signal de morle em qnarenta eoito boras.
Em surama. a febre amarella, sendo uma molestia sempre grave, o

praiico deve ser muito reservado no juizo que liver de emiltir, tanto
mais quanto faclos demonslrao que a sciencia muilas vezes tern recuado
impotente diante de casos apparentemenle inortaes, em quanto que o
doenle condemnado a uma morle inevitevel se salva com os unicos re-
cnrsos da nalureza; e quanlas vezes o medico espera com seguranea o
reslabelecimento do seu doenle e passa pela triste decepcao de vcr frus-
tradas
menlo do mal ? !

ao sendo o prognostico impossivel , & toda via muilo diflicil; e avan-
(;ar uma proposicfio a esmo 6 ser lemerario.

desmentidas e aniquiladas todas as suas esperancas, pelo incre-

Tra tameuto.

E’ sem dtivida alguma a parte a mais imporlante do estudo da
febre amarella eque ainda reclama serias investigates para seretu-
eiduda de um mode prolicuo no interesse da liumanidade e em
lioura da sciencia.

Sea febre amarella exige para ser convenientemenle tralada grande
somnia de conhecimentos e de pralica da parte do medico, cerla-

i
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mente teremos de tralar d ’este ponto com grande deficienein; entre-
tanto nao pouparemos esforcos ao nosso alcance para desempenhar
a tarefa tie expdr e analysar os diflerenlos melliodos therapeulicos
apresenlados pelo aulores.

Assim se exprimem os redoctores do Diccionario de .Medicina em
30 volumes: « nao ha tralaraenlo que nao tenhfl sido lentado; ne-
nliurn que nao falhe, nenhum que nao illuda a esperanca do pratico ,
nenhum com cujo auxilio o medico possa applaudir-se de uni suc-
cesso real , etc.»

Se ale aqui nosso espirito vncillava em abracar eslc ou aquelle
methodo de Iratamenlo, si perplexo pairava dianle de opinides lao
conlradictorias enlre aulores de tanla nomeada, fi vista d’esle quadro
desanimador nada mais nos resta do que esludar os fades como
elles se apresenlao, comhaler os phenomenos predominanles, appel-
lando para a Iriste, porem sibia medicina dos symptoraas, que pa-
rece ao menos ter dado nielhores resullados. Cum effeilo A esle o
Iratamenlo aconselbado se nao por todos.ao menos pela grande maiorin
dos praticos e que lem triuinphado nao poucas ve/es nas diflercnles
epidemias,

No primeiro periodo da moleslia , um que os phenomenos de reae-
<;ao fehril se manifesto em toda sua plenitude, surgio no espirito
dos observadores a idAa da medica^ao antipblogistica; d 'ahi o ern-
prego da sangria como occupando o primeiro lugar no grupu de
semelhanle medicagao ; a phlebolomia, pois, Jot preconisada como
meio de Iratamenlo geral . Algims lancaviio mao della como umre-
curso contra os phenomenos inflammatorios ou congeslivos, oulros
porem a empregavAo tendo em vista a eliminate dos miasmas por
esse meio. Em diametral opposition essa pralica , bem depressale-
vantarao-se oulros medicos nao menos distinctos, era cujo numero se
aclia o Exm. $r. Conselheiro Paula Candido, o qual mostrando-se lAo
adverso a phlebolomia, com loJo o absolulisirto dissc que abrir-se a
vein de um individuo doenle de fobre amarella era o mesmo que
abrir-lheo tumulo.

¥
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Enlre opiniotjs lao contradictorias um raeio lerino nao podia dei-
xar de seradmitlido. E’ inconleslavel que a sangria applicada oppor-
lunameute, nos casos de mna constituiciio forte, de um tempera-
menlo plelhorico, quando uma congesl&o eminente ameaca algum
orgao importante. produz um bem estar, um aliivio pronunciado das
ddres que os doenles accusao. Quanto a adynamia que algunsau-
lores dizem ser a consequencia inevitavel da sangria, essa adynamia
nao 6 maior do que nos casos ero que o tratamenlo tonico e exci-
lante foi empregado.

Para Dutroulau a febre amarclla 6 uma moleslia produzida por
envenenamenlo seplico, tendo uma phase do reac^ao e oulro de

scdacao, e entao diz elle: « 6 preciso eliminar o veneno antes
que esle tenha produzido seus etTeilos ou ao menos para alenual-os
se sao inevitaveis; e 6 pela sahida do sangue que aelimina^ao 6
niais prompla, nolando-se que as evacuates inteslinaes e as reaches
organicas devem ser provocadas quasi ao mesmo tempo.

Seja como for, nao devemos abusar da sangria como se abusou
em Marlinica em 1889 e 1841, nem lao pouco devemos ser tao ad-
versus como S. E x . o S r. Conselheiro Paula Candido; a sua indico-

um

cao tern lugar em casos especiaes.
As e missoes sanguineas locaes aconselhadas por um grande numero

de praticos, talvez mais cautelosos, tern sido empregadas. E si 4 ver-
dade que essas sangrias sao empregadas com proveito, quer para pro*

venir as localisagoes congestivas, quer para alliviar as lerriveis dd-
res que lorturao o doente, nao fe menos verdade que ellas produzem
muitas vezes serios inconvenientes; porque o sangue perdendo sua
plasticidade enconlra essas aberturas accidenlaes por onde salie, dando
lugar a hemorrhagias gravissiraas.

t
l

Os sudoriftcos IGm sido preconisados por alguns praticos com o
fim de, favorecendo a Iranspiragao, faciltarem a eliminaQao do mias-

allenuar a febre. Elies lanc&o mao de diversas subslancias dia-ma e
phoreticas; o acelato de ammonea, a tinlura de aconito, as infu-
soes de (lores de sabugueiro e borragem, etc. 0 Dr. Bellotdiz que

1
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quando o doenle se acha com a pelle secca eemeslado de grande
agilacao 6 mais convenienle empregar os pos de Dawer, que prodn-
ssem simultaneamente o efleilo sudorifico e calmante. Os banhos de
vapor, os pediluvios quentes e as bebidas nilradas emprcgadascom
profusuo, sao usados com vanlagcrn.

Os vomitivos ttm sido empregados. Alguns medicos preferem a
ipecacuanha ao tartaro stibiado, quer por ler esie uina aecao irri-
tanle sobre a mucosa gastrica , quer porser um deprimenledo systema
nervoso. Dulroulau tendo emjregado o emeticu em muilos casos,
observou mAos resultados. Diz elie que o voinito negro A o symplo-
ma mais grave da febre amarella , etude que provoca o vomito nfto
pbdo senao favorecer a formagao da materia negra , os individeos
que succumbem depois de semelhanle mediengao tern vomitado ne-
gro e em muilos casosa materia negra appparuce proniptamonle de-
pois do vomitivo.

A este respeito assim se exprime o Sr. Dr. fos6 Pereira Itego; « o
tartaro emetieo era por aiguns praticoso principal meio deqnelan-
gavao mao na invasao da molestia , nao $6 para provocar a iranspi-
ragao, como tambem para promover ns evacuacdes; ecumpre coti-
fessar que nao deixou de serum meio vanlajoso em muilas circum-
sfancias, fazenda como que abortar a molestia , quaudo em pregado nas
priraeiras 24 ou -48 boras; porera oulras vezes sua applicaguo nao
foi sein inconvenicntes, sobretudo quaudo liavia vomilos e predomi-
navao os phenomenps nervo-astlienicos, porque entuo pareceu con-
tribuir para aggravar o inal dos doeules e loniar mais critics sua
posic&o. augmentaudo a prostragao, que se Hies nolava.»

A medicac&o purgativa goza de mini grande repuLagao no Iralamenlo
da febre amarella; como bem diz Dulroulau , clla oppoe asconges-
Ides sanguineas uma derivacao efBcaz , acalma o erelhismo do sys-
lema nervoso sem feril-o de sedacao e favorece a eliminagao do
miasma.

" L *

O oleo de ricino, os calomelanos, o sulphatode magnesia sao rnuilo
aconseUiados. 0 distincto professor de dinica o Sr. Dr. Torres

r
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Homem emprega sempre o oleo de recino, Outros tern empregado com
vantagem os purgalivos drasticos, o Sr. Hr. .Albino de Alvarengn
obteve bons resultados durante a ultima cpideiriia porque passamos
com o era prego do oleo de croton logo depois de uma abundanle dia-
phorese.

Os clystsres mais on menos energicos tfira sido preconisados quer
para auxiliar, quer para sitbslilnir as poebes purgalivas quando os
vomitos sao obslinados ca constipacao de venire rebelde.

Como odjuvantes dos diversos meios lem-se empregado os excilan-
les cutaneos; ainapismo, pediluvios quenles, friccoes sobre os lornbos
e membros com succo de limao azedo, on coni vinagre quente, da-
chas fries. i

Eslabelccido o segundo periodo da molestia , o sulpliatode qui-
nina deve ser empregado. Nfio ignoramus as divergencias que lia
enire praticos dislinctosa respeito do emprego dcsle meio, citnreroos
resum ida menle as opinibes de alguns medicos mnilo competentes.

0 venerando Sr. Bar;io dc Metropolis emprega o sulpliato de qui-
nina neste periodo e os resultados oblidos sao de lal ordem que
S Ex . decominou esta phase da molestia de—periodo de quinina .

0 Sr. l)r. Torres Homem o enipregou na epidetnia que u Himamenta
nos visitou e os resultados coliiidos forao alem de loda a especta-
tiftti S. S. mandava fazer umas pilulas compostas de dousgraos de
sulpliatode quinine, dous de valerianate de quinina e I|1 de grAo
de extracto gommoso de opio; Java quatro a seis no primeiro dia, ires
a cinco no segundo e duas a ires no terceiro.

So fim destes tres dias suspendia esta mediracao c o doente so
tomava agua inglezs e limoitgda de limao fortemenle acidulada.

Cm opposite a estas idt‘iis apparecem outros batendo o empre-
go de semelbante medicamento. Dutroulau , distinclo pyrctologista,
no comeco de sua pralica empregava sempre o sulphato do quinina ,
e como niio lirasse resultado, sues conv Locoes forfto ahaladas e mais
tarde ehegou n reconhecer sua inefflcacia, dizendo mesmo que a quini -
na nao faz se n3oaggravar os uccidentes subsequentes,

1
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0 Sr. Dri lose Pereira ftego, omsua memoria sobre a epidemia de
febre anaarella de 1850,diz < pie psulphalo de quinina nao deixou de ser
proveitoso todas as vezes que desde o prioripio a molestia so patenleava
com phemomenos remiUentes ou intermittentes mats ou menos bom
manifestos, e que pelo contrario i' ti prejudicial cm muitas eondigoes,
sobretudo quando a molestia caracterisava-so peias formas algida ,
syncopal e do typho icleroide, sem remittenciassensiveis.

iN6.s estamos convencidos das vantagens da sulphato de quinina no
iratamento da fubre amarella , e julgaibos qua uo menos por cau Leila , o
pratico deve empregal-o no periodo du remissiio. ouando a molestia
zombando de lodes os undos empregados, passano lercdfo periodo,nada
mais resta do que lancar mao da medicinal dos symptonras; a <|ui iiuuha
desaccdrdo.

Sobreos plienotnenos que mais de perto aioen^fioa vida do doente
que deve eonvergir toda a altencao do pratico,

( is phenomenos capitals que sc apreseBl&o tCesle periodo siio: o vo-

milo, os accideutes cerebraes e as hemorrlingias.
Contra os vomitos paramenia nervosos e sympalhicos lern-se empre-

gado os sinapismos no epigaslro c mesmo os vesicatorios, as bobidas ga~
zosas gdadas.o xaropedegrosethas.o vinhb branco.e os Inglezes empre-
giio a cerveja e o champagne. A codeina c a morphina sao de grande
utilidade.

Contra os vomitos prelos geralmente lanfa-se mao das Umonadas ve-
gelaes ou mineraes, geladas ou tiiio, o g&u em pequenos fragmentos, os
adstringenles: como o perchlorurclo de ferro, a ergolina, o lanino, o
aeidp gallieo. Ainda tem-se preconisado nestes casos a morpl) ina ,oopio,
o ether , onitro associado a digitalis, a nox-vomica, etc. Externa men te
tem sido aconst’lhadas as calaplasmas feilas com cosimento de digitalis
ao epigastro e as applicaroes frias ao venire. Alguns pralicos dizeni t ;r
empregado o arsenico com vantagem.

0 nlmiscar, o castoreo , a canfora, a bellaclona , o louro ĉerejo, os re-

vulsives ds exlremukdes inferidres muito aproveilao quando sc decla-
rAo os phenomenos alaxicos.
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Contra a adynamia lan§a-se inflo dos tonicos e cxcilanles : quina,
serpenla ria, agua ingleza , vinho, etc.

Contra as hemorrhagias cmprega-sc os adstringentes e muito especi-
almente o perchlorurelo de ferro; as limonadas sulphuricas e de limiio,
sao proveilosas. . ' 1

A’ anuria deve-se oppdr as friceoes acidas ou tberebentinadas sobre
os rins, e clysteres nilradose caniphorados-, aosoluro, o ether, o cblo-
rophormio, a morphina, etc.

Contra a septicemia resultante da profunda vicia^ao da erase do san-
gue, viciagfio produzida quer pelo miasma produclor da febre amarella,
quer pelo accumulo da ur£>a e dos pigm^ntos biliares, emprega-se
antisepticos. E’ neslas cirumstancias que o Sr. Dr. Torres Uomem lem
empregado com vantagem o acido phenico associado a agua de Labar-
raque.

os

Tratameuto prophylatico.

Muitos 15m sido os meios prophylaticos da febre amarella : os purga -
tivos, os voraitivos, os exuclorios, os tonicos, os antisepticos e muito
parlicularmenle a quina. R611o, cirurgiao das tropas inglezas nas An-
tilhas, fazia os soldados usarem da quina e dos banhos de mar pela
manhS.

A verdadeira prophylaxia da febre amarella nao consiste no emprego
destes meios, que longe de serem beneficos, pelo contrario podem ser
nocivos ; consiste antes no emprego de meios hygienicos capazes se n &o
dcconler os progressos da molestia , ao menos de attenuar os seus
efleitos sc sSo inevilaveis.

* m

Nos paizes que nilo reunem condicoes favoraveis ao desenvolvi-
menlo da febre amarella , mas que sao susceptiveis do ser aasaltados por
uma epideroia. diversos cuidados devem ser aconselbados ; se a impor-
tacao da molestia esta provada , as quarentenas. nao tfio rigorosas e
desbumanas como oulr’ora se queria , devem ser observadas. Aquel-

*



les uavios quo tiverera saliido de portos iofectados, (|ue durante a sua
viagetn nso tiverao caso algum de febre amarelln . para esses basta o
isolamenlo simples pnr urn tempo rnais on menoslongo atb quest tenlia
passado o periodo prove vel de incubaoao.

Quando, porem, o eoso cent ratio se der, os nnvios devem ser descar-
regados em lugares siluados dislant.es das povoncoes, convenient-
mente desinfectados polos meios nconselhndos . Se a despeilO aestes
nieios a epidemia se desenvolver, compete a bygitie publiea zelar
escrupulosamonte na limpeza das cazasj ruasepraias, no esgotamento
das aguas eslagnmlas e pan tanos, opp6r-se & format^o dos Kcos de ema-
ila^des organicas.

0 melhor meio.se fosse sempre possivel, seria evitor os fdcos de infec-
cao; as pessoas qne puderem devem se relirar para lugares mais ou
menos previlegiados.

Umab6a hygiene particular attenua consideravelmenle os estragosda
molestia: cvilar o mais quefbr possivei lodo o genero de excessos, evi-
laro serdno, a humidade, a insolaeao prolongada . mauler urn regimen
regular 0 convenienle, conservar livres todas as fundoes, etc., laes sao
os preceitosa seguir para snbtraliir-se as fimestas oonsequenciasde uma
molestia tan assustaddra.

Natnreza.

A natureza da febre amareDa tern sido apreciada diversamcnlo polos
auLliores, que se tdm occupadodo seu estudo; ti assim quo el la b consi-
dersda pelo Dr. Rochoux como uma vnriedade do gnslrile ordinaria da
maior pari** das regioes temperadas; 6 assitn qne Thoniasini a considers
comb uma influmraa^lo gaslro-hepatica; ora si £ verdade que nesfa py-
rexia existent ordinariameulc alteraedes das paredes do eslomago. si a
glamlula hepalica b na grande maioria dos casos afleetada, essas altera-
eoes nuo podcm dar eonta per se do movinienlo Jebril lao inlenso, nem
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dos uulrus symptomas graves que soem apparecer e conseguintemente
nao podetn explicar a morle.

Oulros praticos , como Chervin, Pugnet e oulros, considerao a febre
amarella como ten lo uma nalureza idenlica a das febres inlermiltentes
paludosas, sendo apenas o seu grao mais elevado. '

Si para Chervin exisle essa identidade, para oulros as duas molestias
sao completamenle dislinctas; e com elfeito a marclia que seguem as
duas pyrexias, os svmptornas que apresentao, as lesoes cadavericas quo
produzem, por cerlo n&o nos aulorisariao a admittir semelhanle identi-
dade . Cumpre porera eonfessar que algumas vezesa febre intermiltenle
existindo concumilantemente com a febre amarella, pode apresenlar
francamenleos seus symptomas; e k de observafao queo lypho da Ame-
rica pddemesmo julgar-se por accessos periodicos; mas este facto quer
dizer apenas que as duas molestias podem coexistir e haver predomi-
nancia dos symptomas de umn sobre os de outra .

Finalrnente oulros acred itao, e parece-nosser esla a opiniao mais ge-
ralmenle seguida , que a febre amarella 6 uma moleslia totius substunliw
produzida por utn envenenamento miasmatico, que^exerce sua accdo
sobre a massa do sangue, imprimindo a todo o organismo reaccdes vi-
vas, perturbajdes variadas.
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PROPOSIC0ES
ftj

ft I

SECCAO DE SCIENC1 AS ACCESSORIAS
>

r

rC.U)EIHA HE MEDH1INA LEGAL)

KNVESffiAMBNTO PEI .A NICOTINA

l r

k

A nicolina, principio activo do tobaco, exisle em lodas as suas paries,
desde a raiz atd a seniente, e suaquanlidadc varia conforme a especie e
sobreludo o terreno em que vegeta a planta .

I I
I

A nicolina 6 um liquido oleaginoso, incolor t’ora do conlactodo ar,
alterando-se I'acilmente e tomando um c6r escura quando exposts aos
raios luminosos.

i l l1 w

4

Eslo nlcaloide icin uni cheiro ncre ,um sahorcaustico e desenvolve va-
pores estremamente irrilautes. E’soluvel no acoo! eno ether, pouco so*

luvel na essencia de therebenlina.

i\\!

A nicolina e um veneiio dos mais violcntos , lem uma ac$fiode con-
lacto causlica e corrosixa e eifeilos dynamicos fulminanles.

r

%

-
I
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V

Adminislrada sob qualquer forma , degluliUo, inslillada na conjunc-
tiva , introduzida debaixo da pelle , applicada sobre uma i 'erida , anico-
tina em dose toxica mala inslanlaneamente.

VI

A nicotina exerce sua accao sobre os nervos, musculos esobreludo
sobre o sysiema vascular.

VII
envenenamento pela nicolina pode-se quasi sempre, dadas cerlas

precaucoes e cuidados , achar no estomago e onlros orgaos da victima
uma ponjiio deveneno niio modificado.

VIII

A analyse luxieologica por meio do processo de M.Slas 6 de grande
sensibilidadc e de extrema delicadeza para sereconbecer a presenca da
nicotina no orgariismo da victima.

1IV

A nicolina precipita em branco os saes de mercurio. de chumbo, de
estanho e dezinco, e em azul os de cobre, sendo estes dois ullimos
precipilados soluveis em um excesso doalcaloide.

X

0 bicblorurelo de platina da com a nicotina um precipitado ama-
rello, floconoso. o qualse dissolve pela ebulligHo e reappareceem forma
de crislaes polo reslriamento .

XI
A coloracao vermelba pelo cliloro, o precipitado escuro pelo iodu-

reto de potassio iodurado, o deposito de bellas agulhas rubras de
iodo-iiicotinii pela misluradesolucoes ethereas de iodo enicotina , etc.,
sao caracleres preciosos que devcmos invocar para reconltecermos a
presenca da nicolina.
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XII
m

Nao se pode procurar os signaes de envenamento pela nicolina cm
d6se elevada senfio no cadaver, por issu que a mortc 6 lao rapida
que custa a crer como o veneno em lao pouco tempo pode ser absor-
vido.I

X I I I

Em d6se um pouco menor a nicolina accelera a respiraciio, au -
gments as pulsates cardiacas, n respira^ao lorna-se tnorosa , as pu-
pillas dilolao-se, apparecem phenomenos convulsivos, tremor muscular,
adynamia e morte.

«

)
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PROPOSICOESu

-

SECCAO DE SCIENCIAS MEDICAS

(CADEtB* l)E MATEBU-MEDICA E II1 EBAPEUTICA]

DISCRIPC.AO PHtStOLOGICA E THERAPEliTICA DA NOZ-YOSICA
#

)

A uoz-vomica <5 a semente da Slryehnos INux-vomica , arvorc das
Indias Orientaes eda ilha dc Ceylon, pertencente <i fsmilia das Apo-
cyneas IStrycbneas longaniaceas de de-Candolle).

II ' f

i

A noz'vomiea deve suas propriedades a dous atcaloides, que entr&o
em sua composi^o; a stryclifiina e a brucitia.

IN

As propriedaides toxicaft da noz-vomica sio de tal onleni rjue ella 6
considerada como um dos yenenos mais energicos.

IV

As vurtigens, as ddres ligeiras, a rigidez nos musculos do pescofo,
nos masseteres, etc., laes sao os primeirus phenomenos que soem
upparecer pouoo depois da ingestuo de uma dose elevada de noz-vo-
mica -. H

-

r

t

”i
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V

Abalos lelanicos, violentos c dolorosos, rigidez dos maxi!lares, ca-
beca voltada sobre a espinha dorsal, rigidez dos membros thoraxieos
e abdominaes, succedem aos priineiros pbenomenos.

VI

Progredindo a ac»;ao toxica , uma rigidez letanica invencivel scapo-
dera de todos os musculosda vida animal .

VII
lim pequenas doses a noz-vomica obr.i sobreludo como lonico, aug-

mentando os ac^oes rcflexas; ein dbses um ponco niais elevadas 6 um
excitante poderoso do syslema nervoso ganglionar.

' VUI

Fauquier foi o primeiro quo aconselbou a noz- vomica no trala -
mento do poralysia, e Bretonau , de Tours, chegou a provar suas van-
tagens nas paralysias dependentes de uma molestia da medulla ou
dos conductores nervosos.

IX

A eflicacia da noz-vomicu e cspecialmente da slnchnina no lra-
tamento das paralysias salurninas estd porfeitamente demo11s[rada

X
A inconlinencia ou a relencao de ouriuas, dependentes de uma pa-

ralysia da bexiga , c«dem facilmente ao emprego da noz-vomica.
Lafaye, de Bourdeaux, curou em sete semanas um velho afieclado
de relencao de ourinas com o uso do extracto de noz-vomica na dose
de 20 a 40 centig. por dia.

XI
0 emprego da noz-vomica tde grande vanlagem nas nevralgias, na

impolencia , na chorda , algumas vezes no teiano esponlaneo. na
asthma, no cholera, etc.
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Ml
I

As preparacoes dc noz-vomica sao deutilidade real nas dyspepsias
rebeldus qtte seacompanhao dedOres e flactulencia .

HT

XIII

A noz-vomica tern sido empregada com vantagem contra os vermes
inlestinaes.

XIV -I

As dysenlerias e certas diarrheas chronicas e rebeldes l£m cedido
frequenlemente ao uso da noz-vomica.

*
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PROPOSIC0ES
it

SECCAO DE SCIENC1AS CIRURGICASk

(CADE1RA DE OPERACOES)

OPERATES KECLAMADAS PELOS TIMORES HEMORRHOIDAES
i.

DA-se o nomede tumores hemorrhoidaes a tumores sanguineos, que
se assestao no anus ou no recto.

11.
Esses tumores dividem-se era internos ou externos, segundo se im-

planlfio acima ou abaixo do sphincter do anus.
' III.
Elies podem cm algumas circumslancias npresentar-se estrangulados,

e entao 6 necessario recorrer a reduccao por manohras de taxis, sendo
mesmo muitas vexes preciso praticar-se o desbridamenlo do anus para
facilital-a.

»

IV.
p

Entre as opdracdes para a cura radical d’esses tumores, temos a exci-
sao, a ligadura, o cauterio actual, os causticos e o esmagamento linear.

Y.
Para a excisuo simples dos tumores, os inslrumentos necessaries sao:

uma pinca e um bisluri ou uraa lesoura; ella em si u uma operarao
muilo simples, porem de consequencias arriscadas, por isso que podo
dar-se uma hemorrhagia que ponha a vida do doenle em perigo.t
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VI.
%

*

A praticadaligadura eslAhoje abamionada pelassuas consequencias,
taescorno: dOr inlensa , phlcbilese -esIreUamenlos do anus.

i

V1L
0 uso do caulerio actual , 6 devido a Fh. Boyer, porem esle processo

b lioje pouco empregado por causa dos accidenles que produz.
VIII.

*

Esses accidenles dividem-se era primilivose conseculivos: enlre os
priraeiros lemos a queimadura das paries visinhas, os adeniles ingui-
naes, as
gada , as hemorrhagias e o estreitauienlo do reclo e do anus.

r

1

iieraorrliagias, elc. ; eenlre os segundos, a suppuracao prolon-
IX. 1*

A caulerisacao que Jobert pralicava sobre o proprio tumor com a pasta
de Vienna e Amussal, sobre o pediculo, eslA boje abandonada. *m

X.
fc

Segundo M. Malgaine.nao se cita rauitoscasos de morte depois da cnu -
lerisacao.porque esto opera^ao nao lem sido pralicada era grande escala.

.... XI.•m

0 acido azotico b tmiilo empregado pelos cirurgioes inglezes e lem
r m * ^ 6 * ' - K.

dado bons resullados, porem exige repetidas caulerisacoes e produz
muilas dures. %

X I I .
0 esraagaraenlo linear foi proposlo por Chassaignae, que para isso

fez conslruir urn instrumento apropriado.
XMI

0 csmagamento apresenta vanlagens reaes sobre os oulros raelho-
dos operatorios, tanlo durante a operarao, como mesmo depois. i

*1

in In
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xiv
&

Uma das grandes vantagens d’este processo 6 nao produzir hemor-
rhagias e eslreilaruenlo do anus; mesrno qtiando estes phoiiomenos sc
apresenlao, nao s3o communs.

V

xv
*

Convena antes da operaijSo que o cirurgiSo faca o seu doente tomar
um purgativo.

XVI

Depois da operacaodcve-se altcnder muito para o genero dc alimen-
tacao do operado.

\ 4Ik
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HYPPOCRATIS APHORISM

1

Lascitudines spontS obortue, morbos proenunciant. (Sect. II, Apli . IS.}i

II
In febribusaculis convulsioues et circa viscera dulores vehemcntes,

malum. (Sect. IV, Aph. 66.}
P I I I

Sornnus vigilia, utraque inodum excedenfia, malum. (Sect. II,
Aph. 3.)

I V
llbi delirium somnus sedayeril , bonum. (Seel . II , Aph. 2.)

V

Morborum acutomm non intotumcerlu' suntprmnunciationes neque
salulis neque mortis. [Sect. II. Aph. 19.)

VI

Mente constare et bene habere ad ea qufle offerunlur, quovis in morbo
bonum contra vero malum. (Sect. II, Aph . 33.)

^F I N I S r f*
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Esla these esta conforme os estalutos. lUo de Janeiro, 30 de Se-
tembro de 1872,

j
4

f

HR. J . PEREIRAGUIMARAES
DR . SOUZA LIMA.
DR , D. J , FREIRE.
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