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Djflnigao, Synonimia e Geographia j
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A chyluria e uma molestia chronica peculiar aos paizes quen-
tes, e caracterisada pela emissao de urinas de cor ordmariamente
branca-leitosa , ouiras vezcr rosada ou sanguinolentas e que se
coagulao espontaneamentc.

A cbyturia c tambem disjgnada por muitos outros nomes,
como sejao : diabetis albuminosa ' Jobim), urinas gordurosas
(P, Regoj, urinas butyraceas ( Felix Martins) , albumino-pimduria
( P, Guirnarnes), galacturia , sanguc dc plasma lactecente nas
urinas Robin), hematuria chylosa (Rayer ), hematuria interim -
pical f /egatld), lymphorragia do apparelho uropoietico (Gubler )
pimeluria endemics dos prizes quentes iRouchardai) , urinas chy-
losas (Prout) ^ polyuria caseosa, diabetis lejtosa ( A liberty pyuria
lactea ou chylosa (Sauvages).

Nos paizes comprehendidos entre os parallelos de 3o/ ao none
e 33/ ao sul do equador, a chyluria reina como molestia endc-
mica, e os casos authenticos
sao extremamente raros.

Na Europa tem apparecido ulguns casos de chyluria ^ de que
forao victimas individuos que nunca d 'alli se ausentarao. Nao
fazendo mencao d’aquelles cuja authenticidade e posta em duvida,
citaremos como verdadeiros os casos de Prout, de Cubitt , de
Bird, de Roberts, de Morgan e de Ackerman

i
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observados fora d'esses lemites
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Na Asia a diabetis albuminosa tcm sido observada na China,
lndo-Ghina e Indostao, sendo que o Dr. irayer a considera como
um dos caracteres da elephantiasis dos Arabes, em virtude da fre-
quence da simultaneidade das duas affeecoes.

Nr Africa a molestia e observada em muitos paizes, onde tam-
bem as hematurias sao muito communs como precursoras
vezes muito distantes
Nubia, Algeria, Cabo da Boa-Esperanca, ilhas Bourbon, de Mada-
gascar e Mauricia *

Na Oceania citao-se varios cases observados na Australia e
Ta'itbsendo problematica asua existencia nas colonias hollandezas.

Na America a chyluria e uma molestia frequente nas margens
do Prata, Paraguay e Parana ; no Chili , no Peru, nas Goyanas
ingleza e franceza, na foz do Amazonas, nas Antilhas, na Colom-
bia, no Mexico e nos Estados-Unidos

No Brasil a chyluria e observada com frequencia no Rio de
Janeiro, Bahia , Maranhao e Para : nas outras provinces os casos
conhecidos sao raros, c e completamente destituida tie fundamento
a assercao de ser essa molestia muito frequente nos velhos em
Minas-Geraes, assim como lambem e falsa a affirmacao de Juvenot
que diz ser a chyluria tao commum no Brasil que os medicos sao
todos os dias chamados para tratar d'essa molestia.

-1
as

da chyluria ; assim acontece no Egypto,

Historia e bibliographia

Nas antigas obras de medicina os autores nao fazem mencao
da chyluria: esse silenciodura ate 1676 anno em que Klug publicou
a sua observacao — De Jhixu chyli in jluore muhebri gonorrhea
coeliaca , et nrinis lactis et abundancia lactis.

Estudando a diabetisEt , Muller parece referir-se a chyluria
quando diz: Est et alia species diabetis quee cceliaca urinalis apel -

lari potest , nempe quando clhylus cum urina, ant loco urines
prodiL

4

I



- f

r
[

O

Morgani tambem falla de certas urinas que apparecem mistu-
radas com chylo: Incidmus aliquando in urinas» qnce chjlum
admixtum habere vxderentur ( / ).

Na Nosologia Methodica de Sauvages leem-se dois trechos nos
quaes parece clara a referenda d chyluria (2).

As primeiras observacoes, porem, que tratao clara e positiva-
menre da chyluria sao as referidas por Chapotin na sua these inau-
gural,, em 1812 (3).

Em 1818, Abibert parece fazermencao das urinas chylosas na
sua Nosologia Natural (4) *

Nesse mesmo anno, Prout publicou uma observacao authen-
tica de chyluria em uma doente sua, cujas urinas continhao de
mistura albumina c gordura.

No journal de chimie medicale de 1828, Chevalier e depois
Petroz apresentarao dous casos de urinas chylosas.

No mesmo jornal em 1 S3o uma nova observacao se le apre-
sentada por Blondeau,

Em i 834,Salesse 5 ) apresentou um estudo sobre a hematuria ,

no qual se referem diversos casos occorridos na llha de Franca,
mas que nada tern de commum com as urinas leitosas.

A Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro em 1835 discutio
brilhantemente sobre as urinas chylosas ; tomarao parte na
questao os illustrados Srs. Drs. Valladao, Jobim, Jose Bento da
Rosa, Maia, Reis, Meirelies e De-Simoni ; licarao netidamentc
illucidados os caracteres essenciaes da molestia, as circumstancias

A
_ P

que presidem ao seu apparecimento, o tratamento maii proveitoso
e 0 facto de ser a moLstia peculiar au Brasil: sobre a natureza ,
porem , da doenca devergirao as opinioes : os Drs Valladao e

U

1

( It Morgani , De fedibus nt causi* m rborum, Epist 1 » Xldl* nrt. 41 .

l9; Salvages. Nos - Igia Methodira, Clasae i). t J a u e r o iy, Capitalos 7 a 8:

13) Ohapotin. These inaugural , Paris. IS12, Topographid medicate de Pile ik*

France .
[ A ) Alihert , Nosologie Naturello , Famille 1.1 Geuero t . *, Oapit. 3. *

t5) Saiesae, These iuuugurule, Paris, Ittdd .
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Jobim acredttavao em um vicio de hematose* empedindo a elabo-
racao do chylo ; o Dr De-Simoni em uma nevrose do apparelho
urinario ; o Dr . Maia em uma perversao da sensibilidade dos rius;
e o Dr* Reis observara a molestia com caracier phlogistico e nao
nervoso { i ) t

Km i836, Caffe * Rayer e Orlilla tiverao occasiao de xer um
C3LSO genuine de chyluria em um brasileiro que foi tratar-se em
Paris e redigiram sobre o facta um luminoso relatorio, citado
sempre com muito elogio (2 ) *

Como resuhado de ^uas observac5eS em doentes que forao da
liha Mauricia procural o em Paris, Rayer publicou, em 1836,
lucidas consideracoes sobre a chyluria (3) .

Nesse mesmo anno, Robert Willis publicou em Londres um
excdlente esiudo sabre as urinas chyiosas {4 *

Km 1^41 Rayer deu a luz da publtcidade a sua importan -
ttssima obra sobre as doencas dos rins ; e ahi estudando a hema-a

turia endemlca da ilha de Franfa c do Brasil, trata da hematuria
com urinas chyiosas (5).

Requin na sua Pathol&gte Medicate tambem trata da chyluria,
seguindo a opiniao de Rayer .

Em Bouchardat inserio nos Annates de Tkerapeutique a
analyse de uma urina leitosa , e nesse mesmo anno Sigaud publicou
o seu livro sobre o « Chma e molestias do Brasil * onde estuda a
chyluria sob 0 nomc de hematuria do Brasil .

Em i 85o Cubitt (6) apresentou uma observacao de chyluria
em uma mulher que nunca sahira de Inglaierra.

Em 1853 vierao a luz no Rio de Janeiro as theses inaugurates

f

( 1 ) Sigand . Au cliraot inat*die du Et'esil* e Raytr. IIJUU des muludlfid des
reins, volume

(3} Seguud a Rayer, ,
. 1} Journal , 1’ Experience, n* il .« itaio lHliS.

(4J Urinary Dg&dd&gg anil Widtr i.roiittiJiiaiiL, Pori ! ' Cap . 0.* . tiaogSi 'J. v

(5j ftuyer, Trails de* malmlittt d*w rtiiuri, Paiit. h 1MJ ,

LI>) PfiU<jtJQplnCul TfuutisCttoUfl. LBoO, GJlarfo pcluDr . J * Silva.

I
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dos Drs. Noronha Gonzags ( i ) e Catta^Preta (2) , e em Paris a do
Dr* Juvenot [3), quo disseraram sobre a chyluria -

Na Gazeta Medica de Paris appareceu em 1858 uma brilhante
exposicao feita per Gubler da analyse d 'uma urina chylosa ; e
tambem da theoria imaginada pelo distincto medico para explicar
a pathogenia da molestia.

Na Imperial Academia de Medicina do Rio de Janeiro, tra-
vou-se em i 8tia viva polemics sobre a natureza da chyluria, e as
diversas opinioes emitiidas forao muito judiriosa e lucidamente
criticadas pdo Dr Pinhciro Guim&raes, na Gazeta Medica de
maio de i 863*

Ainda em 186z o Annuario de Therapeutics de Bonchardat
traz um excellente artigo sobre a chyluria, que tambem, na SeSSlo
de fevereiro do mesmo anno, da a Royal and Medical Society
foi objects de brthame discussao, sendo lidas entao as tres obser-
vacoes do professor Carter do *Bombay Medical College* , apre-
sentadasas observacoes dos Drs. Rabigton e Pryestley*

No Lancet, em i8(I3 publicou-se o resultado da experienda
de Pavy, assim como vein a luz o livro de Beale * De /’urine e os
artigos de Acker man n na Dentsch Klinic que tratao de urinas
chylosas.

Em 1864, appareceram os importantes estudos dos nossos dis -
tinctos lentes os Srs. Drs* Souza Lima e Pereira Guimaraes, que,
em suas theses inaugurates disserraram brilhantememe sobre a
chyluria.

Na Gazetta Medica da Bahia de outubro de [ 868, appareceu
um artigo do Dr. Otto Wucherer, em que cste distincto protico
communica a descoberta , que ftzera dous an nos antes, de uma
nematoide nas urinas chylosas de uma doente do Dr, Silva Lima,

W Arinas obyloaaa ou tattoos qilft g6 frequeatemente no tUo
Jsnei ro .

{3} C&mcteres difFereuciaeg e Analogic05 gutre a nephrite ntbnnmiosa e as minus
vulg&nnente chammda* chyloaan au Idteyas

*

(W sur riieroaiurio endferntyue dea pays cfcauds et aur lu chylurtc ,
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IA discoberta d’csse verme. que passou a chamar-se — Filaria
Wuchcreria, foi verificada por Leukart, na Europa, e tambem nos
Estados Lnidos confirmada por Salisbury, que enconrrou em
uma urina chylosa o embryao de am entozoario que Spencer Cob*

bold julgou ser identjco ao Filaria Wuchereria ,

Em 1870 publicou Cassien a sua these inaugural:
Elude sur Vhematurie ch rleuse d'apres les observations recuil-

lies d Salable, e na Bahia, em 1872, appareceu a these de concurso
do Dr. Almeida Couto sobre a Hematuria endemica dos paijes
quentes.

Em 1873, na Lancet vem o resumo de uma communicacao do
Dr. Lewis (de Calcuta) em que e descripto um verme — Filaria
sanguinis hominis— identico a filaria de Wucherer, e encontrado
na urina chylosa, no sangue dos chyluricos, e tambem na lympha
de um tumor elephantiaco *

O excellente trabalho do Dr , Crevaux ( 1 ) sobre a hematuria
chylosa ou gordurosa dos paizes quentcs, constituio a sua these
inaugural, sustentada em 1872.

Em 1875, tivemos um importantissimo e luminoso estudo
Sobre a chyluria, que foi a these de concurso do nosso muito
illustrado lente o Sr, Dr. Joao Silva,

No anno seguinte publicou-se a Memoria sobre a albumino-
ptmeluna , do Dr , Martins Costa, e logo depois appareceu a bri-
lliante these de concurso do Dr. Julio de Moura sobre a chyluria.

Em 1877, veio a luz da publicidade (2 ) a dcscoberta feita por
Bancroft na Australia, do verme adulto do filaria wuchereria, e
logo depois appareceram as observacoes sobre identico facto dos
Drs. Silva Araujo (3), Felicio dos Santos e Julio de Moura (4) *

1

*

<

1

'

(1) Archives de mod, naval , 1374* ftevista medico ( Rio de) 1375 e Gazeta medica
(Labia ).

(2) Lancet , de JLIIUO, Setembro e Gutubro de 1877, 2 fiazotu mcdica da Labia
de Selotnbro o Novembro do mesmo anno *

3) G&zeta Medica da Bahian * 11, 1877 ,

(4) Jornal lo Coimanmo, Id de Novembro de 1377 .

"1
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Rm 1879, publicaram-se os estudos do Dr.Manson de Aniov,

China ( 1 ) sobre o desenvolmento da filaria wuchcreria ate a epoca
da muturidade sexual.

para completar o esboeo bibliographico que tracam is da
chyluria, devemos ainda char os trabalhos de Spencer Oobbotd 2)
de Davaine 3] e as theses inauguraes dos Srs. Drs (ioncalves
Theodoro 4 Victorian Pereira , 5) e especialmentc as dos
Srs. Drs. Claudio Lima , Castro Rebello, Lucianno de Castro e
Fonseca Costa .

Er

A

Etiologia

a
I

Srxos. A socicdade de Medici nu do Rio de Janeiro admittio
a opiniao de que a chylurin e mats frequente nas mulheres do que
nos homens. Esta opiniao c partilhada pelos Srs. Drs. W uchercr,
Silva Lima , Martins Costa e sustentada pe!o illustnido professor
Dr . Joao Silva que apresenta uma estatistica de 65 easos, dos
quaes 40 se refere m A mulheres e •* 5 a homeus r « havendo para
aquella 11m acrescimo de J 5, algarismo assiiz expressive, maxime
tend >-se em conta o menor contengcnte com que entra o sexn
femenino para o algtrisim da popnlacao ». Considerando-se
tambem a influeneia da predisposicao, que parece averegiudo
crcada pelo exercicio das funccoes proprias ao sexo femenino, o
modo de pensar do nosso illustrado mestre attigura-se muito
rasoavd . Entrctanro muitos clinicos divergent d'essa opiniao, e
julgao ser a chyluria egualmente comtmni nns dois sexos. Assim
pensa o illustrc professor Sr. Dr , Torres Homem, e o distmeto

1

its

<

( tj Gdzeta Medica da Bahia, 1879.
12 ) Spencor Oobbol 1, ou Erilozoario.
(^} Davain \ Trattedcsa Entozoaires.
[ 11 Il-smaturw On lamina loj paize- UiTih , 1 S61.
ioj Mulestias par. t < iron MID I:S frijq I-MIGS 1ms It n > 3 into rtro j i i BiLia 1^6

*N 01 -i
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clinico o Sr. Dr* Julio de Moura, que, acrescentando aos 63 casos
do Sr. Dr. Silva mais 34 observacoes^presenta uma estatistica dc
gg doentes, pertencendo ao sexo ma&culino e 47 ao femenino .

(_) Dr. Claudio Lima cm sua these inaugural sustentada. o
anno passado perante es ta Faculdade, cita mais 26 casos, entre os
quaes figurao 11 mulheres e i 5 homens. Sommando mais estes
casos aos qg do Sr . Dr. Julio de Moura teremos um total dc 125
doentes, dos quaes 67 erao homens e 38 mulheres.

A significacao destes factos confirms a nosso ver a opiniao de
chyluria tao com mum nos homens como nas mulheres.

A inftuencia da menstruacao, da gravidez, do aleitamento
sobre o apparccimento das urinas leitosas, da qual os auctores
estrangeiros ( ij citao casos, e que Srauvagcs (2 ) jd mencionou,
tem sido verifkada claramente pelos medicos brasileiros.

O Sr. Dr. J . Bento da Rosa observeu um caso cm que a chy-
luria apparecia oito dias antes da menstruacao,

O Dr. Claudio Lima 3) apresenta T O observances feitas no
Brasil, cm que a raolestia irrompeu durante a gravidez. sendo
que em 4 d’esses casos, desappareceu com o parto.

Os Srs. Drs, Jooo Silva e Julio de Moura observaram tambem
doentes em que a molestia appareceu durante o aleitamento.

IhAiuts.—* Segundo as auctores csirangeiros, a infanda e a
preferida pela chyluria.

O Dr. Cassien co utiico a discordar d’essa opiniao geral, pois
diz que na idade adulta e mais frequente a molestia.

Esse assentamento quasi unanime dos auctores estrangeiros e
sem duvida 0 resultado da confusao que elles fazem entre a hema-
turia e a chyluria.

J

Esta judiciosa consideracao do Sr. Dr. J, Silva adquire maximo
valor quando rellectimos que no Brasil a lifao dos factos p5e em

ser a

(1) W. Roberts Pearsc, citaclo polo Dr, Joao Silva .
(2) Laurentius non miltas vidit puerperns plunnmm lulls copiam per utorum

vesicam escreyisse Nosologia Methodica.
• Lhcsf j£ citada*

j
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cvidencia a predileccao da molestla pela idadeadulta * Com ell'cito,
nas cstatisticas dos Srs, Drs . Wucherer, Joao Silva, Silva Lima e
Julio de Moura a quasi totalidade dos casos se referem a irtdir
viduos que sollVeravn ou adqueriram a molestia durante a vercli -
dadc ; apenas urna observaeao do Dr * Wucherer traz a ehyluria
aprcsentando-se aos 70 annos de idadc, Na idlincia os casos da
doenca que conhecemos entre nos $ao dous : um menino de dofe
annos e meio de idade, da clinica do Sr * Dr * Torres Hometn ; e
outro de anno e meio, observado pelo Sr. Dr , Felicio de Santos *

A assercao do Dr. Noronha Gonzaga de ser a ehyluria muito
com mum nos velhos cm Minas Gcraes, c gcralmcnte con testada c
combatida com ra$a£>} porquanto cssa doenca pode-se dizer com-
pletamente desconhecida n ’aquella provincia,

Assim devemos concluir que entre nos a cbylttria e excepcio-
nalmente rara nos dous extremes da Vida, c rekuivamcmc muito
commum na verilidade*

I

*

m

Temperamento, Constituigao e Profissoes

* Todos, em geral , concordao na predileccao da ehyluria,
pelo temperamento lymphaiico, preferencia essa, entretanto , que
a Uccao clinica mostra iiao ser exclusiva., pots multos factos se tern
visto em individuos de outros temperameotos

2 *
0 A constituicao fraca ou < estado de depauperarnento motU

vado por quaesquer cousas predispoem para a acquislcao
molestia, que. alias, e observada muitas vezes em individuos
robustos c fortes ao menus apparentemente.

3..* A influeueia das profissoes parece ser completamente nulla
ou ainda dc todo desconhecida .

A opiniao de ser a ehyluria mais commum nas classes ricas ou
abastadas, nao e sanccionada pda observacao clinica entre nos *

a

da

\

v



1V/.TiG/iQCv
'

*
i

I
12

RACAK . NO Piitfit . OS bnincos s5o atacados com manifest®

predileccao pda chylufia; depois os mestizos,e cm ultimo lugar os
negros. E' o que ensinan as estatiuicas ate hoje publicadaS* Com
effeito, reunindo aos casus citaJo# pda Sr I Jr. Jo:to Silva , os
referidos pdos Srs, Drs. Julio de Moura , M . Azevedo, M. Costa,
S . Araujo c os do [ I . da Misericordia , o Dr, Claudio Lima a pre-
senta uma estatistica de 8f> dociues , dos quaes Go sfio brancos,

ig pardos c 7 negros.

Este resultado estd tumbem de accordo com as observances
de quasi toJos medicos estrangeiros.

Quanto a raca indigena da America, poder-se-hia udvez jiiU
gal-a refracuria a molestia, em vista do silendo que a seu respeito
guardao as estatisticas*

HKR.YNCA . Como causa predisponente da molestia parece
que a heranca pouca influencia exerce .

Os auctores estrangeiros ci1 0 diverts casos de chyluricos na
mesma f&miluu e entre nos, os Sis. Drs. Silva Uma , Almeida
Ctjuto fe Gonsalves Theodoro observaram ja a molestia em parelites

muito proximo®,— pai e filtio—irmSos—primes, e 0 SrT Dr. Mar-
tins Costa cita um duente que declareu scr a chylufia hereditaria
em sua familia.

Estas observacoes, porcini, julgamos que sao insufticientcs para
autorisar uma conclusao segura-

CUM A E EsTAOor ^ .— A chvluria e uma molestia exriusiva
. .J* z -m

das zonas invert ropicnes, jpujos limites rest r ingem 0 dominia da
endemhi , pois os casos observados fdra dessas regiocs, sao phe-
nominaLmente raros. Este facto incontestavel e uma razao tao
clara quanto poderssa para gerar a conviecao de que as urinas
chylosas tem Como principal causa pre-dispnnente—senSb deter-
mi11a me—a influend it dos dimas quentes *

Quanto as es£ac5e$, pare&e que nenhu na influencla. exercem
sobreo app irccimento da molestia, cuja irrupcao tern sldo obser-
vada cm todas as epocas sazonaes nao so pdos medicos estran -
geiros como pdos brasildfos*

r
1

ik

i



F' *

) 3
OsERYSIPELAS, LYMPHANGITES , ELEPHANTIASIS DOS ARABES.

numcrosos cases ohservados pelos auctores estrangeiros ou nacio-
naes . da cocsistencia d’essas affeccoes com urinas leitosas, sus-
citarao a idda de attribuir-se -lhcs a mesma causa morbigena, opi -
nmo baseada tambem no facto de ter sido encontrada a fitaria
mtchereria tanto na urina chylosa c no sangue dos chyluricos,
coma no sangue dos clephantiacos, na lympha e mesmo no trama
dos tumores clephantiacos, e cm abcessos lymphaticos, como
consta das observances dos Srs. Drs. Silva Araujo, Felicia dos
Santos, Julio de Vloura , S. de Magalhaes einre nos, c de diversas
outras de medicos estrangeiros, como as de Manson e Lewis
Apezar. entretanto, d’esse e outros pontos de confacto entre estas
molestias e a chyluria,, nao nos parece claramente demonstrada a
identidade da causa morblgcna, como pcnsao Manson e o Dr, Silva
Lima.

*

Como quer que seja , sao muito frequentes os casos em que
esses diversos estados morbidos coincident com a chyluria ou a
preccdem no mesmo individuo,como observaram os Srs, Drs* Mei-
relles, Jobim, De Simon!. Catta-Preta, Pereira Pinto, Souza Lima
Martins Costa e Joao Silva.

Tomando em considerafao a grande inrtuenciaSYPHILIS ,

que exerce o vicio syphilitico na produ^ao de diversas eflfecgoes
renaes, o Sr. Dr. JoSo Silva foi o primeiro que encarou a syphilis
como elemento etiologico da chyluria. Em abono de sua judiciosa
opiniao cita . entre outros, 12 Joentes ^em 14 casos) de sua clinica
que estavao sob a inliuencia da diathese syphilitica, herdada ou
adquerida.

)

Na urina chvlosa tern se observado fre-
a#

quentetnente a presenca do acido urico em excesso, sob a forma
de cristaes ou de po amorpho.

Estc facto, verihcado ja pelo professor Paula Candido, tern
levado muitos medicos a considerarem a lithiase urinaria como
causa predisponente da chyluria.

F/ difficil, entretanto, jusficar essa opiniao. A lithiase urinaria

LITHIASE URINARI A .
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on depende de uma causa geral (dyscrask sanguinca, dkthese
urica etc. ) , ou de uma cousa local lesoes dos orgaos ourinariosT
pyelite1 cystite etc . ) : no primeiro caso , o excesso de acido urico
nas urinas e um facto cocstance ; ientretanto, os chyluricos emit-
tern, nos intervallos Jos accessos, urmas perfeitamentc normals ;
no segundo caso, as alteracoes do apparelho urinario, proprias da
lithiasc, nuncu forao vistas coexistircm com a chyluria* E nos
casos da concomitancia das duas molestias, parece-nos mats faci!
explicar , admimda a theoria dos hdminthos* a infiuencia causal
da chyluria sobre o appurecimcnto da Uthiase cm consequencia da
presenca das filalarias nas vias urinarias.

O Sr. Dr* Joao Silva discutindo esta questao, depots dc esta -
belecer a possibilidade da precedencia da lithiase urinaria d qual-
quer lesao renal, conclue que esta alfeccao podcra occasionar o
apparecimento da chyluriase o individuo estiver predisposto.

HELMINTH- is.— O Dr * Wucherer em agosto de 1866, verificou
com o microscopio a presenca, em umaurina chylosa, do embryao
de urn nematoide, que hoje se chama — filaria wuchereria, e estd
inckiido na ordem dos JtematoUes, familia dos Strongytides ( Leu-
kart i , Antes de Wucherer nenhum observador fizera mencao
d'este verme, a nao scr talvez Demargnay ( i). Esta observacao
porem ficou isolada e sem consequencks*

A descoberta de Wucherer na Bahia, porem * foi seguida e con-
firmada por diversos outros observations tanto no estrangeiro,
como no Brasil .

E ' assim que Bancroft na Australia, em 187b, encontrou a
filaria wucheria, o mesmo nematoide, no liquido de urn abcesso
lymphatieo e no de um hydrocele do cordao Spermatico, e em
t ^77 Lewis em Calcuta fez igua! achado no tecido de uma ele-
phancia nevoide ; e, emre nos, no mesmo anno* os Hrs. Drs. Silva
Arajo e Silva Lima m Bahia, vertficaratn a presenca do hclmintho
no liquido de um tumor elephantiaco, e os Srs > Drs. Felicio dos

Ul Medicate w Tornu 1#, 3 . * sene, pag. 0S5* Paris .
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Santos e Julio de Moura no de um abcesso lyropharico, no Uio do
Janeiro .

Os vermes , encontrados poi todos estes observadores, forao
julgados identicos a filaria de Wochereiq e d 'essas e outras obser-
vances quc conlirmao a existences Jo nematoide dc Wueherer, ja
no sangue, ja nas urinas dos ehykiricos, nasceu a theoria vermi -
nosan dando como cauiui da molestia as desordcns proctuzidas no
apparelho txrinario pda presenca do filarim

A theoria dos helminthos tern rido muita voga , assim como
muitos adversaries ; c , no capitulo da pathogenic aprescntamol-a
com maior desenvolvinieotoA ILtnitando nos por ora a rcproduzir
a dcscripcao que da ft I aria tizerao Gobbold e Lewis, e que o
Sr Dr. Silva Lima assim expoe na «Gazeta Media* da Bahia de
Novembro de 187

KILAATIA BANCROFT!. O Corpo capillarjiso, uniforme cm gros-
sura . Cabetm com uma simples bocca circular, sem papillas*

Pescoco estreito, de cerca de uni tgrcu da largura do corpo .
Cauda smgda na fetnea e romba. Ofificio genital perto da bocca ,
anus immediatameme acima da ponta da cauda . Comprimento
da fcmea 3 1 /2 pollegadas (0,^10125) largura 1 /90 (o^'^oS).

Embryoes 1 /200 ( o^n m \ Q j a 6, 22} Je comprimento por i /3ooo
a I /225O (o,minoo7 it ) a 64““0$22) de largura .

Ovos T / L O O por r/165d o/luloiG6, ) (Cobbold) .
O verme e de cutis lisa, sem strias transversals, senao as que

produz a contraccao dos nmsculos subjacences . A largura da
femea no lugar em que esui cheia de ovos c de 1 / 100 de pollegada
(o,wn27

"5). A cabeca tem a forma dcclava e a largura de t / 5oo de
ppllegada o, muio53) ; bocca sern divisoes labiaes, e a sua abertura
tem o diametro de T /3OOQ de poltegada (o^oogif)) ; esophago
sem strias musculares tern o comprimento de 1 /55 de pollegada
(ô S) e continua -sc impepceptivelmente com tubo intestinal ;
este mede transversalmente 1 /660 (oJhmo4 i 291 ) e esnl cheio de
uma materia molecular granulosa.

A largura do parasita logo nbaixo da extremidade cephalic# e

/ /
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de I /545 (Oj"11"5045} e augmenta 1/222 (o ,J‘ '012.387) no Pon^onde se une ao imestino e mela pnllegada abaixa [ o oip) chega a
largura de 1 / 100 fo.“ "0 0 0 2 -j S ) OLI pouco mui$. Estas medidas sao
tomadas sobre um fragmeuro do verrne, fa I tando por consequencia
a do animal inteiro. Em urn segniento da parte media do corpo
viao-sc os tubulos uterinos cheios de ovos eni diversos graos de
desenvolvimcnto ; 0 tubo intestinal serpeia ao longo dos tubos ;
estes medem 1/222 (o, ramo 12387) de largura c em muitas dos
oyos contidos percebenvse movimentos de actividade propor-
cional ao grdu de maturidade dos embryoes. Os ovos nao tem

casca distincta e sim urna delicada pellecula que envoive o em -

brjrao em todos os sens perlodos e a sua forma depende da pressao
que os cerca. Asdimensoes medias tomac is ao acaso em ovos
onde o embryao ainda nao era visivel forao i i 3oo por 1 /1200

(o/ll,rioo2 1 i por o/rtUoi 375) e as d'aquellas em que erao manifestos
os embryoes i /6f>6 por 1 / 1 790 de pollegada da (,ow11o41291 por
o/nn,oi53) * ( Lewis),

COUSAS DIV^RSAS ,

a ciiyluria ,

E' assim que se tern assigoalado como mtiuituio para 0 appa-
recimento da motcstui o abuso de alimeTltos e de substancias excL
tantes ; os resfriamentos. as emocoes monies, os exercicios vio -

lentos etc, Em um distincto medico d 'esta cortc apparece o acesso
de chyluria sempre que ellc anda de carro depois do jantar ; em
uma doente do Sr . Dr . J Silva a mais lcve ernocao moral pro -
vocava a irrupcao da molestia. Como, porem . actuao estas cousas,

difficillimo explicar.

Muitas outras ecus is tem sido attribuidas

\
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Anatomia pathologica

P6de-se affirmar que nao existe anatomia pathologica da
chyluria.

As necropsias conhecidas sao vlo raras quanto pouco signili-
cativas os seus resuUados, coma passamos a cxpor,

O Sr , Dr. De-Simoni notou, em urn caso, que o reciJo cel-
lular dos rins estava um pouco esbranquicado, molle, volumoso
e salpicado de manchas brancas.

O Sr, Dr * Priestley examinou o cadaver de um men i no que
succumbira adynamico, tendo cessado a chyluria i 5 dias antes da
mortc e sobrevindo edema dos p<is, e observou o seguinic: o
corpo muito esbranqui^ado, o coracao pequeno c molle, com as
fibras musculares em Jegenerecenci t gorduo$a,o tig tdo gorduroso,
os pulmoes tuberculoses,os rins muito pallidos e amollecidos, pois
despedacavao-se, rompendo-se a capsula, onde nao erao vesivcis
os pequenos vasos, sendo que a parte seedonada , muito pallida,
nao apresenta-va a difterenca sensivel entre a porcao tubular e a
cortical, como acontece no estado normal. O microscopio mostrou
que o tecido renal estava em grande parte desorganisado e em
adiantada transformacao gordurosa, canto que Priestley vuspeitou
a complicacao da molestia dc Bright.

O Dr. Prom examinou em iS31 os rins de uma crianpa de
anno e meio, que soifrera de urinas chylosas, morrendo de uma
enterite superveniente ; os rins estavao perfeitamente normaes,

O Dr. Isaacs autopsiou um marinheiro que soflrera de chyluria
succumbindo de uma tuberculose generalisada ; os rins estavao
perfeitamente normaes a nao serem alguns nodulos tuberculoses
amollecidos,

O Dr. Lewis observou a steatose dos rins, e a presenca da
filaria wuchereria ja no tecido dos rins, como na arteria renal e
nas capsulas supra^renaes. (Lancereaux citado pelo Dr - Claudio
Lima.)

1

M. 01 3



TT- LI*-\ h. -k. .s- '

VA'-fev*

i %

i*
#

Symptomatologia*
a

0 symptoma capital e pathognomonico da chyluria e a alte-
racao da urina, que se apresenta muitas vezes sem prodromos,
outras vezes e annunciada por certos phenomcnos precursores.

No primeiro caso a molestia apparcce bruscamente. de impro-
viso : o individuo no goso apparente de melhor saude, e surpre-
hendido pelo aspecto insolito de suas urinas, que se apresentao
turvas, ou brancas c opacas, avermelhadas ou cor de cate com
lcite> c coagulando-se espontaneamente; e o primeiro accesso, que
se repitird com intervallos mais ou menos longos.

Na segunda hypothese, os symptomas pecursores consistent
cm mau cstarj inaptidao para o trabalho, fraqueza muscular,
perturbacoes ligeiras das funccoes digcstivas, como exageracao do
appetite, ou urn certo estado dyspeptieo; e, para o lado da
funccao uropoietica iima sensacao de peso na regiao lombar
outras vezes de ligeiras dores, que se prolongao para as virilhas e
mesmo ate as coxas. D’estes symptomas o mais constante e signi-
ficativo e a dor, que chega, as vezes, a ser tao violenta como a da
colica nephritica ; quando a coagulacao da urina, elVectuando-se
no interior do organismo . produzio a obstruccao das vias
urinarias.

Quanto ao estado geral, e opiniao corrente que nenhuma
modificacao notavel apresenta, e, sob este ponto de vistaT o illus-
trado Sr. Dr. Joao Silva estabeleceu tres cathegorias dc factos,
que abrangem os casos de sua observacao pessoal, assim como
todos os outros conhecidos na sciencia : na primeira cathegoria, o
illustrado professor, inclue os casos em que o estado geral do
doente parece completamente normal, persistindo todas as appa-
rencias de boa saude.

Na seguida, entrao os individuos, que durante os ataques da
’molestia, maxima qnando sao fortes e prolongados, veem suas

*
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formas abaterem -se, decahirem , para recuperabas de novo apenas
no intervallo dos accesses : e sao estes os factos mais numerosos .

Na terceira divisao. em fim, entrao os casos em que, coni a
prolongacao da inolcstia ou frequente repeticao dos ataques, o
doeme torna -se extremamente fraco e anemico, definha vesivel -
mente , sobrevindo entao edemas, e molestias occurrentes, como a
tuberculose : este e o caso mais raro do qual o illustrc professor
cita um interessante exemplo da sua clinica.

As funccoes digestives, na maioria
dos casos nao sao compromettidas ; e quanJo o sao, as suas per -
turbacoes se reduzem a um estado dyspeptico mais ou menos pro-
nunciado, ou a uma alteracao do appetite, Assim nos doentes de
Dutt e Cubbit o estado dyspeptico era muito pronunciado : nos
casos de Calle, Prour e Creveaux a exageradio do appetite che-
gava a verdadeira boulemia, e o Sr , Dr . Silva cita uma doente
sua em que a exageracao do appetite ahernava com phenomenos
dyspepticos bem accentuados*

APPARELHO DIGESTIVO ,

Atn’AUKLHO CTUCU)*ATOKIO. —A circulacao parece que nao e com-
promettida nos chyluricos, a julgar pelo silencio que a esse res-
peito guardao todos os auctores, a excepcao somente de Cre-
veaux , que cita um doente, cujos ataques de hematuria erao
precedidos de accessos febris.

SANGUE. 0 conhecimcnto exacto das modificacoes do sangue
na chyluria deveria de certo esclarecer muito a escura pathogenia
d'essa singular molestia ,

Infelizmeme, porem , esse estudo estd ainda muito atrasado ;
muito poucas sao as analyses feitas, e quasi sempre negativo o
resultado obtido pelos observadores, como aconteeeu aos
Drs Rayer, Bence-Jones, Creveaux , Silva Lima c Martins Costa .
Os exames microscopicos tem sido nos ulcimos tempos mais
numerosos, em virtude do empenho de muitos observadores em
verificara present dos nematoides ( filaria wuchereria) no sangue
dos chyluricos, como no de doentes de outras molestias.
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As analyses chiinicas e microscopicas registradas pelos aucto-
res sao estas.

Ex AML C. HfMICO . O sangue do doente de Caffe, sendo analy*

sado pelo professor Cuibourt, apresentou consideravel demi-
nuicao da febrina e augmento de materia graxa e de albumina . 0
exume que o professor Hoppe Seyler praticou no sangue de uma
doente de Niemeier, deu o seguinte resultado : a porpocao dos
corpusculos sanguineos e da materia corante era normal ; e exa-
gerada a das materias gordurosas, principalmente no serum do
sangue, que continha 35 ,g por IOO ao passo que o sangue con-
tinha apenas 1,7 por 100.

!

EXAMK M 1 CROSCOPIC0 . As analyses microscopicas publicadas
mostrao setnpre a presence da filaria m> sangue dos chyluricos.
Nesse caso estao as de Lewis, de Cobbold, Roberts, Manson
Bancroft etc.

Entre nos diversos observadores tem encontrado os nema-
toides ja nas urinas chylosas, como o Dr. Wucherer na Bahia , ja
no sangue de chyluricos, como o Dr . P. de Magalhaes, na corte,
observou em um doente do Sr. Dr. J . Silva, contando 46 vermes
em 7 gottas do sangue,d onde concluio que toda massa sanguines
deveria conter cerca de 600:000.

Em algumas outras alVeccoes, maxime nas do systema lym-
phatico , a presence d1esses vermes tem sido verificada no sangue
dos doentes pelos Drs. Silva Ltiria, Paterson, Silva Araujo, Victo-
rino Pereira, Fclicio dos Santos, Julio de Mount e outros.

APPARELNO urtiNAKio , —-Como ] (i dissemos, a chyluria <* caracte-
risada essencialmente por symptomes lorneculos pelo apparelho
uropoietico ; desses um dos principles e a dor, que pode variar
desde uma sensacao incommoda de peso ou plenitude na regiao
dos rins ate o verdadeiro martyrio da colica nephritica , Na
grande maioria dos casos as dores sao ligeiras , podendo-se propa-
gar das regioes lombares a bexiga , aos scrotos e as coxas ; appa-
recem de ordinario em ambos os lados, e mats raramente loca -
lisao -se no !ado direito.

\
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*Outras vezes, por£m , as dores sao vivas, intensas, o que acon-

tece quando se declara a hematuria lranca ; e, quando se formao
coalhos de sangue ou urina no interior das vias urinarias, as dores
se exacerbao atrozmente, podendo o doente sulfrcr os pheno-
menon da dysuria, ischuria e stranguria , que cessao apos a expul-
sao do coal ho, o qual se faz espontaneamente em regra geral ;
podendo, eniretamo, algumas vezes exigir o catheterismo da ure-
thra, que os coalhos vein obstruir. Em ulguns casos, os doentes
sentem nos rins batimeiitos bruscos e violentos, que cessao rapi-
damente,

A dor e motivada pc I a formacan de coalhos sanguineos ou
urinosos, segundo pensao diversos auctores, entre os quaes o
Sr. Dr. Joao Silva : ou pela ruptura dos capillares sanguineos dos
rins, como acredita o Sr, Dr Julio de Maura.

Como quer que seja, ella precede commuminenic a ermssao
das urinas chylosas, cujos caracteres passamos a examinar,

URINA. O sabor e cheiro da urina sao normaes em regra
geral ; em a1guns casos, porem, a decomposicao ammoniacal se
produz muito depressa, c a urina pode mesmo exalur urn cheiro
munilestamente sulphydrico, A edr das urinas pode vanar muito :
as vezes e ligeiramente avermelhada ou rosada, outras vezes cor
de cafe com leite, ou ainda de uni vermelho escuro, ou tinalmente
brancas e opacas como o leitc. Estes diversos macizes podem
succeder-se todos dentro de poucas horas, sem regularidade
aJguma.

Os matizes avermelhados sao devidos a existencia de sangue
em maior ou menor quamidade; a cor de cafe com leite prnvem
da presenca do acido urico em po amorpho, segundo observou o
Sr. Dr. Joao Silva ; e a apparencia leitosa rezulta da presenca de
granulates gorduros $ excessivamente pequenas, retidas em sus-
pensao pela albumina.

Diversas circumstancias podem intfuir sobre o aspectn da
urina, alterando. Assim, depois das refei^oes as urinas appare-
cem turvas, ao passo que de manha se mostrao limpidas e claras
os exercicios corporaes, mesmo pouco violentos, augmentao o
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aspecto turvo da urina e podem provocar a emissao de urinas
verdadeiramente sanguinolentas, sendo excessivas, ou entao appa-
recimento de urinas chylosas, casos de que se conhecem exemplos,
como sejao os doentes de Goodwin, dc Cubbit ( i ) e outros.

COAGULACA.0 .— A urina pode coagular-se pelo repouso, ou
conservar -se liquida. Quando se coagula o aspecto do coalho
varia conforme o liquido contem oil nao sangue : se este existe cm
quantidade, vem reunir-se no fundo do vaso em um coaguto
escuro ou vermelho carregado, quee coberto por um liquido mais
ou menos avermelhado ; se a urina nao contem sangue, ou coa-
gulate toda ou em purte ; no primeiro caso, forma-se um coagulo
unico, grande, tremulo, semelhante dgclea , e moldado pela forma
do vaso que o contem ; no segundo caso , pequenos coalhos sobre-
nadSo no meio da porcao da urina que nao se coagulou, apresen-
tando entao o todo o aspecto de leite coalhado. A coagula^ao das

pode effecruar-se, como jd dessemos, no interior das viasurinas,
urinarias. Nesse caso os coagulos expellidos pela tniccao sao aton-
gados, cylindricos e vermiformes.

A quantidade de urina emittida, na maioriaQUANTIDADE
dos casos, se conscrva normal. Algumas vezes, porem, tem se
visto exagerar-se consideravclmente .

DEMSIDAUS. A densidade da urina chylurica e variavel , os
cillando entre ioo5 ( Duhomme Wucherer ) ate 1022 e 1020. (Du -
homme Priestley)*

ANALYSE CHIMICA REACAO . — No inomento da emissao a urina e
quasi sempre acida, e raras vezes alcalina, pda presence de phos-
phatos ammoniaco-magnesianos.

ALUUMINA — Sob a influencia do calor, ou tratada pelo acido
azotico, a urina chylosa da um precipitado albuminoso mais ou

abundame, segundo a quantidade de globulos sanguineos
de materia gordurosa que contenha.

menos
ou

(1) Oitadoft pelo Sr. Dr . J Silva .
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MATERIA GRAXA , - Tratada peio ether sulphurico, a cor
branca e opaca da urina chylosa desapparete, tornando-se o
liquido claro, limpido, transparence ; procedendo-se a evapora^ao
do ether , a materia graxa, quc elle dissolvera forma no fundo do
vaso um residuo, que e a gordura, e e amaretlo^ solido ou
untuoso, incrystallisavel, c de cheiro aromatico.

Separada da albumina e materia graxa, concentrada e
filtrada, a urina chylosa sendo tratada peloacido nitrico, apresenta
cristaes de nitrato de urea ein ccrta quantidade.

Tambem pode-se encontrar acido urico em po amorpho ou em
crystaes, Nao sc encontra , porem. como querem alguns, nem
assucar nem caseina Os outros principios da urina apresentao-se
todos na proporcao normal,

O seguinte quadro que reproduzimos da these do Sr. Dr, Joao
Silva, apresenta seie analyses de dilTerentes auctores .

\
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i f f * 9G,5990,7394, 74 01,93 01,9395,10 93,86 •1

100,00100,00100,00 10,000100,00ioo,on wo.oo

EXAME MICROSCOPICO . Analysada no microscopioT a urina
chylosa revela a presenca dos globules sanguineos, ainda mesmo
que o seu aspecto exterior nao o indique, diz Cassien .

Estes globulos hematicos se reconhecem perfeitamente por sua
coloracao, mas ditVerindo sob muitos pontos dos mesmos ele-
mentos examinado no proprio sangue, em estado normal *

.
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« Estes globulos hematicos, espheroidaes, tem visivelmente
um diametro inferior ao dos cospuscuios sangutneos, aos
quaes os cotnparamos ; alguns nao parecem ter mais de 1 ,200
de millimetro, muitos tem um aspecto irregular (framboise) porem
a mor parte sao regularmente espliericos e lisos cm sua superficie;
seu contorno e daramente limitado por uiria orla sombread
iniensa, so por excepcao, e que se percecebe uma segunda I inha
circular concentrica, indido da excavacSo dos discos sanguineos
normaes.w (Gubler)

De envolto com as hematias, eneontrao-se tambem corpuslos
brancos* que parecem leucocytos, assim como granukfoes muito
tenues e numerosas de materia gordtirosa, ou globulos oleosos,
que se distinguem pelo sen volume dcsigual, pela sua forma
espherica e pelo seu aspecto muito brilhinte; e tambem cylindros
flbrinosos, descorados, quasi transparentes, on hyalinos, brilhantes
esbranquicados, talvez formados peta fibrina coagulada, e mol -
dados nos tubos uriniferos; encontrao-se ainda cellulas epitheliaes
prismaticas e nucleoladas, assim como crystaes de phosphato
ammoniaco-magnesiano

O facto, porem * revelado pelo microscopio que mais impres-
sions os observadores e a presence, muitas vexes verificada, do
embryao do nematoide ou do venue udulto, que foi descoberto
por Wuchcrcr, e cuja descripcao tivemos occasiao de apresentar
na Etiologia *

a
!

I

Marcha-Dura?ao e Terininagao

A marcha da chyluria e irtdeterminada e irregular, e capri-
chosa como tambem a sua invasSo e durafao. As vezes a molestia
invade dc improvise, inopinadamente ; outras vezes gradualmcnte-
em alguns casos, os accessos tem uma causa apparente ou occa~
sional, como um resfriamento, um exercido violemo, uma queda
etc.; outras vezes nada os justifies ou anriurtcia ; esses accessos
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durao alguns dias, on mezes ou annos. indeterminadamente, e de
ordinario sao separados por intervallos cuja duracao e do mesmo
modo incalculavel

A duracao da doenca e tambem indeterminada ; persiste desde
alguns dias atA dilatados annos: a docnte de Chabrier soffreu de
chyluria durante So annos « Urna molestia intercurrente pode
suspender a marcha d'esta enigmatica etilermidade, diz o
Sr. Dr. J . Silva.

A terminacao da molestia e em geral a cura, e rarissimas vezes
a morte, sendoainda verdade que a terminacao fatal pode sempre
ser attribuida a outra doenca superveniente, que as mais das
vezes, e a tuberculose, na opiniao do Sr. Dr. Joao Silva, que cita
oito exemplos d’esse caso.

r

j
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Diagnostic© e Prognostico %

\

*

Os caracteres da urina chylosa sao tao espcciaes e exclcsivos a
essa entidade nosologica que o seu diagnostico nenhuma dilficul -
dade offerece ; e quando iosse possivel a confusao, o exame chi-
mico e microscopico da urina viria dissipar todas as duvidas.

O prognostico da molestia e la oravel ; entretanto, como ella
pode se tornar urna causa encrgica de enfraquecimento, creando
assim predisposicao para outras molestias, como a tuberculose,
requer sempre muita attencao e cuidados do medico.
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Pathogenia*

L OB theories sont des gen^mlit̂ ou dos
jdfies snemiriques qui reaument retut <ictuel
do nos c nii4 iS8Jinces ; elles constituent del
veriLcs to 11jours relutivos et destines A so
modifier par les prngtdjm£me des sciences.

CLAUDE BESNAUD, Med. exp .

Para expiicar os singulares symptomas que caracierisao a chy-

luria. nemerosas theorias tern sidu aprcsentadas.
Infelizmente. porem, si c sempre possivel imaginar se uma

theoria , nem scmprc e possivei ou lad! demnnstral a , E' o quo
acontece n 'estc caso: largamcntc discuiida, a pathogenia das
urinas leitosas apresenta ainda muitas obscuridades, pois as iheo
Has ate hoje conhecidas, mais plausiveis. mais rasoavcis umas do
que as outras carecem todas, entretanto. de uma demons!racao
jrrcfutavel como passamos a mostrar, expondo as mais aceitas, e
analysando-as.

B

ti

Theoria do Chylo
*

A theoria do chylo e devida ao Dr. Carter, que tendo obser-
vado dous casos de varices lymphuticas, do tide se escuava nm
liquido semclliante ao chylo, sendo que cm urn d'esses casos o
corrimento d'esse liquido alternava corn a emissao de urinas chy-
losas, imaginou que o chylo era lancado directamentc nas vias
urinurias pelo scguinte processo: uma ectasia dos vasos lyrnpha-

r
I*
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ricos propaLrando-sc ate o canal thoracico, e tornando as vatvulas
insufficientes, permettia que o chylo rciluisse do canal thoracico
para os lymphaticos, que alinal se rompiao, extravasando entao o
chylo, no que se apresentava ja nas urinas, ja na superficie cuta-
nea, conforme os lymphaticos que se baviao rompidos.

Entre outras objects, formula-se contra a theoria de Carter
am argumento irrespondivd e dicisivo, que o Sr. Dr * J. Silva
resumin perfeitainente n 'estas palavras: « Mas cssu passagem
directa do chylo para os rins so sc pode conceber a favor de ano ~

malias anatomicas inadmksivcis.

Theoria da Hematose

Esta theoria basea-se no defeito da hematose e consequente
vicio da nutricao^ determinad >s pela inllueneia do calor hurtiido,
c onsistindo na superabundance no sangue de princios gordu -
rosos, que suo eliminados pelos rins, cuja integridade anatomica a
diminacao compromette. (T. Homem).

Esta doutrina, cujo fundamemo essential acabamos deexpor ,
conta sectarios de muit ,\ illustracao e prestigio, como entre outros
osSrs. Drs. VallaJao, Pinheiro Guimaraes e o illustrado professor
Torres Homem, Nao julgamns, entretanto, que a theoria da
hematose, ou qualquer das suas variantes ' theoria de Prout, Bon-
chardat, ttayer, Felix Martins, Pereira Rego) constitua a deci -
fracao verdadeira dos enigmas que contem a pathogenia da chy-
luria ; porquanto contra el la se levantao objeccoes de incontestavel
valor , como passamos a mostrar.

Si as urinas leitosas sao a expressao morbida das diversas
m

alterncoes que os elimas quentes imprimem ds i’unccoes nutritivas,
a cbyluria devia ser muito mais commum entre os individuos
expostos a esses elimas, cuja influencia nociva diversos outros
estados pathologicos traduzem com muito maior frequencia

1 /
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5.°—Si e a diffcciencia da hematose. que actumula no sangue
um excesso de gorduraT cuia eliminacao constitue as urinas chy-
Msas : senJf $quej)a causa eonsuime c continue nos paizes quentes,
O seu eitejto devena tainbem ofF-recer esses caracteresj tntre-
tanto, e Sabido que assim nao acontcce , podendo os accesses da
molesria succcdcrem-se com intervallos de annos,

3 0—A analyse chi mica demonstra na tinna chylosa a presenca
de outroS diversos prineipios anormaes, alem da gordura.

4*°—As analyses chimica e miero >copica nSo demonsttao ncm
mesmo a presenca da gordufa no san ^ue dos chyluricos .

5."— Si e a passage m dos prind plus gordurosos que a I te rando
a consthuipao anatarnica dos rins, produz alinal a ruptura dos
capiHares renaes. o symptoms —hem ituria— devena suecede r &
chyluria e scr constants o que a observaefio dimica nao confirma.

6 -°— Sendn os rins um dos organs emunctonos > - ormalmente
encarre^ados de manter a erase $anguinea pda eMminacao de
principles excessivos ou esiranhos, a tliminacao do exctiw> de
gordura deveria ser uma funefao physiologies e nunca constituif
uma molest!a.

i
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f.

Theoria dos Helminthos

iir - A descobertade Wucherer, na Bahia , do embryao do nema*

toide que depois icvc o seu notne1 sendo confirmada por omros
observadores, como Lewis, Munson etc.; e veriheadi por hdmin-
thoIogLtas coni ' Leukart , Cobbed foi a pedra anguhif em que
se basfcou a theoria verminosa qu .j tem ti do ultimamente tarna
voga e tamos partMarios, como os Srsr Drs. Julio de Moura, Silva
Lima, Felicio dos Santos, -Silva Araujo etc,

Em seguida as observances, que verifier ram a exisiencia do
filarm na urina chylosa ou no sangue dos chyluricos, assim como
em tasosde outras rnolestias, vierao as observacoes do Dr. Man-
son, (de Amoy) e dos Srs* Drs* Patterson , Silva Lima e Silva

\
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Araujo (Bahia ) ( T ) * dar grande alento aos sectarios da theoria dos
helminthos. De facto, os dous primeiros medicos verificarao que
a fiiaria existia mesmo no sangue de individuos saos, calculando
que a populacao das duas respectivas cidades estava inficionada
pelo hdmintho: em Amoy na porpocao de i :8, e na Bahia
de i : 12; e os dous ultimos, assim como o Dr. Manson, veriiicaram
tambem quo o embryao do ncmatoide dc Wucherer podc desen-
volver se ate t> estado aduho em meio diverso do sangue^ pois
viram o verme na cavidade abdominal de certos dipteros mos-
quitos) que haviao sugado o sangue de chyluricos.

« 0 Dr. I >. dc Magalhaes encontrou na agua da Carioca grande
quantidade dc micro-organ ismos da orJem dos nematoides e scme-
Ihantes a filaria de Wucherer » ( 2 )*

A vista d 'estes factos parece muiro clara aos helminthologistas
a pathogcnesc da chyhiria: a presenca da filaria tudo explica , por-
quantoos vermes doiados de extrema vitalidadecorrem as paredes
vasculares. accumulao-se nos capillares formando thromboses, os
vasos rompem-se e por essas rupturas mats ou menus conside-
ravels se escoa quer o sangue, quer a lympha, que misiurando-se
a urina, communicao-lhe o aspecto sanguinolento ou lactescenre
que ella apresenta na chyluria*

Esta theoria e, enrretanto, combatida (a nosso ver com muita
vantagem) por adversaries eminentes como 0 illustrado Professor
Joao Silva *

Admettindo, com effeito, que em todos os casos de chyluria a
urina e 0 sangue dos doentes contem tilarias^ restaria ainda
demonstrar a parte essential da questao, que e saber si esses para-
sitas sao a causa efficieme da mokstia ou se a sua presenca no
organ is nio e posterior a doenya e consequencia d'ella, « elfccriva -
mente os ovos, larvas ou embryoes desses animaes carecem de
certas condicoes para o seu dcsenvol vimento; penetrando no orga-
nismo, sc ahi as nao cncomrao, sao elimtnadas, ou morrem : ora ,
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El ] dados polo Dr . Claudio Lima * Thcso inaugural, Obyluria 18S0 .
(2) Olaiuliu Lima, ja citado ,
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no case flgurado o estado morbido das vias urinarias dar-lhes-hia
estas condicoes para nasccr nellas o tneio apropriado ao desen vol-
vimento dos parasitas » ( i ) -

E depois como explicar pela helmintose a marcha irregular,
incalcula vel da enfermidade ? assim como a inconstaneia de seus
symptomas ?

Se iis lesoes an itomicas, devidas nos vermes, sc devem attri-
buir os phenomenos que constiiuem a doenca ; send ) essas IcsSes
causas permanentes ou ao menus duradnuras como explicar o
ass& Ito brusco da molest ia , as vezes motivad » par urn abalo phy-
sico ou moral , assim como o seu repentino desappared mento ?

Impossiveis de explicacao seriao lambem. por essa doutrina,
os casos, embora raros, porem positivos, de soffrerem dechyluria
individuos que nunca estiverao nos paizes, onde os helminthos se
encontrao,

Estas objeccoes, entre cutras, parecem-nos sufficientes para
tornar illegitima a cnnclusao de serem os helmimhos a causa pro-
duetora das urinas chylosas.

M

V
m

f

I
I

Theoria da Lymphorragia
I

aI v O professor Gubler acredita que as urinas chylosas sao devidas
a uma lymphorrhea do apparelho nrinarin : elle basea a sun opi-
niao nos seguintes factos incontestaveis :

Completa analogic entre os eleinentos anormaes da urina
chylosa e os da lympha.

e . u Frequencia native! e constants das mofestias do systema
lymphatico nas regions onde a chyluria e erdemica.

3.* Identidade entre paizes em que reina a chyluria e aquelle
onde com maior frequencia se observao as dilatacoes das redes
lymphaticas externas.

i

4

i

li Dr . Joan Sih-a . Thesa do concurso .
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Segundo a thedria de Giibler, o aspccto especial da urina chy-

losa ti devido a mistura da lympha com a urina ; e quailJo esta
apr̂ senta em vez do aspecro leitoso, nuancas avermelhadas que
denunciSo a presence do sangue, deve-se expHear essa hematuria
« soil par la presence d une lymphe phis elurgee de globules
hematiques, soit par la coagulation de matert&ux solides de cettc
lymphe, 1usque!s (Jtant coaguhs et depos. s an fond dc la vessle.
dans rinfeervalle des mi cttorts ne seraii rendus qu a curtain
moments^ par suit d une contraction plus sontenuc ei d une exo-
neration plus complete de ta ves&ie.— (Compres jendus des stan-
ces ct memoire dc la Societe de Biologic git. t . 3 dc la 2 scrie,

1858 [pag. (j8; *

As observacoes que Gubler cita parecem provar que a lym-
pha, nos paizes tropicaes, tern a cor menus transparentes, mais
opuca e cancg uia. On est done ported mare. que. dans les
regions tropicales, [a lymphe prend ce caractere cbez les suje:s
affects de varices lyrnphittiqu£> T en un mot se motive a la tols
a here, 1»

Km abono Jestc modo de pensur pnder -se-hia citar mmbem
o que di :̂ o Or Oiscrt : o L/ouvcrturs dc ccs turncurs est souvem
Soontande, die petit cue fait a j'aidc J 'tme piqure; die dt nne lieu
a un ecoulemcnt de tiquide Wane lakeuv, ^ald , visqueux w

Desert ( [ )*

Aceitando a opiniao dc Ciubler, o illustrado Sr. Dr , Joao Silva
descorda apenas na explicacao do symptoma hematuria .

Segundo pens# o nosso illustrado professor , a chyluria &
devtda a uni a lymphorragia devida a tuna atonia dos Ivnipbuncos
dos rins ou mais com mum merits a uma Idmphangite chronica e
hypertrophia ganglionar, a t oncek^e, diz o illustrado professor,
que estes estaJos dos lymphaticus dos rins* difficultaodo c> oirso

da lympha, podem GO mo sticcede na pclle originar lymphangiecta -
sias, que, rompendo se, deem pm resultado a mistum da lympha
com a urina e o apparecimento da ehy]uria. »

*
* "

L

U ) Deft i.[ jluistticns lyiiiiihaUtpies* Tlu-se de Puns, 1677 „
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Quanto a presenca do sangue nas urinas, o Sr. Dr. Joao Silva
d \z u quetrata-se aqui dc uma vcrdadeira hematuria provacada, ou
por uma fluxao activa, accidental ou devida a propria lesao renal;
ou por uma stase motivada pelo emb iraco, ] ue A circulacao san-
guinea oppoe a compressao exercida pelos lymphaticos engurgi-
tados e irtflammados ; e isso mesmo observamos nos na elephan •

tiase dos Arabes, cm que, a par das ectasias lymphaticas, sc v£m
apparecer as venosas. »

Em apoio d esta theoria, citao-sc observacoes authenticas
de significacao muito dicisiva, como os casos de Carter, do
Sr. Dr. Souza Lima, do Dr. Catta-Preta e de Roberts, sendo estc
ultimo caso especLilmente significative). « Trata sc de um indi-
viduo, que. ein consequeneia de uma lymphangite chronica da
parede abdominal anterior , foi affectado de uma lymphorragia,
tendo por sede essa regiao a que a sobreveio a chyluria. i*

Pois bem, a inspeccao, a analyse chimica e microscopia, reve-
larao perfeita identidade entre o ltquido fornecido pela lymghor-
ragia e a urina chylosa, a parte us principles norniaes constitu-
tivos da urina. »

Alem d estes argumentos de grande valor, poderemos ainda
citar outros nao men os valtosos, como sejao a identidade do do~
minio territorial da chyluria, e da lymphangite ; a grande analo-
gia e as vezes identidade tambem, das causa? que predispoem
para o apparecimento de ambas as molestias, ou o deterrainao ;
a perfeita analogia entre a marcha, a duracao e ossymptomas das
duas affcccoes, e, finalmente, a efficacia do tnesrao tratamento
em ambas, pois e sabido
tendunt.

A theoria, pois, do Sr. Dr. J. Silva parece-nos que explica
satisfactoriamente todos os phenomenon que caracterisao essa
enigmatica entidade morbida que se chama —chyluria.

Por outro lado, a unica objeccao seria que se apresenta contra
esta theoria , e que Ihe falta a sanccao da anatomia pathologica.

Esta objeccao, assas crcmos que nao tem grande valor, se
considerarmos o grande atraso em que se acha esssa parte do
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estudo das urinas chylosas, p >is sao muito raras e poaco signi-
ticativas as necrupsias de chyluricos, como vimos ao tratar da
anatomia pothologica.

Si , entretunto, esse arguments e procedente, die e igualmeme
applicavel—e claro -a todas as outras doutrin.is. que portanto, a
esse respeito ficariao em pe de igualdade em relacao a theoria da
lymphorragia, subsistindo a favor d esta a grand * vantagem dc
forneccr para os phenomenon essenciaes da ehyluria um explica-
caot que nos parece set* de todas a iruis clara , completa e scien -
tiUca.
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As inccrtezas e obscuridades que envoivem a etiologia e a pa-
thagenia da ehyluria, assim como a marclia capnehosa e incalcu-
lavel da molestia , sao outras rancas ditiiculdudes a veneer quando
se trata de escolher o tratamenio mais eflicaz contra esta mo-
lestin *

-
K

i

m

ResNtindo as vezes tenazmente a toda e qualquer medicacao,
leitosas cessao dep « i$ derepente, sera que es a melhora

passageira ou definitiva possa ser atiribuida a infiuencia dos meios
therapeuticos ou prophylaticos empregados.

Outras vezes, porem. a accuo d esses recursos se traduz pela
dcminuicao ou mesmo pela cura da molestia*

E' difficilliono, entretanto, preeisar quaes os agentes ihera-
peutieos que melhor combatem a doenca * Os auctores e os cli-
nicos divergem muiio, guia -se muito nnturalmente cada um pela
opiniao que fuzem a respeito da natureza da molest ia.

E' um caso este em que um e np rismo esclarecido substituira
talvez com vunugem a medicacao racional que pode v .iriar segnn -
do o mods de ver de cada medico.

N . 5i

as urmus
.
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Todus concordat^ eutr tamo, na cfficacia dc certos mdos que
nao podem dar senfio. b&ns resultados*

Em relacao ao regimen, recommenda-se geraImentc a prop-
eripcao dos a li memos cxcitantcs, gnrLlurosos on mu ho conditnen -
tados ; o peixe, os crustaceos, o altnol san considerados preju-
diciaes.

O repousA em algous casost o cxercicro mrxlerado em > turns
tambem sno proveitosos*

Todos esses meios, porem, devem s:r prscr p >s ccgunJo as
indieacoes especiaes do caso particular : o medico 0 aqui subre-
tudo, deve ter mais em vista o doente, que a moiestia « diz 0 rr.
Dr. Joao Silva,

Um recurso, que raras vczes falha. c a nvidanca do ciima
snbretudo para log.ires altos ou climas trios,

Quanto aos meios thenipeuticos mats empregados, sao muito
numerosos e variados, como passamos a expor.

Os ferruginosos sao muito aconstdhados, devendo-se preferir
0 perch lorn reto dc ferro pela sua accao tunica e adstringente, e
de facil absorpcao.

O SrT Dr. Torres Homein emprega -o na seguintc formula :

Agua -
Solucao normal d'e perchluru1 em d ferro ,

Xa rope dc llore^ de la rangel ra , .

Os adstringemes convem muito para ct mbarcr acciJcntes
hematurios ; entre outros, u acido gallic * , ja acnnsdlindo pur
Watters, o tanino, a ergotina .

Em um chvlurieo da eiinica do Sr Dr, Torres Homem no
Hospital da Misericordia as pcrturbacoes da urina cessavao logo
depots do emprego do acid > gallico. na seguinte formula .

Agua rosada . . .
Acido gallico. *

Xarope diacodiri

A es1a formula pdJe-sc tambem associar-se a ergotina. (4 gr,)

#

\

120 gram.

3c* I*- * • + *

1

200 gram.
%y

3o

4

m*. #

L
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O Sr, Dr Silva Castro [ i)
cenieio cspigado com o iodurcto de ferro

Gravagem de centcio em pd be n recente.
lodureto de ferro
Extracto de eato . ,

Para T pi I u la tomand© 3 por dia cuni iiifusao de herva caa -
aumbeca.

Lem emprega io com vantagein o
na seguinre fonnul J :

10 cemigr .

!

I

>>l- * *

. q , s# - a> - * «

1

Os balsa micos tern
O Sr , Dr.

ado empregadys coco successo vario.
Julio de M > ura tirou bum resultado do empfego

da tKercbontuia cm d :ses pequemiii e corn!nuada£ por muito ^

tempo,

0 il lustrado Sr, DF. T. Homettt uconsdha o emprego das
flores de enxofre com o succo express© DJ salva-horten*^ ou com
o enzimemo de uva-ufsL

O Sr. Dr. J. Silva .

M

r *
I

ejitrcUtntu. pens# que u> ^ ulfuio^us
convem qu mdo ha accidents dardirosos, caso cm que os arse-
nica-s aprovcitdo ! aVibcm . issim com > mercufla ;S tu *s casos
vie compHcaoari syphilitica .

rste ilkism ki professor, asslm cuino seu illustnuio pai . em -
prega tambem diversus da flora hrasilejra ; por exempio, a fecula
do fecutupg ! k;chyn lii / Lis angulattis) „ em forma de lim jnada ou
em suspensao n 'ugua addutada ( urna col her desopa para urn copo
d 'figua), o amor do campo (Hydizarum ), canna do brejo (Alpinia
spicata \ moma$£a5), herva pombinlu i Phyllatitus aiycrophyllus! ,
ilpecangii Herrefia , salsap trrila .

J -a

i

4

i

Veil i . n
( 1 Sr . Dr Conley li udho aconsdha o codmento de sensitive

(Mimosa pudicu . de qtic teve bom resultado.
0 Sr. Dr Vffljtliidao. assim como quasi rodos os praticos que

dfecutirao sobrea chyluria no seio da Sociedade Vledica em iS3S ,

ii

\

louva mutt© o emprego do cozim -nto do turuman ou cirsco folhas
(Medera qutnqLie folia. Bigripmaceas),

O Sr , Dr. Julio de Voniru empregou ulfimamenfe o extract©
dc dra^o de minas Mimosa vtipeinalis .*

i

il : r-ita ' Lo (;i pelu [ > r . HlMUdio Faina.
i7
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Alem das emissoes sanguineas, e da tintura dc cantharidas,
recommendudas por Chapotin, meios estes que so devem ser cm-
pregados com muita rusesva c prudencia, temos ainda a men-

as bebidas acidulndas, ou geladas, e o proprio gelo, cuja

J

9

ctonar
elhcacia se manifestou em cres doentes do *Sr. Dr. Joao Silva,

m

O Sr. Dr. Julio de Moura empregou a camphora com pleno
successo contra as dores que annunciavao o accesso da chyluria
em uni seu doente.

Taes sao geralmentc os
chyluria
ramente estabclecida , se em muitos casos a chyluria cede inde-
pendentememe do seu emprcgo. na therapeutics desta molestia
deve o pratico trazer sempre em mente o sabio preceito do
illustre Hoffman :

m

* meios preferidos no tratamento da
« e se a proficuidade desses meios nao esta ainda segu -

i
*

I

*

u Vis medicatrix nature, profusa medicamina non requirit :
vis medicatrix naturae quae agritudinis valde periculosas, ut pestem,
ex .imhemuticas , vuriolosas, m ^rbillosis, et inllam natorias, de-
pellit quam maxime »
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SEGCAO HE SCIENCIAS ACCESSORY
Cadeira de Fliysiea

% *
_

Hygromet r i a"
i-f c#

1 i

Deter minar a quantidade de vapor d’agua espalhada no ar
athmospherico, e o que se denomina cm physics—hygrometna.

4I

I I

A relacao que existe entre a quantidade de vapor d'agun que o
ar cncerru , e a que elle encerraria se estivesse saturado. e o que
se chuma—estado hygrometrico.

r
H

M l
i/

Os instruments que tern por fim determinar o estado hygro-
metrico do ar athmospherico, chamao-se hygrometros.

I V

Todos os dygromet os se podem reduzir a quatro especies
principles hygrometros chimicos, hygrometros de obsorpcao,
hygrometros de condensacao e psy hrometro.*

v

Os hygrometros chimlcos sao mais preciosos e mais difficics
c,e manejar.f M ,

A 4

M I

lilies baseao-se na propriedade que certas substancias tCm de
observer uma quantidade determinndn de vapnres d'agua.
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vni
:

Os hygrometros de absorpcao fundao se na propriedade que
tem as substancias organicas, de alongurem -se quando humidas e
ericts* tarcm-se quando seccas.i

vin
%

1
M ^

0 hyj! tmetros Jc condensacao t<*m por iim determi.iar pelo
> to Jo ar . a temperatura tiecessaria para que o vapor

o agua que die contem o sature.
*

fcs l f - i

i
I IX

%

Psychrometro eo instrumentro que tem por fim medir o
grau de humidade do ar, pela evaporacao mats ou menos
prompta, de uma certa quantidade de agua distillada.

X

o mais geralmente empregado doDe todos os hygrometros
aussure.

i
i

XI
\

A sua gra luacao faz-se por meio de dous pontos fixos ; humi -
dade extrema e seccura complete. 0 priineiro ponto d marcado
com loo o segundo d marcado 0.

;
j

xu> 41

Os Instrumentos destintJos a inJicar se ha m tis ou menos
vapor d agua no ar, sem precis ir a quantidade, chumou-s:— hy -
groscopos.Vr *

i

-
I

I
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SECCAO DE SGIENC1AS CIRUltGIGAS '

mF '1Cadeira de partos

«

i«'

_
U

iLeis geraes do mechanismo do parto
a

1A

O mechanismo do parto 6 subordinado d$ relacaes de forma e
dimensoes entre a bacia e o feto.

i t

Quaesquer que sejao as apresentacoes e posicoes do feto, o
mechanismo do parto 6 sempre o mesmo e comprehendc scis
tempos *

in
*

Os phenomenos do primeiro tempo, reduccao do volume da
parte apresentada, dao-se no estreito superior e os do quarto e
sexto, explusao das duas partes do feto, no estreito inferior.*

[V
\

O segundo tempo, descida da parte apresentada naescavacao
pelviana, o terceiro tempo, rotacao da mestna parte e o quinto
tempo, rotacao da segunda parte do feto, tem lugar entre os es-
treitos da bacia. i

V

Nunca sao simultaneos os tempos de rotacao, podendo sel-o o
primeiro e o segundo tempo em casos excepcionaes nasapresen -
tacoes de vertice.

J

N. 51

*

i



L 1
1

42

vi

Em regra geral o segundo e teVceiro tempos tcm lugtir ao
mesmo tempo*

VII

Nas apresentacoes de Venice ou face a nao ser em casus ex-
cepcionaeSj a rotacao traz o occiput ou o memo para a symphlse
pubiana, nas de espadua, uma das espaduas c nas de plevis, uma
das partes laterals da bacia*

vni

A parte do feto que primeiro apparece no estreito inferior^ e a
que se acha em rclacao com a extremidade anterior do dlamerro

posterior desse estreito e a que primeiro se desprende eamero
a opposta.

ix

Nas apresentagoes de espadua o parto pode ter lugar ou por
versoes espontaneas ou por cvolucao espontanea : nos primeiros
cases, dag-se-ha pelo mechanismo das npresentacocs de vcrtice ou
pelvis, c no segundo caso por um ttiechanismo semelh&nte.

1

x

Quaes quer quesejao as posicoes nas apresentacocs de espadua,
o dorso do feto voUar -se-ha semprc para a face anterior do sacro
na evolucao espontanea, fixando - se a espadua apresentada na
symphyse pubiana*

XT

Em regra geral as apresentacoes de espadua exigem a inter-
vencao da arte.

i
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X I J

Qua n do e a extremidade cephaitca que reclama os auxilios da
arte, £ o forceps o mais pQtJeroSo auxiliar Je que dispoe esta para
produzir 0 mechanismo natural, e quando ti o tronco, as manobras
serao feitas a mao.

!

*

- I .XIII 1 -
Ha tres posicoes nas apresentacoes dc vertice cm que contra a

regra geral se applica primeirO o ramo femea do forceps : as occi-
pitoiliacas direitas anterior e transverse, e a occipitodliaca es-
querda posterior *

- .
. S'

p-

XIV *, H

o parto nao tera
lugar nas apresentaedes de face em posieao men to posterior
que esta se transforme cm mento-anterior*

Send ^> 0 feto c bacia de dimensdes normaes1

sem

!

f

1

i

*

*
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SKCCAO DE SCIENC1AS MEDICAS
Cadeira de Hygiene

Dos casamentos em relacao 0 hygiene
r

0 casamento, considerado em relacao a hygiene, e uma in-
stituifao util tanto para o homem como para a mulher .

l i
*Deve-se ter muito em vista a idade dos que se propoem a

contrahir o casamento.
m

Os casamentos precoces, tardios e desproporcionados, pre-
judiciaes debaixo de qualquer ponto de vista , devem ser pro-
scriptos. >

IV

A humanidade ganharia consideravelmente. se fossem pro-
hibidos os casamentos desproporcionados.

H

V

A epocha propria para cont - ahir-se o casamento e aquella em
que o desenvolvimerto do organismo acha-se completo, e na
qual a consticui^ao deve se conservar sempre a mesma.

vi

A idade dc eleicao para o casamento no homem, deve ser dos
24 aos 2 b an nos, na mulher dos to aos 2 t .
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VII

Epocha em que n aquelle tern lugar a completa evolucao pu-
bere e n’esta a nubib

vnr

A media da duracao da vida dos casados e maior do que a dos
celibatarios.

IX

A hereditariedade, debaixo de todos os pontos de vista, deve
merecer a mais seria attenfao quando se pretender realisar o nia-
trimonio,

x
O casamento entre parentes muito proximos deve ^er contra -

indicado.
XI

A ma conformacao de um dos nubentes £ uma contra-indi -
capao para o casamento.

t xn

As molestias contagiosas contra-indicao o casamento,

xm
O casamento exerce poderosa influencia sobre o moral do in-

dlviduo.
XTV

4

Infelizmente no nosso paiz o hygicnista e raras vexes con-
sultado quando se trata deste assumpto.

*
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Si sanguis, aut pus cum urina reddkur rerium. aut vesicai
exulcemtio significatur.

1

LL.il> . IV . aph . 74) .

II

Qui sponte sanguineui cum urina etf’undunt iis in renibus ve-
nulam ruptam esse signifies!.

(Lib. IVT aph . 77).

lli

Quibus cum urina crassa cxiguoe caruncula aut veluti capillis
simul ferunlurT iis a renibus excernumur.

[Lib. IV . aph , 75) .

IV

Qua? longo tempore exienuantur corpora, lente reficere oporet :
qua? vero brevi, celeriter.

{Lib * II . aph. 1).

V

Ad extremos morbos^ extrema remedia exquisite optima,

{Lib * L , apb , 6) .

Vl

Omnia secundum rationem, faciendi, si non succedant se-
cundum rationem, non est transeundum ad aliud, manente eo,
quod a principals risum est.

[Lib. II. aph , 57, <
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lista these esti. conforme os Estnlntos .

Faculdade de Mediciua , Rio de Janeiro, 6 do
Outubro de 1881.
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