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CAPITULO i
Notieia historic^.

r

E :i eserophula uniii mnfcafta conliecida, ea&sim defoominada dcadc
a maia altsi atitigmdade*

Quasi tados os amforea della *se tC'ii occtipado, sern mesmo excep-
tuar Hipocrates qtte. cm inais dc tuna passagem do sens inmiortaes
trAballiost falla a sen reapeito*

Noscommeutarios 'uobro os Apfuwi&mos (U Hippocrates }>or (Jaleno
acha-se iTpCGduzidoJp qne sobre ellfi disseo pai da medletmu

NJtit obstante ter side vsfa nioltstia obj^ctb de eatudos por paite
dos smeti.avs quo eserevtiriio tratados gferaes de naedieina attf EttmtlT-
lor e Cullen , foi so
algunsi tratadoa espeeiaes sobre ella.

Em Hoi , a Academia Seal do Cirurgiaresolveuabrir um eoncurao
para aft tnofcsf.iaH escmplmloHaa, e foi por Gann Oceanian quo appare-
rOrao an memorial de Borden, Faitre, Ch&nnctton. Em 1781, aSSocie-
<lndc Real de Mudicma ivtdifcoii taoibem as eseropludas como objecto
de concureOjO appareĉ rSo enfii® o« importantes traballios de ilaumeg,
Kortum e Pujol.

Dessa <$ pocu cm diante, foi es&a tnoleafcia abjecto de grande numero
de monographlas, mals mi menoa notaveia; taes sao as de Hnfeljmd tin

Alleiiianha, Cormichall na Inglnterra e Le Pelletier e Hmidelocque em
Frampt.

i

comedo do seculo pasBado qne appareĉ raono

1 l

4
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A estas mouogrupiims aiudn se pode acerescentar grande numero
de theses e nrtigos,
ivVtf do Modicum e tnitados gomes

nmis nti nuMios cxreusns, ennsignados nos Dicclona-
< lo Cirurgin, como os do Boyert

Astley Cooper, Delpeeh, etc.
A escula orgnmcisln, 411c predomiuou cm toda a metade desle

seculo, e os anatomo-pathologistas, no
toda a parlc altura^oes lueaes e muteriaes
edilicio com
eircumstaucias quo 11m
a gencra]isa<;iioT
pUulu.

Do todos os auctores, porem, que subre esta molestia escreverao,
tbi atm du vida

sen excltiaivismo, vendo por
procurarao derrocar o

tanto tnibalho levantado por sens autecessores. Foinestaa
so huineni, Lugol, ontrimdo e u luta contra

det'cmleu com todo u enthusiasmo a imidade escro-

o Dr . Milcent quoin melhor tnujou sens limites, nao
acornpailbando a Lugol no sen entluisiusmo do considcrar 0 tuberculo

)ducto exclusive da eseropliula.como uni pn
Quasi Indus os auetores de putludogia interna e clinicaconsagrao-Ihe

i -xtvuso, sob o tituto escrophulose ; elitreuni ul timo mais on menus
esses tinctures nfu > pudemus deixnr de citar o nome de Bazin, que,

deecssures e us reaultados deoveiuiudo os irabulhos de sens pre-
mia grande cxporicncia, publicon

Aimlahoje, ape/aude ter did
medica d < - in

apt
11111 l ratado qne tornou-se classieo.
bjeoto de tautos trabalhos, a historia

uinlcsiiu esta ccnadu de muUus obscuridades, e 6 unm das
i > o

partes mats l ontnsi^ da imtlmlogia. SAo lavs a multipHeidade de lesoea
e diversidude de symptomas que a caracterisiio, que eiTOB os mats

deploravcis sao ootnmei lulus*

silo pruprias com
Xao ha nniito n - mpo a maior parte do* medicos considerava como

escrophula ;ipcuu > us
silo na verdinle -e 11

contundmdo -se mauifestates que lhe
as dosdauros e syphilis*

eiigoigUuineutos ganglionarcs do pesco^o, que
pouto de predilec^tlo, mas nao constituent! toda a

molestia.
esta mulestia recebkloMuitas denomiuiu;oes turn

uuuis Itypothelieas, uutnis ialsas, que seriio oonservadaw muis como
SYXONVMIA
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oonveneionaes para dcsigna-la. quo como iwlicio dc smi nat-u-aignaes

reza c caracteres ,

eseroplnilas apenas certos eugorgitf

e por is.so denominou—a pfiwimns colli Murlnrs, Os
Koimdcsi do termo Koiros quo significa porco. Os

strn-Oy eu amontno.vocabulo que luiempre-
gado por Celso e Cicero. 0 omdor romano, em lima de suus passagens.
mostra que ella designava cntre sens eontempomneos tuna idea inia-

inante: 1It medentuvreipuldicfe^ </ / < ? cosecant / fesfenialifjuam tanquani
sfrumcnn civitatis, Os Inglosses der&odhe o nome de ihc king 9

* evil . Os

Francezes de jscrojihnlrs ^ reroupllcsy limneurs froides, affections tuber*

culeuses, etc. ; e, finalmente, os voeabulos: alpovcas, mal do roi, virus
ou vicio escropliuloso, cstnimoso, etc. Iloje e gcralmente conliecida
com o nome de escrophula on escrophulose,

Hippocrates consideravn como
mentos do pescoqo,
Gregos a chamdrao
Latinos struma,, do verbo

a-

pie 4 o ijiie adoptaremos.

IMin’n'ao .
*

objecto, por mais simples qne elle
molostia, qne so

Si 6 sempre difficil definir uni

seja* ninda mais o sera quando so tratar tie nma
caracterisa por nmltiplas maiiifcstatjocs, como a quo nos occupa.

mnito bem diz Caatnn, estabcleeorNa verdade 6 difficil como
caraeteres geraespara tuna affecoao t ?io proicifonno .

Bazin define on antes desen \ i

* unia molestia constit.ucional, nim contagiosa ,
•opliuKse do modn segninte :

, quasi sempre here-
* uma serir do afferent**

( "C!

ditarin, ordinariamente longa , traduzindo-se poi
variaveis de $rd <? e modalidade pathogenic;!*

cameteres eominuns a fixidez * trmleiieiu liypcvtrnpliicn e
too'uvnentarho lvmphatico o

r"* 4 *

li - mlo cunvtanio por
nletrosa.

e por s&le ordinaria os systemas
osseo. »

Castan supprime toda a
que, diz elle, p6de ser substituida peln palavra

de Bazin,
, e enlao

primeira parte da delinicao
diatliese
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npresenta a seguinte definite : f unia diathese rttjas maiiifeBte&oes
variaveis tftm por c&racteres commuus a fixidez, tendeucia hyperho
phiua e ulcerosa, e por s<5de ordinaria os systemaa legumentario, lynj-
phatico e oasem *

Esta ultima defimqao , apezar de nao set

cedentc, tein comtiulo o mconveniente de encerrar
ytie precisa por sua vez ser definida ; tal 6
que e urn termo generico*

A defini <j?to apresentada por Grrisolle, no sen compendio de patho-
logia interna, 6 a seguinte :

* V m estado morb!do constitucional , carncterizado
diveraas de nutri^ac, assestadas nas partes moltcs
especial uiente por engorgitamenfco clironieo dos gauglios bmpfra-
ncos, *

Eatn defiui^ilo, apezai de im-luir a nutureza da molcst-ia, tern o
mesmo defeito das prece&mtes, isto gride dur logar a que se
pergurtte o que 6 estado morbido constitucional .

Voget , no seu tratado sobre as
sogliitite defini^ao :

* Enteride-8® por eserophulose
inalorios , msseatadoa sobre a pellc e
ouvidos, nos ganglios Ivmphfiticos , ossos
que nen111mui ivbupio tern entre si
pathologiĉ mas
das inflammaijoes traumaticas simples, *

Esta al^m de outros ineon Yementes.

preceitos estnbelecidos para
todo 0 definid<>; pois que n&o falls n&s manifestjujdes que podem se
asaestar nas visceras -

Jaceoud, no sen excel1ente corupendio de pathologia interna,

Sftcluindo a escrophulose m class? das dystrophias constituftinnaes ,
a define da HCgumte maneira :

jtSo prolixa como a pro-
unja palavra

palavra—diathese.

por le&nes
o nos ossus, e

molest ins das erancas. traz a

uma serie de processes inflam-
as mucosas, organs da vista e

e articnbujSes, processes
sob o ponto de vtstii anatomo-

que distinguem-se essenoifUmente por sua marclia

infringe um dos
mna boa definiqSa, isto e, nao abrange
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« Uma dystrophia constituciona] de produces polymorphos, cujas

manirestmjocs, na maior parte, dc natureza inflammatoria, invadem
osgunglioslvmpliaticos, apelle, mucosas, tecido cellular, tecido osteo-
fibroso e as visceras, »

Esta delini<jao estii no mesmo caso que as outras por nos apresen -
tadas ; comtudo a aceitamnos, nao como a melhor, mas por estar
mais tie accordo com oestado actual da sciencia .

}

f

cAPimo n
Anntomia jiatliologica.

Apezar dc caraeteiizada por grande nuniero de lesoes, a escro-
pliuloso cm nenlnimn tit * suns manifcstatjdcs apresenta mu caracter
anatomico que por si s/> indique a sua origem *

Diz o professor Jaecoud v\n sen llvro de pathologia interna :
* E nos attributes cnnstiturionaes < k) individuo, d na espontanei-

dade apparent© das manilcstaijues. na lentidao de sua mavcha, na sua
tenaridadc rehelde, e nn sua ro-exislencift e successao que devem
sc basear os elunion f os de jnizo, *

l >e accordo, pnisT com o illustrado professor de Parizt procura-
remos enumernr ns lesucw tliversns ligudas a esoroplinlose, aimla que
uno a presentcm uni signal objective especial.

Como fodas as diatheses escropliulose tern tambem sous pontosa
de predilercjao ; uao d, portanto. admivavel que as principals in ;mi-
festaeoes morbidas se traduzao por alteratjoes dos ganglios Jym-
phaticos.

Eis como so exprime Itindfieisch a respeito das alteratjoes ganglio-
nares dependentes da escropliulose :

0 pmcc$sn lusfologico, que preside o engorgitamento escro-
plndoso dos ganglins lymphaticns, pbde ser considerado como utna
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hyperplasia, parcial da substancia glandular, neste seljtido que
nan consiate em urn anginento uniforms tie touoa os elemental
mas unicamcnte em um aiigrnento e mnltiplicagao das celhilas que
formao o enchyma da glandnla* Ah'm do augmento numtrico , ha
angmento de volume de cada elemento em particular, o que estu
em rela^ao nmitn intitna coni a multiplier910 das cellulna . » Como
resultado dessa hyperplasia cellular, encontra-se verdadetros tumorcs
em uma 06 parte do corpo, on em todaa aqucllas que contiverem
ganglios lymphaticoa. Esses turnores apresentao quasi 0 volume do
uma noz, quamlo o ganglio tiulia apenus o do tnn grao de feijao ;
sua consistcncia 6 ou molle e pastnsa , ou dura , mesmo elastica, re*

si&tenteT segmido a quautidado de l iqui i ln quo cont4ro+

<

1

E&te penodo r de pouca dumriit ; ufin sd a neofnnna<;3o obstrue
as vias lymphaticas da glandulaT mas mmla iumiprime os capillarcs
sanguineos, a ponto de impedir compietarnente a circula<p"lo. Ke-
11huma injeetpio, qualqnet que ftoju n methodo empvegatlo, (' capaz
de penetrar IUVS partes as mais engorgitadus da gland ola. Desde que
cessa a chegada do sangue, o ganglia deixa de ser mitrido . e 8offre
a degeuereacencia easeosa . A snrte ulterior doa ganglios caaeosos
depende de sua stkle. Nos ganglios lncsenfceriooa nbscrva-sc uma
diminui^ao de volume cm conscquenem du reabsorpq&o das partes
liquidas ; nao 6 raro enoontrar-se depos- tos calcareos, e uma ver-
dadciru petri (ieuyAo, Nos gangii ' ^ umpliatko.' do peseo^n, pelo
contraries o amolWimento 6 a termimujSo a uiais ordinaria : o fdco
eaaenso se fmute dei tlentix) para Aim em um liquid0 ileitosn* bra11GO

amarellado, temlo ein suspensuo gnivnns mais mi n i cmos considem-
vcis de detritus gran IT1o-gorditr089s•

Depths de amollceida toda a materia tnseosa. as partes viziuhas
do gang]10 tem tendeneia a injfm)mar-&e ; v essa inflarmrmijao
prepara a sahida do pus csemphuloso
fica uma ulcera escrophulosa de hordes deacoladoRj azu]adoaT liy-
perhemmdos e flacidos ; comtndo u ferida ncaha per ge fcellar, 0 0
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logar tie abertura d < * ubscessn <? indicado por uma eicatriz deprimida e
estrclbula . A materia pdde ser rtabsorvida pelos vaaos sanguineus
da capsuUj dilatiulos cm virtude de hyperhemia op lateral ; mas para
isso 6 prcciso que a fusao do gvinglio comcue peU periphery.

Indcpendente das altera^Ses ganglionarea, quo ac&bamoa de des~

ert ver, encontra-se outran altenujues nilo menos importantes, tan to

tegupieato externo (pelle) , como para o interno (mucosas),

t

para o
taps sno as dcrmatites vesiculosas c pustulosas para 0 primeiro, e*
inflaimua^oes ca&u'rliaes chronica* para o segundo* Entre os der-
ma tites, sao mats common* < > eczema e impetigo, que tern por s6de

cabelludo e regiao retro auricular, Nas mucosas en-
leaues que caracterizao o impe-

ulcerapSo da mucosa, que 6 ordinarianiente a do nariz,
as que camcterizao o coryza,
as Iseoea que traduzem as caries

a face , couro
COntra ŝe mais cominurnmento as
tign feom

as conjunctivites, etc. Para os ossos,
necrozes, tumor branco. Final-

altenu;oes caraeteristieus da pneumonia, de-
vms G figado. As analvses do sangue

na quantidade de scrum, e dimmui^fto

mente nas viscera*, as
generescencia muylnide dos ri
tem revelado apeiuis augmento
JIO miinero de globuleS vcnnelhos.

Da descrijNjSo anatomn-pMhologica que acabamos de fazer v <S-&e
quag yerdadebus mo as proposiroes eminidus polo professor Jac-
coudn com as quaes eneehimos ust.c eaphulo, e com ellas o enoeiTa-

ibssem sempre enfadonhas as repet itfoes.riamos, si uao

CAPITULO in

Fatlioseiiia D etyologia.
I

neuliuma molestia e tao difticil o estudo pathogenico eomo
na que nos oceupm

Trata-se com ptfeito ile urna cspecie de Prnthen morbido que,
Em
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por muifco tempo occulto no organismo, pocle de um momenta para
outro faaer explosao, manifestando-se ora im pelle (la face e corpo
com a appatencia do eczema! impetigo e lupus, ora naa mucosas
com a f<$rma de coryza hypertrophies do nans e labio*. aphtas-
blepharites, conjunctivitis, otorrheas, bronchites e diarrhea catav,
rhal \ uas glandulas do peteecxjo, bronetilos e ventre no estado tie
ademtes ; nos oasos, dehaixo da fdrma de periostite, curio, necrose
e diversas vanedaties de tumor bramco ; i ms viseeras, constiturado
as degenerescencias amyloids do figado e rinst etc. , podeiulo mesmo
chegar a crear no organismo produeto morbido couliecido coin

o name de — tubcrculo; porque, emuo muito hem diz Pidnux , si a
eseropluila guppde uni systema lymphutico predominant^ e em ex-
cesses a tisica attppde urn systemu lyrnphatico esgotud", e orga-
nicameute affectado. A escrnphulnse, arorescenta die*

limity-se a
gastar o systema lyrnphatico, esgoia-lo de modo a dar logfcr A
tufcerculisa^aOj assim mvorecida polo estado de fraqueza irritavel do
organismo.

Kis a razSo por que avau^Amos a propnsitjfio acimat que terA
melhor dcsenvolvimeuto quaudn trjUarmos dc mostrar a nSo iden -
tidade das duas diatheses.

Como, poia , oxplicar a genese de unm mrdestiu t3o pjrotlieiJhrmt,
a nfto admittir-se mnu titmstUuifjfLo particular dr > individno, e des*

conhecida cm sua easemda V
I)esde que nSo admittamos easa constitui^ao especial , t ] iie i\xz com

que as manifesto(joes morbidas tenliSo tambem um caraefer especial,
teremos destmldo a tmidude — cscropluila, como a fizeruo os soli-
distaSj que negao a escrophula como o ncgSrSo a syphilis e todafi
as diatheses ; porque, vendo uos toetdos sdnteute o que alVeutadhes
os sentidos! preferirao dar a essas lesoes o uome de — inf]animates
especiaeSj esquecendo que A justamente ntssc algurna cousu de espe-
cial que reside a natureza ditFerente da molcstm*

Alguns negao wer a efieroplmlose imia ontidnde nmrbidu. e

\

'
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* eonsiderao as suas manifesta^oes como outras tantas molestias ; outros
admittem apenas uma predisposi^ao morbida, a que dao o norae de es-
cropliulose, rcservando o de molestias escrophulosas para as differentia
manifestacjSes locaes.

Seja como for, o que nao resta duvida 6 que a escrophulose eon-
stitue uma molestia que tern ilireitoa umlogar noquadro nosologieo,
e ease logar nao pode ser senao ao lado da syphilis e rheumaristao,
que pertencem A cathegoria das molestias cliamadas constitucionaes.

Sendo assim, nao A para admirar que, desde Hippocrates, hypo-
theses, unias engenhosaSj outras extravagantes, tenhito sido lormuladas
para explicar a sua natureza.

O pai da inedk ina pensava que a escrophula era uma molestia
especial das glandulas, dependente da presen9a de urn lmmor frio
e pituitoso, que, affluindo de todas as partes do corpo, ia se reunir nesses
orgaos.

No dizer de (Jelso, era a escrophula apenas uni resultado de eon-
cre<jao sanguinca e purulenta.

Para Ambroise ParA era a escrophula constituida por uma altera<;ao
particular da pituifca que, tornando-se espessa, glutinosa e semelhaute
ao gesso, tomava a fdrroa de molestia, logo que havia mistura do
lmmor mehincolico.

Coin a descoberta do systerna lymphatico, foi poata de lado a pi-
tuita, e entao vemos Hufeland procurar explicar a escrophula appel-
lando para a acrimonia da lympha. Esta theoria foi abraejada por
grande numero de auctores, entre outros Bordeu, Charmetton, Pey-
rilhe, Pujol e Hunter.

Warthon, que tanto contribuio para o conhecimeiito do systema
lymphatico, appellou para o transporte e absorpijao dofluido seminal
ua economia, hypothese extravagante e combatida por Cullen , que
provou ser a escrophula tanto maisfecunda em desorganiza^oes, quanto
mais se entregao os individuos aos prazeres venereos.

Etmuller e Hunter appellArao para a existencia na lympha de um

f
L

f

27
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Iacido particular, e qite7 segundo Rzuimca, era o acido phosphorico,

o qual, reagmdo snbre os SUCCOR albumiuosoSj ccmoretava-os, e desna-
turava-os, diminuimlo ao mcamo tempo i\ influencia exercida pela luas
e calorieo sobre os humores c solidus. Segundo elle, ease acido em
supeiabniuLineia amollecia c dissolvia os osaosT apodemndo-se da cal
que ellcs rontorn, para transporta-la a circula^ao. Esta hypothese
teve de cahir diimfe dos progresses da cfiimica, que nao demonstrou
essa auperabundaiicia de acido phosphorico, c dlaate das expericncias
physiological, que nao conseguio descobrir a sua existencia nem no
sanglie, nem na lymplia.

A anatomo-patkologia veio por sua vez demonstrar que a escro-
phutoso nau dopemlia dc nnm alterafao da lympha* pois que, pelo
exame dos products morbidos escroplmlososTabi nao se encontrou os
clemeritus coiistitiiintas du Iiqnido quo corre nos vasos lyinphatliicos *

Sem que desahiniitstfein por esse facto, os Immoristau appellirao
entilo para a alteraciio dosaugue, e dessa opiniSo era Bouilland, e com
die muitos outros medicos*

Na vefcdade, pda analyse do emjgu^ tem-se observado menor
quantidade de globules vermelhos, c maior propor^ao de serum ; maa,
diz Lebert, estas alttraqo&s nao silo cornstailtes, e, quando o fftssem,
revelariao aperuts aIterates secundarias, porqtie nuiitus vezes se dao
em periodo admntado da molestia .

Nao fflr&o s<5 os humoristas que procurir&o explicav a genese da
escroplmla, os soHdiatas tumbem iatervierSo com suaa theoriaa mats

ou menus engenhosas.
E assim que uns appellor5.0 para a debilidade do systerna lympha-

tieo, datide provinha maior demora na marcha da lympha, e como
consequencia aua concre<jiio ; outros at* ribuiuo & irritatplo dos vases
lympUaticoa, opiniilo esta que foi depots abra<jada por Broussais e
susteatada porseus sectaries,

Estaremos n<js boje em meUiores cinmmtanuias que os antigen,
para explSeat a liatureza da escroplmlose V

1
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Tanto lino ea tamos que, a nito qtieremms nos embrcnhar por mil

labyrintho, sein esperantja de eucontrar o fio tie Ariadne, naotemos
remedio senao appellar para lima debilidade constilucional impossivel
de ser precisada, como aeonteee com todas as diatheses.

Senao, vejamos o que dizern os auctores modcrnos.
Diz o professor Jaccoiul, tratando da diathese tuberculosa, o

aeguinte:
t Qualquer que seja a apparcncia exterior do individuo,adiatliese,

pelos caracteres de sou producto, produz uma debilidade constitu-
cional , em virtude da quah seudo o organismo affuctado por provo-
catjoes irritativas, tem de reagir contra ellus, segundo suas forqas,
isto por uma formatjao lenta e do mit uatureza, e niio pela for-
ma<;SLo rapida e trausitoria da iuflanmuKjao propriamente dita ; em
virtude desse estado de fraqueza, emfim, o organismo el lega a produ-
zir espontaneamente, sem influencia provocadora mauifesta, elcmen-
tos degradados, que sao o corpn de delicto e a prova visivel da dia-
these inviaivel.

* Precisar, accrescenta die, em que consiste esta debilidade con-
stitucional e cousa impossivel , mas si , nbandonandntoda a hypothese,
consultarmos a clinica, nao potleremos deixar deconcluir que estadia-
these de productos imperfeifcos 6 esseneialmente constituida pela im-
perfeiqao, ou mais exactamcnte pela insulficiencia da nutri <jao,
tomando-se este termo no seu sentido physiologico o mais amplo. R
nem esta formula p6de ser UP - UM como uni mero amontosulo de
palavras, desde que attenderinos que
tratamento propi ly1alien
nutri^ao imperfeita, e
phlegmasias. >

Logo depois enuucia esse illustrado professor a sua opimiio sobre a
escroplmlose nos seguitites termos :

* A insufficiency nutritiva u igualmente o ponto de partida da
molestia escropliulosa ; denmis , existe grande aualogia entre o

r

as unicas bases solidas do
o curativo silo fornecidos por csta no<jiio de

pelo conheeimento da influencia nociva das
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. 4tubeicnlo e os productos lyniphoides da escropbula, v u questAo dc

rela<;3o entre as duas affec<;oes surge naturalmente, Medicos cminerv
teg, Graves, entre outros, nao vem na tuberculose pulmonar senao a
manifesta^ao a inais grave da escropbula ; outros admittem apenas
uma colncidcncia uas relates frequentes, que as observances de~

monsfrSo entre esses dous estados morbidos,

• Neidnmia dessas (litas opinioes content em si toda a verdade . A
dehilidade cuustitucional e a causa commuin das dnas diatlleses ; e
conio a escropbula 6 propria da inlancia, emquanto a tuberculose t?
mais especial A mocidade e idade adulta, concebe-se epic, si a causa
primeira nao se acha extincta, um individuo escroplmloso cm sun
infancia pode muito bem tornar-se tuberculose um pouco mais tarde ;
csta successful nao implica uma rela^ao dc causa para efteito,
demonstra simplmncnte que a influencia nozogenica1 niio seacliando
esgotada, obra da maneira a mais conscntauea com a idade do mdi-
viduo. »

Como se vc, o illustrado professor de Pariz acredita que. nao so a
escroplmlose 6 de natureza identica A tuberculose. como pdde dar
origsm a esta ultima, sent comtiulo constituir uma eoutra a meama
molestia *

Graves 6 tambem de opiniao ser a escropbuloae dependente de
uma alteraqao de nutritjSo, mas considers ar> mesmo tempo o tuber-
culo como um pmducto exclusivo da csuropliula, ernbont admitla a
exJstencia de tuberculoa sem inflaninnwjoes escrophitlosas, como se
deprehende de suas palavras, que passamos a trailsereYCI\ c podem
ser lidas Apag. 603 de sen livro dc cliniea .

* Para mini, diz elle, os caracteres essenciacs da tisica pulmo-
nar dependem da escropbula ; 6 a escropbula rjue converte em pneu*

monia e em bronebite consumptivas o que sem ella nao passaria dc
uma bronebite simples e pneumonia commum ; d a escropbula que
torna cstas duas molestiaa tantas vezes incuraveU. Quanto aos tu -

berculos, quanto a infiltrate tuberculosa, sao simplcsmente o

1
M
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resultado tie uma nutri<;ao pathologicamente pervertida pela es-
cropbula ; silo effeitos e nao causas. Estes productos anormaes, accres-
centa elle, podem existir sem inflammatjao escrophulosa ; esta p6de,
por sua vess, percorrer sem dies toda a aua evohu;ao. *

Si o illustrado professor de Dublin admitte os tuberculos sem in-
flammable escrophulosa, e esta percorrendo toda a sua evolucjao sem
os produzir, porque nao admittir tarnbem que possa existir uma
outra diathese, que nan a escrophulosa, que dfi origem a esse pro-
duoto, desdc que elle exista ern differentes partes do corpo, sem ter
sido precedido de neuhuma manifestable propria da escropbuloae V

de Graves, de serem o tuberculo e escrophula
diatliese, silo Houcluit e Bennett, Mas,

Da mesma opiniao
produefos de uma mesma
si esses auctores assim pensao, oulros nao menos respeitaveis pensao

, etc.
individuo

Niemeyer, Bozin, Tardieu, Jaccoud
O que ( * f/ira de contestagao, porem * e que em urn

escrophulosn p^dose dcsenvolvcr a tuberculose.
c uma molestia perigosa e eminentemente consti-

que. portanto. modifiea o organismo do individuo de
o dcsenvolvimento da tuberculose seja o resultado.

de modo contrario, taes siio

A escropliulose
tucional, c
modo till, que

Mas, polo facto de poder a escrnpbulosc dar origem ao tuberculo,
nfio se segue que este nun possa originar-sc no organismo indepem
dente daquelln.

Si do lerreno do raciocinio passurinos a urn mais positive e
eloquentc, tal corno o da. anatomia pathologica e clinica, veremos
confirmada essa maneira de pensar

Com efleito, a anatomia pathnlogica demonstra que o cai*acter
especifico da tuberculose <5 a granulaeiio. Entretanto o que vfimos na
escrophula ? Uma diathese que da origem simultanea ou successi-
vamente a inflammacoes chronicns com fewlencia A suppura^ao e
ulcera^ao de muitns tocidns do corpo, principalmente a pelle, te-
cido cellular, lnemhmims mucosas, ns ossos, glandulas lympha-
ticas, etc.
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A clinica nao 6 monos expUcita sobre a nSo identidade das duaa
niolestius. Emquanto a tubemdosc se manifesto por lesues locaes,

periodo de amollecimentot se torna geral ^
uma nmltiplicidfi&e de

e sd mais tarde* no Ben

uescrophula , ao eontrario, se caracterisa por
lesoes, taes como erupgdes do pellot adenites* catarrhos r abseessos* etc*

Nao resta duvidaj pois. que estas duas niolestms nao silo ideu-

M

ticas.
Preferimos cm todo caso admittir a transformaijao posrivel das

diatheses* que aceitadas como apparencias tliversus de um mesmo
estado morbid o, que esta ultima opining seja imiversalmente
aceita na acieneia .

Passemos agora ao estudo das cantos que concorrem para dar
origem & diatliesc e an desen vplvimen to de suns manifestages*

Ellas cxistem no individud c i'6ra delle. Pussaremoa a cnumer&r
A

urnas e outras.

lleraneas,
*

Em ueohuma eireumstancia 6 mais verdadeiro o principio que
diz:— mais depressa sc herdao as molestias que as fortunes, que
quando BO trata das molestias diathesicas.

Sem duvida e a herant;a u-tuu das primeiras, sinao a primeira
causa predisponent# da escropluilat ja dirafctamcnte de pals a filhos,

poupandn uma geracao para se manifestin' mais turtle em outra.
E esta uma questSo sobre a qual, p6de-se dteer, nao existem duas

opiniSes na scicncia, pois que todos os auctores estiio de accftrdo
em considerar a escropholose como uma molestia easencialmente
hereditaria.

Convene entretanto, dizer que niio sao aw jnamfesta<j5e& mor-
bidas que os deacendentes herdao, mas rim a diathese. Ainda de
outra maneira podem os pais inlluir para que os filiios venhao a

¥
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apresentar a constitiii<;ao eacroplmloga, e portanto possuir urn ter-
rene apropriado para o desenvolvjmento de suasrnanifestages ; que-
remos fallar dos casamentos eonfringmueos e dcsproponjao de idade
entre os Conjugea, que siio outi - is tantas mzdes para que os filhos
recebao no ventre matemo a predisposiqtio a coutmhir a molestia.

Os caaamentoa consanguineos dao origeui, is inais das vczes, a
uma ra^i abastardada, CQino demonstra uma serle immensadeob-
serva<joes.

mestna cousa se da quaudo exists grande despropor<jao de
idadc entre os conjuges- Ja Sparta, que nao queria senao uma po-
pula<jSo poderosa, nSo penuittia os casamelites aos liooiens antes da
idade de 36 annos* 0 que 4 verdade para o moqo, o & tambeni
para o vedlio ; neste a espemm tern perdido sua for^a* naquelle
ainda nao a tern adquimlu.

Embora nao eoTrvpartilhnndu em abaoluto essas tU4ast comtudo nao
podemos deixar de reconbecer tjue a consanguinidade edespropor^ao
de ldade nao algumas vezes prejudiemes aos productos dessas nnioes.

qucT sempre que for possivel a nossa mterven<}So, de-
vemos condemnar esses cousorcioSj principalmonte quandu em algum
doa contrahentes ji existir alguma predispoaitjuo para molestias dia -
thesicaa *

A

£ por \mo

influetioia da hgranca ainda mais longe, conside-Alguns Uvgo
randp que, independente das circumstanciaa ucima apresentadas
fillios podsm receber no seio materno o gcrmen escrophuloso, desde
qite? durante a gesiaqao, a mai tenlia esfado debaixo da influencia de

os

causas moraes deprimenfes, e quaesquer emotes, ou mesmo que a
concept;Jo sc ten ha dado no periodo catamenial P

Estas eausas podem
mento dos fillios ; mas por ease facto nao nos achamos auetorizados a
coneluir que serin escroph tilose que se ha dc necessariamente seguir
a esse cnfraquecimento, porque fraqueza de constitutqfio nao 4 escro-
phulose -

r
verd&de, contributr para o enfraqueci-na

K
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ou alienados gerem filhos es-Alguus querern que pais epilepticos
crophulosos ; facto que s6 pdde ser admittido quando a epilepsia e

cerebraes de origem escro-aliena<;ao fdrem symptomatieas de lezoes
phulosa. IVeste caso, trata-sc entao de pais
fillios tambem eserophulosos, o quo ninguem contesta.

A tuberculose nos pais pode, segundo alguns, tranBinittir a escro-
phulose aos filhos. Segundo Vogel, esse facto da-sc priucipalmente m\s

emquanto o outro e tuberculoso.

escrophulosos gerauclo

familias em que um dos pais c silo,
Quando o pai e mai, diz elle aiiula, sao tuberculoses, os fillios suc-

cumbem nos primeiros aiuios a tuberculose verdadeira. Tnfelizmelite,
miuhas observaijoes nao podem ser

em reconhecer
por^m, accrescenta elle, essas
ebtabeleeidas em algarismos exactos, pela difliculdade
a tuberculose dos pais*

Ainda querern alguns auctorcs, e elitre dies Lugul, que a iierumja
influa de outra imuielra, isto e, podcrem os pais transmittir a sens
filhos a eecrophula, desdc que tenhao inoculado em sen organismo o
virus syphilitico*

E a syphilis gerandoa escrophula, uma diatheae se tvansformando
em outra. Esta opiniao foi combatida por homens, cuja auctoridade
nao pddeser posta cm duvida, taes como Stoll, Astrite, Selle, DAli-
bert, Baudelocque, I albert, Bazin e outros, que sao de opiniao que
pais escrophulosos e syphilitiros podem transmittir a sens filhos uma
ou outra destas molestias, on ambasao mesmo tempo, mas nao ad-
mittem a transformable de uma na outra por heramja.

Em abono desta opiniao Baudelocque cita diversos paizea, ondeas
escrophulas abuudao, e entretanto 6 rara a syphilis, e vice-versa*

De tudo o que temos dito ate aqui, a unica cousa que nao tern sido
contestada e a iufluencia da Iteranta como causa da escrophulose. O
pai e mai, assim como transmitrem a sens fillios sua serndhamja
physica e moral , como veruus todos os dias, assim tambem trans-
mittinio sua semelliamja pathologies. Nao e cssa , por&n , uma lei
fatal ; porque, si o fosse, teriamos de, na ausencia de utna molestia

1
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semelhaute nos pais, fazer intcrvir o adulterio para cxpbear o sen
apparecimentu nos filhoa.

Nfto s6 a affee^So pdde Star latente por muito tempo, embora lier-
duda pelos filhns, dearie qiienao mtervonlia a act;So dc outran causas,
que passaremos n emmierar nos capitulossubsequcntes, como poderA
ser oxplieada , qimmlo nos pais nSo exista manifesta<;ao algnma
diailiesica, on porque nolles ae ache no estadu latente, nu ainda
podemos, por meio de milagar;oes unnnciosas, ir encontrar nos colla-
leraes o germen da inolestia qne se nos apreflcnta .

A triUismissSoda escrophulosc por heranrja pois, inn facto incroi-
testaveL

Contagio.

Si todoa os auctores estuo dc accordo quanto A berarupt como causa
dn cseropluilose, o mcflniG nSo acontrce com o coutagio. Os auctores
que tom tratado destu molostia se divldem cm dons campns oppostns,
qne tern son oi%em no mode de encarar a sua natureza.

Pam aqiidbs que pensao quo a escrophnlose depemle de urn vims
especial, que torn sua sede naniassa humoral, 6 eHa contagiosa, Dessa
opiniao sao Lalonetie, Pujol, Banmes, Bordeu, etc* ; segundo RS ( CIS

HUCFCORES, existc mu virus particular qiiCj tendo sua sede na massa
Immoral, se desenvolve, qnando tranamittido , desde que encontre uni

terrcho preparadu, podemlo entretanto aer domoralo o sen desenvol-
vlmento conforms a nutureza do terreno, da mesma maneira que a
vegetarfto das plantas 4 demorada on retardeda. s&gundo as condiqSes
elimateriuas,

Charmetton che^oii a comsidcrar o contagio da escrophula identico
no da variola, podemlo-se dar por contacto directo, inocnla^ao, on por
intermedio do ar atmospheric©* qne serve de veliiculo ao principle*
rontugioso.

EsBitfl iddas hoje nito tfiiu main razao de ser , e nein precisSo ser

t

r
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31



N/ .\ U/5 L5v

18

combatIdas quanto ao virus% porqne ninguem considera a escrophu-
losc como molest in virulenta. Jii Kortum, Lepelletier e Goodlad tinh&o
combatido ossa opinuto.

Todoa os nuctores estao boje de accordo em nao considerar a ea-
crophulose como molcstia contagiosa, e para corroborar essa opiniilo
citao factos e experiencias importantes.

Ea&simque. diz Bazin, vio diariament? eufermeiros em contaoto
com os doentes, curando-lhes us fendas, sem contnihir a molestia ,

Kortum, inoeuUmdo cm ereaiujas o )tus escroplmloso, nao vio resultar
dcsta inocuhujao accident? algum. Lepelletier em Franca e Goodlad
na Inglaterra, tao conveneidos estavao da nao cotitagiosidade da
escroplmla, quc a iuocuhirao em si mesmos, e nao observarao cousa
alguma,

Todosestes factos vfim continual1 quo a escropltulose nada tein
de contagiosa* E ncm ha ruzao para sc eoneluir, do facto de existir
em um logar muitos cscropliulosos, o contagin, porque esse facto p6de
ser deptndcnte ou de mcra coincidencia, on de uma constitui<;ao
medica, ( pie faz com quc os doentes apresentem a mesma manifesta-
<juo morbidity como sabenios, muitas sacas maniiesta^oesescropliulosas.
Pesde ( pic linja uma constitui<;ao atmospherica especial, quasi todos
os doentes nprcseuUmio a mesma mauifesta^ao, sem que precise a

interveinfao do contagio.
Dcmais, csta - i tao cutiveneidos os auctores modernos da nao con-

tagiosubulo da escroplmla, que, quando defmem a molestia, incluem
na definiejuo cssa conditjao >

pois, os aouupanharcmos uussa maneira dc pensar, mesmo
porque os iiu -los u preset ihulns a favor do contagio nao tfim razuo de
ser . Eutro esses factos referiremos os seguintes ;

m

'Fern se observado, dizeiu os contagionistas, tunas escrophulosas
transmittirem esta afiberao as criaiu;as a quern aleitao.

Este facto nao prova o contagio. mas sim
ntnamenttUjao daa crtancas por nmas nessas condujoeft .

1
Nos
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que mu Her tao fraeo coino inna creaw;a noBsu idade, cm que s6 tern
por alimento o leite viciado de lima lnulher enferma, vcnlia necessu-
riamente acontrahir tuna constitui,<juo fraca e delicada, que o expoe a
molestias diatbesicas,

6, poia . reeebendo um leite potico
finalmente, um mAo alimento, que essas crianras adquirem a (lispo-
si^Ao para as escrophulas. Kao 6, portal)to, o contacto do peifo que*

transmitte A criantja a escroplmlose, mas o leite pouco nutritivo e

que obra como um muo alimento,

Outro facto refere-.se A cxistencia em uma niesnia fumilia de nuiitas
criantjas affectadas no mesmn tempo de escrophulosc, rnesmo sem
que tenha havido nos pais manifestable alguirm.

Parece uiais natural, poriSm, explicar-sc cssc facto pelo tnesmo
genero de vida a que se acliao sujeitos os membros de unia mesma
fatnilia ; sob as rnesmas influcncias e expostns &s uiesmas causas,
devem neceesariamente ser atiletados da mesma molestia *

Os partidarios do contagio se firmArSo, pois, em apparencias
illusorias „

Os faetos tao mimerosos auctomfio-nos a negar o contagin da
escropliulose, muito prlncipalnjcnte no cstado actual da scicncia, que
nenhuma raziio dc scr tern o viru$ cserophuloso.

substuncial , mnl claboraclo

Idiulos.

Nenliuma idade esta ao abrigo das manifeata^dcs escrophulosas.
Desde, pnrdm, que clla tenha side herdada, 6 natural que logo nos
primeirus anuos da vida produza os sens fruetos, encoutnuulo nas
eriaiujas, cujo organismo 6 fraco, e em quem preJomina o movimeuto
de coniposi(;au sobre o de deoomposi<;imT um terrene bastante apro-
priado para sen desenvolviniento.

Talvess seja niesmo a escroplmlosc uma das molestias que mais

f
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victimus fu<;a mis criamjas elitre n6s , Dizemos talvcz* pnrque infe-
lizniente u5o disponios de dados estatisticos para pruvar esaa nossa
assei^ao.

0 quo & verdade, portin, ^ que £ ella tuo com mum nas crian<;as,
que muitos auctores considerao-na como molestia exclusiva da
infantia.

Seguiido Bazin, sao mais frequenter as raauifesta<;oes esoropliulosas
entre cineo e quinze n-n-nos, rara aos sesseuta, e uinda muito inaiy

depois dessa idade.
As manifesta<;oes podem comtudo appareeer mais cedo; nao e raro

tnesmo observar-se crian^as escrophulosas, cujas mamfesta<;oes c< -
me<jao logo na epoca da dentiqno, quando essas cnmi^as sao filhas
de pais escropliulosos.

Essas manitusta^oes sao muis tardias quando nao iutervem a
heranija; quando aescrophulose, tin virtude de causas depauperantea,
taes como desinamaQao precoce, aHmentaijao por substantial incom-
pativtis com a idade da crinnea, etc *, invade n sen organismo. Quando
a crlamja jA traz do ventre matemo a dialhose, nao ha razSo para
que as manifestaxjdes so appareqao na idade de A a 5 annos,

*K difficil determinar a epoca do comedo fie unia manifesta^ilo dia -
thesiea, porque estas mamfestatjoes podendo durar niczes e annos,
p6de aconteeer que ns individuos, considerados como escroplnilosos
em uma certa idade , tenhSo comecado ase-Io cm uim outra. Daqui
a grande ditficuldude dc se formular estatisticas para provar com
dados numericos a maior frequencia da molestia nesta on naquella
idade. Para que mesmo esses dados estatisticos tenluio valor, 6 pvc-
emo que em cada idade se compare n nmnero dos que morrem victi-
mas da diathese com o dos que morrem dc outras molesting
mesma idade, e em idade diversa victimas <la mesma molestia. So
asaim poderiamos cliegar ao conhecirnento de qual w molestia mais
commimi em uma idade, e o numcro mais elevado quanto li mortali-
dade por essn molestia, em relaijao com as nnfras idudes.

i
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Kntre nds as difficuld&des flobem de ponto, porqtie infehgnieiite a
liutea fonte que temoe para collier esses elementos t? o obitnario <lo
Jbrauj do Commerci^ qne ponca con darn;a p6de inspfrar,

Mas, si nos
quts ha razors para ipie scja
phulose. Com effieito,
pnjn, o tie deconiposit;no : o systema lymphatic*) * s^de de predilec^ao
da di&thcse, e miiifp deseiavoltfido, e por tanto osrtt tnaifl snjeito a
aIterates qae podem ser prod (tanks por irritates de toda ordem ,

( U ganglion lyuipliatieoa^ sendo feimbem mais fleseuvolvidos, se en-

gorgitSo diaiite da meaor irntatjflOj suppnrao e degenerao, quando
exista no sen nrgamstno a dinthese herdada ou adquirida.

Uactonalnient̂ pois, comprehende-se qneseja a infancia a prefenda
para as devastates da dinthese escrophnlosa^ sem que por IRSO seja
a rnolestia o apanugio exelnsivo da infaneia como querem alguns.

fullecem dados estatistieos, a physiologic nos mostra
essa idatde a mais jjreilisposta A escro-

nas cnnrifJOS o movimento de compositpio sobre-

Scxos.

A oscioplmlose nan fas$ cscolfui de sexo para desenvolvec-se em
todas as Rims manifestaq'Scs.

Begundo Lepelletier, < elb? mais enmmiim no sexo feminino quo
masculine , ehegandoinesnU) aestabelecera propor^ao de feOj. rela-

tivamente aos dotts sexes*

Lebert , conifratendo cssa opiniuo, diz que, si em alguns paizes A
ella mais cnmmtmi nan mulheres, em atitros, taes como Gcnebra, Praga
e Londivs . « mais comnumi nos ttomeng, Segundo elle, s6 existe dif-

uo

r
its dons sexos no niodo de manifeata^ao da diathese,

Homens para as manifesta^oes articti-
nutlheres para as ophtahnias e

ferenqa eLitre
assim major pmUspositplm nos
lares , abscesses e ulemts : mfltor nus
Affec^nes da pelk\

Infcliffinento os factos cnn^igiiados na estatistica f’onnulada por
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habilitem a estabeleeer-se utunLebert nno aito tao mimerosos quo
opmiSo definitive a reapeito desta queatao*

Segundo alguns, o sexo feminmo <! mais predi&poato, em con-
aequencla da maior sensibilklade de sett ajatema lymplmtico. Nao
sabemos si os que assim pensiio t£m ra%;io, porque, a nao aer
essa opiniao filha ftpenae da observa^Ao, seria prcclso que pm-
vassem ser o systema lympbatico diatribuido do mode different#
no sexo feminine^ facto cste que nao 6 demoastrado pela ana-
tomia* uiiica que poderia resolver a questSo*

Temneraniciitus.

0 illustrado Sr, Dj\ Torres Homein cousidera o temporaiueu to

ljmpliatico como tempernmento por excellencia das affeetjoes diatlie-
sicas, Sem duvida 6 o tempCraraento lymphatico que mais prcdfepSe
As maniffata^dea g&erapliutosas, a ponto tal, quo algune cliegao aoni-
niderar a escrophuloBe como nm lympliatismo ex^gerado.

Os individuos dc outros teiuperamcutas, embora em menor mi-
sao tambem niuitas vezes victimas de inauifestaqoes morbidus,

que trazom em si o cunlio do eseroplmlismo.
mere

CunstiLuicuo.

Ao temperaments pveude-se muito de perto a con&titUHfftcn R a
COHBtitui<yUo debilj fraca c dcterkmida por moleatias anterior*^, abuses
de toda ordem, e insufficient1ia do alimeuta^ao, a niais predispoata : t

contrahir raolestias diathegicas, em cujn uimiem sv acha a usoro-
phulose.

A razSo & facil de comprchendcr, desde que nttendennos que todos
estes caraeteres exprimem tuna aItera<jno de nutriqflOf que £ a dia-
tbese prestes a fazer explosao} manifestando-so nos seus pontoa de
predilectjilo ou em qaalquer outra parte do organfemo.

1
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Estas stto as cau&as que existem no individjio, e que, portanto, lhe

sao inherentes*

Passaremos agora a tratav daquellas que, existindo f6ra delle,
nem por isso deixao de ter grande influeiicia no desenvolvimento
da escrophulose.

Entre essas, citaremos coino principals o genero de alimentaoao
e o ar ambientc. Passaremos depois aquellas qne representao o
papel de causas occasionacs ; queremos fallar das qne obrao phy-
sicamcnte.

Alimcntos,

0 genero de alimentatjao influe mnito para a boa on m& nutriejao do
individuo. E da troca constants de materias nutritivas, entre o sangue
e nossos tecidos, quo depotde a assimila^lo e desassimila<jao.

Para que o sangue encontre elementos de repara<;ao nos
mentos ingeridos, e necessario que as substancias alimentaies sejao
ricamente azotadas : no caso contrario, a desassimila<jao sobrepujarfi
necessariameute a assmiilaeao. Hum alimentatjao exclusivamente
vegetal, de legumes, farinnceos, etc., nao podendo nutrir sufficien-
temente o individuo, o tornara predisposto a contrahir molestias
constitucionaes, n» numero daa quaes se acha a escrophulose. A
inriidia de mandioca e o feijao, de que tanto uso se fuz entre nds,
estao neste caso. Diz o illustrado Sr, Dr. Souza Costa, na sua these
de eonctirao de 18* > 4f o seguinte a respeito da primeira. « A fa*

rinlm de mandioca, geralmente usada entre 116s, 6 uma substancia
amylacea, que pouea materia azotada contdm. • A respeito do
feijao^ exprime-se o professor Trousseau da maneira seguinte : < 0
feijao, sendo evidentemente nntritivo, e ao mesmo tempo indigeato,
nao so porque o sen envolucro 6 refractarlo a aeqao dos diversos
suecos gastricos, fiitigando improlicuamente o estomago e os intea-
t inos delgados, mas talvez tambern por causa de certos prinripios
de que a coc^ao nao pdde Hberta-loa completamente. »

i

ali-
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K nem se digu quo ncsse caso a6 os pobres semo as victimsa

eacoUndas para as devastators da esuyophulose, pela necessidadc em
quo se vfim de fazer uso quasi exclusive* desse geiiero de alimenta^ao,
emquauto os riuos. perfeitamenfcu aliiiientados^ estariao isrntos deasas
alteivujoes morbidas , Esau objec^So n5o tom cubirncuto, porque nSo
sd esta niio b a unica causa capaz de dar origem a mulcstia , couio
£ muito eomiuuun nas classes aba&t&daa, o cutregar os iillios a amus
mereenariatq oil comefar a alitncntadoa muito cfido, com o fim dv
poupar As milis o tmbalko de auiamcutados, tnibalbo este quo exige
privates, a que nem todas sc sujeitao,

Nao ha ninguem que ignore os inconvcuientes de uma aUmen-
compoe de nungues

assitdas, caldos de FeijSoj
ter visto e prescneiado

appamdmento doa denies inci-
Hoba o leite du Hums dcbilitadas e mullas

vezes diathesieaSj c que , portunto* so mal podem tazer As criampis ;
ou pur escravus, que sao obrigadas a ubitudnniir sou pmprio till io,
para ornamental’ e dispensur carinbos aos iillios alheios.

Kate facto nao contribtiiiA an' eertn ponto para iiiMiflicictim mi-
tvitiva de um leite nestas cireuniabmcius eluburado ?

A alitnetitacao procnee em lima cr:mu;;i , eujo apparel bo diges-
tivo nilo esta em cireumstunciaH de dlgcrir certos alimcntos. embom
nutritivos , mas que n5o podern ser aasiimludos, meamo porqUe imo

sao digeridosj poderA forneccr ao sangue dementos para reparar ns

formas da eriaruja ?
JA se ve, pois, que nenhuma rnzao tern r?& que pensun que ns

ricos nao estao Bujeitos a contrabir a eaeropbulose, pelo facto de
mA alimentalso. Sd eneurao a questSo cornu fimuiceiros, e uSo enmo
medicos, para quern o rieo e o pobre sao iguaes, quer aconselbundo ,
quer medicando,

Ha substancias que> nao sendo dimcntarcs-, sfio comtudo iugmidas

ta<jao precoce, priiicipalmente quando ella se
de peesima farinha ^ bananas de S* Tbonu -
stipas, eteM como dix o lh\ Josv Silva,

eriaiupis asfiini alimentatlas antes du
sivos. Nti mesiuo eas{ i se

1
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por eriamjas c mesmo adnitos, em virtude de uni pessimo costume
por dies adquirido. Queremos fall nr da ingestao de terra, vicio
abommavel , cujo resultado t? o aniquilamento do organismo, e com
esse aidqnilamento a predispos198.0 a contrahir a escrophulose em
todas as mauifestat;oes que lhe sao proprias*

Ar ambientc.

0 ar, este pabulum vitm^ diz M. Grueneau de Massy, <5 o primeiro
dos aliment03 ; suns condicoes de temperatura, de pureza, cxercem
sobre o organisms nma acc;ao constants, e poderosamente rnodi-
ficadora,

Para apreciar sua influencia, diz o mesmo antor, nao basta at-
tender sdmente ao ar exterior, mas tambem ao das babitaijoes.

Na verdade, a altera^ao do ar nos seus elementos constitumtes,
produzmdo imia certa modificaqao organica, contribue mnito para o

desenvoivimonto de molestias diathesicas .
Um mdividuo, condemnado por muito tempo a respirar um ar

altevado, torna-se sem duvida alguma anemico, chlorotico, e sua
constitutor assim unfruquecida, o toinara predisposto a contrahir a
eseroplmlose, c mesmo a tuberculose*

E LITN facto incontostavel a infhiencia que tem sobre nossu eco-
rKmiia os agentes da natureza.

Entre ubs, conio sabem todos, eastern os chamados corti(jos, que,
apezar das constitutes reelamaques por parte da Junta de Hygiene,
continuao a ser edificadow, porque iufclianiente a
nicipal ainda nSo aoliou opportune siiprimWos completamente.

Nessas habita^Ses sao sacrifioadas todas as regras de hygiene,

Sua cornulunicacito com o gxterior so fas por aberturas estreitas^ e,
por mu principle) do falsa economic
este grande excitaute do trabalho nutritive,

uossa Camara Mu-r

cm pequeuo numero : a lmq
alii penetra fraca e de

il
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vontade, e portanto nao pdde ser sufficiente ao grande numero
de seres vivos de toda u especie que alii vivem accumtilados*

8e ajimtfirmos a isto os miasmas provenientes da perspirai;3o
cutanea e pulmonar, e uma £uimenta<jSo insufficiente, nao sd quanto
;i quantidade, como A qualidade, teremos couipletado o quadro
desanimadov, offerecido pelos quo habitao nesse s verdadeiros turuulos
do homeni vivo.

E muito natural, pots, que todas estas circumstancias favorecjao
o desenvolvimento de molesthis constituciouacs, no mmiero das
quaes occupa urn dos primeiro? lugares a cscrophulose. Assim como
esaas habitaijoes sao outre 116s o ponto de partida das epideiui&s,
assim tambem e provavel que sejao os sens habitantes o terreno es-
coHndo para o deaenvolvimento de raolestias diathesicas.

necessarioj pois* que os poderes publicos, attendendo que o
primeiro instrument© do trabalho 6 o homem robusto e iutelli-
gente, e o melhor element© de defesa e protecqdo 6 aindao homem
vigoroso e illustrado, voltem a sua atten^Xo para estas cousas, que
tao de perto dizem n&peito ao future de nossa sociedade.

Muitas outras considera<jues podmamos ainda fazer a estc respeitu ;
mas, como a natureza deste traballio nao as comporta, conclniremos
este capitulo com as seguiiitea palavras do cminente pliiloBOpho J .
J. Rousseau, e quemostrao que avida naoConsiste somente em vegetal1,
e que, para serin os uteis A sociedade, (5 necassariq que pouhamoa em
jogo toda& as Etossus facuhlades. Eia as palavras a que nos referimos !

i Vivre ce n’esl pas respirer, (Test agir , c est faire usagede nos orga-
nest de nos sens, de nos faculty de toutes les parties de nous m6mes
qui nous dohnent le sentiment de notre existence, >

K

Causas occasionacs.

Neste grupo estSo eompreliendidaw todas as quddas, pancadas,
inflaruma<joes de toda ordem, tuclo emfim que pussa dospertar o des-
envolvimento de manxfest&qoes morbidas quo, por sua tendoncia &
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chronicidat^ revelem a infiaencia da dtathese, que, at$ enfcSo occulta
no org&nismo, tem assim occasiao de manifestar-se ao exteriorT ini-
primindo o sen cunho a eaaas lesoes, a ponto de simples que erao on
deviao ser, attenta a natureza da causa que as produzio, se trails-
format) em outras tantas manifestances diathesicas,

Concluirulo o estudo da etyolog-iaJ nao podemos deixar de confessar
que 6 dif&cil determinar o gnlo de valor de cada uma das oauaas
apontadas . S6 o methotlo numerico poderia constituir a base para
uma tal aprecisuyao.

Infelizmente, ponSm. somos obrigados a admittir a sua influencia,
sem provaa bazeadas nos resaltados de uma rigorosa observaijao, por
faltur- nos, nao ad a necessaria pratica, eomo traballios estatisticos a

este respeito.
Kmquanto isto, nao toremos reraedio senno encarar a queatao mala

sob um ponto de vista theorico que pratico*

CAHTULO I?

Symptomatology.

Tratando da symptomatologia da escropliulose, nao precisamos
repetir o que, cm mais de um capitulo, temos dito, isto ^ que
lesoes em si muitas vczes nada t£m que p6r si sdindique aexistencia
da diatliese,

E o que acontece, por exeraplo, com as erup^oea cutaneas, affeepdes
catarrbaes das mucosas e a otorrhea, que s6 poder&Q ser attrlbuidas &
escrophulose quando a sua evolu<;ao for mviito longae tiver sido pre*

cedida de outras mauifesta<j5es eseropbulosas* E nestas circumstancias
que maior valor tics dcverS merecer oestado genii do individuo que1

reunido aos antecedentes e k sua lustoria minucio&a, sera um eiemento

as

r
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segnro para form ulftrmos nosso juizo e e$tubelecer urn tratamento
racional.

Ifa casos, perdu), em que o exume das partes affectadas, sem mosmo
attender ao estado geral do organismot pdde nos fomecer taes parti-
cularidadeSj qlic podumos qualificar de escrophulosoo processoinflum -w

matorio. E o que se dA em algumas affec^des dos olhos, gang!ios
lymphaticos e molestias dos ossos e articulates*

O estado geral, nao eendo o mesmo em todoe os individuos escro-
phulosos, deu logur a que se considerasse duas formas de escrophu-
lose-torpida e irritativa . Estas duas formas basefio-se em dados niuito
vagos, pois que os caracEeres do habito escrophnloso torpido nao sKo
tao constants que possiio ser consideration como a condi<jao $in& qua
non do liabito, c sna nao existeneia oil desapparecimento nao provao
que os individuos ja nao sejao escrophulosos, Quanto ao habito cscro-
phuloso irritative, 00 sens caracteres sSo na maior parte a consequen-
cia natural dos processes locaes, que, podendo existir ou deixar de
existir, nao podem deixar de ser consideradqs como muito falliveis,

Passamos immediatamente a sua descrip^So, para depois entrar na
symptomatologia propriainente dita.

Os individuos escroplmlosos da forma irritativa apresentao uma
constitui^ao debil, um aysterna muscular fraco, concep^ao viva,
traqos delicados, bonitos olhos, sclcroticas azuladas e pupillas dila-
tadas.

0 habito e&croplmloso torpido se car&ctfcriza, ao contrario, por
tratjos grosseirosj cabe^a volumosa, maxillares salientes c largos, na-
riz e labio superior tumefactos, olhos avemiellia&os, ganglios lym-
phattcos engorgitados e ventre saliente ou proeuiinente.

Como se vS, os earacteres quo os auctores estabelecem para 0 ha-
bito escroplruloso de forma irritativa silo
lymphatico, que e o que predispoe niais as diathesest

propriofc do temperamento
mas nSo ^estado morbido. Us pheiioiftenos que earacterisfto a

encontrao-se, na verdade, 11a esevopliulose ; mas
segunda forma

nap esistindo algirns
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delles, que sno devidos a processor tocaes snjeitos a desappareeer,
ncm por isso cstamos auctorizados a negar a existencia da escro-
phulo&c*

Entrc- tanto devemos dar imtita impoitancia a essea caracteres,
quando elles existSoj pd&qne, so de sua nao existencia nada podemoa
cmoluir, de muito anxilia nos serao na pmtica, quando tivermos diante
das vistas um caso dessa onlem ,

Fdtas estas ligciras considerates, passaremos A descrip^ao dos
symptomas, pelOB quaes a diathese se revela ao exterior . Antes
dissn, portfm, trataremos de dividir cstes symptomas em differentes
periodos, como Inzein todos os aitctores*

Opnveui
* para que liuja metliodo na nossa exposi<;ao> que adoptemos

umii ordem 11a descrip^ao dos symptomas,
j

E s6 pOr isso que admittimus os periodos dos auctores, pois que
esta molestia, Como diatlierioa que ado p6de ter nma marcha do-
te rmiuada^ Nera sempre coitie<ja pelas marufesi&q5ea do primeiro pe-
riodo, mas por aquellasque sao oonsideradas proprias do aegundo, ou
mesmo terceiro.

Como, pordm, tratamos de um ponto pertencenfce a nma cadeira
que trata do typo das molestias, isto d, a pathologia interna, e nuo de

. clinica que trftta das individualidades morbidas, eis por que adoptare-
mo.s o methodo seguido pelos auctores que tratao deesa materia *

BariU|no seu excellent© tratado sobre a escrophulose, considera
qmttro periodos no desenvolviraento da escrophuloae :

O primeiro caracterizado por lesdes superficiaes da pelle e gan-
glioS lymphaticos do peseopo, o segundo por lesoes mats profundus
piim essas mestnaa partes, o terceiro por manifestates paia os ossos,

e, tinalmente, o quarto por lesuespara as visceras*

Grisolle, Jaccpud o outros admittem apenas tres periodos, e n6s

os aeompanharemoa, dispostos na onlem segumte :
O 1° periodo, caraeterismido-se por lesoes do tegumento e gauglios

\
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lymphaticos; o 2*, por altcra^oea sub-cutaneas e das mucosae; c o 3“,
por desordens para as visceras e ossos*

Convemdizer que esta nao era a divisao adoptada peloa auctores
mais uutigos . E assim que Stoll dividia as escroplmlas em verdadei -
/as u larvadas* Estas ultimas erao constituidas pela ophtalmia, crdstn
de leite, dartros, tisica escropbnlosa, etc. , como sc esses diversos
estadoa movbidos f&ssem mais disfarcjados que os engorgitamentos do
pesco<jo.

Lalouette as diatinguia eiu benignaa e malignaa, e as subdividia
conforms aftcctavao as partes molles interrms e external, ou os oasos*

Estas expressoes de molestias benignaa e malignas sao muifco vagas,
o nao convem ser adoptadas, embora Milcent o tivesse feito, dividbido
a escrophula, aegundo a fdrma que ella apreseuta, em comnium,
benigna, maligna e fixa primitwa, cOnsistlndo esta ultima em urn sd
modo de localisaejao da diathese.

Ltigol, que axlmittia o tubercolo como caracter e&sencial da escro-
phula, fez entretanto uma divisao, cm que considerava uma f6rma tu*

bercuiosa ^ e outras que naO o erao ; 6 assim que ellc dividio a escro-
phulaem tuberculosa, catarrhal, cutanea, cellulosaeossea.

N6a preferimos a divisao em periodos, ainda quo nem sempre
essas lesoes existio iaoladas, de modo a poderraos tomaJas como
base do uma divisao. Muitaa YCZCS diversas lesoes locaes coexistem
no mesmo mdividuo ; por exemplo, uma ophtaltnia e engorgitamento
ganglionar, uma otorrhea e a cr6st& de loite^ abscessos e uma perios-
tifce ou uma carie, o cancan e uma erup^So pustulosa chronica, um
tumor branco e ganglios cervicaes ou bronchicos engorgitados, etc.

No ptimeiro periodo, pois, temoa a considerar as manifesta<jSes que
dos ganglios lympliaticos. Et£in por s£de a peile, assim como as

mesmo este o modo mais eommum do apparecimertto das escro*

phulas *

Si sc tratft de ereaiujas, observa~se muitas vezes, 11a ^poca da
denti<jaoT o apparecimento de crostas de leite e pseudo-tinhae, que,

H
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tendo sua s^de na cabega, constituem o eczema e impetigo do cotiro

cabelludo. Ao lado dessas erup<joes, nao 6 raro notar-se engorgita-
mento dos ganglios do pescogo, que neste caso podem nao ser aitida
uma manifestagao escrophulosa , mas sim um phenomeno sympathioo.

Da cabega a eruptjao pdde se estender nao s6 A face, como ao
resto do corpo, Estas erupgoes t£m grande tendencia A secregao
sero'purulenta, e se distinguem dos dartros, porque estea nao
permanecem fixos ein um ponto como aquellas, que podem desap-
parecer com a idade, emquanto os dartros cada dia mais se ge-
neralisSo.

0 professor Ilardy, nas suas ligoes sobre molestias de pelle,
diz que estas erupgoes ainda se distinguem dos dartros pela cor,
que nellas e carregadu, violacea, vinhosa ; pela tumefacgao da parte
que <S sua s&le, ordinariamente o teeido cellular sub-eutaneo ; ©infirm
pela existencia dc cicatrizes deprimidas, consequencia da atrophia e
absorprao intersticial, que o tegiuncnto externo aoffreu nesse ponto.

k

Entretanto diz Oastari que o professor Hardy parece exagerado,
nao conservao trago algum destas

sua infancia vastos impetigos
porque ha muitas mangas que
lesoes, apezar de terem soffrido cm
da face.

o aspecto dc crostas, que, envolvendo todo o
um liquido seroso on sero-

transpirando das placas seccas,
cheiro desagradavel e infecto.

Estas, erupgoes tom
couro cabelludo e face, sao formadas por
purulento, o qual se concreta ; mas
deixa muitas vezes perceber um

Esta secregiio tem por ponto de partida uma vesicula, cuja exis-
tencia 6 tao ephemera que, as mais das vezes, nao dA tempo de ser
observada, de modo que a secregao se faz pelo derma descoberto.

acontcce na superficie de um vesicatorio, ou na superficie des-
pida de sua epiderme *

Diz ainda liazin, tratando destas erupgoes, que, si fizermos caliir
estas crostas por meio da applicagao de <*itaplasmas, ou si procurar-
mos levantadas por um de seus bordos com uma spatula, a superlicie

como
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por ellas coberta sc nos apresentarA ulcerada em firma clc placa:
granulosa e algumas vexes fimgosa, o vegetante em certos pontos.

Os folliculos pilosos toruap-se turgidos, e as glandulns piliferas,
secretando abundantcmenteT derraniao o producto viscoso do sua
secre^ao na auperficie dos cabellos, os quaes sc eollao e agglutinSo-
se para format* feixes, sobre os quaes (lepositSo-se novos productos
de seere<;Sot donde resultao novas crdstas amarelladas, escuras ou
avermelhadas e sferiadas de sangue,

Nao sao estas as umeas eacrophulides exsudativas que se desen-
voivem sob a influeneia da diathcse escroplmlosa ; podem-se desen-
volver tambem outras, taes cumo as papulosas, papulo-erythematosas
e papulo-pustulosas,

A deacrip^ao minueiosa de cada unui dcstas eriqxjues pertence
ntais a mn tratado dc dermatologist., que a umu these que nao eom-
porta grande deaenvolvimeuto
indicmnos, para quo fique comignado que
bora em apparencia cmirgicas, estSo ligadas a
tucional, isto A, A diathese escrophulosa.

Os ganglios lympbatieos, sede de predilec^uo da diathese c fdrma
mais commum com que ella se manifesta cutre n6s> apresenta ultc-
ra<;oes importantes, que paasamos a duscrever.

Debaixo de dous aspectos different*, s pfide se apreseutar A nossa
observa^ao o engurgitamento ganglionar escrophuloso : 1°, no es-
tado hypertrophico puro ; 2U, no estado infianimatorio*

No prime!ro caso, os ganglios liypertrophiados formau tumorcs indo-
lentes, moveis debaixo da pelle, arredondados, pcriformes, globulosos.
Era numero mais ouraenos considers,vel rolao debaixo dodcdo explora-
dor, unicos ou multiplos, isolados ou separados uus dos ontros, indepcii-
dentes ou reuuidos por uma especie de cordao intermedmrio, que tam-
bem p6de ser sentido debaixo da pelle. Esse cordao 6 eoastitnido pelo
vaso efferente hypertrophiado, engurgitado, endurccidu no meio das
glandulas e nao tmmediatameute debaixo da pelle. como na syphilis-

a esse respeito Eis povque apenas as
essas manifestates, em-

uma molcstia consti-



No segundo caso a glandula, augmentando de volume, torna-se do*
lorosa,quente;doixa de rnlar debaixo da pelle, e, contraluLidoadheren-
ciascom as partes viziuluia, torna-se a sdde de pulsa<joest(lores pulsati-
vas;apelle torna-se vermelha e seute-se logofluctuation llni abscesso
se fdrma e abre-se logo para exterior ; opus que delle sake c espesso,
amarellado, em forma de creme, com todos os caracteres do pm
Heimouoso.
Osganghos podem nao suppurrtreentfiu engurgitados,e adquiriudo

um volume imus consideravol,podem, contrahiudo adkerencias entre

dzinlios, constituir salicncias de fdnna e

volume variuveis lias differentes partes do corpo.
liaziu cita um oaso observado por elte de um tuuior dessa ordeui

ua parte lateral do peseneo,(pic aLtiiigia o volume da cabeept de um
feto.Tem-se observado mesmu, dlz elle, turnores ganglionares pesaado
dez, vinte c mesino triutakilogrammas.

k

orguos circumvsi e com os

0 logar prelerido para esses tumores sao ordinariamente osganglios
cervicaes e submastoideos, que, para fonnados, podem se rcunir aos

a face externa do demo-ganglios hypurtropluados situados entre

maslmdco c o pellicular.
Nao siio so os ganglios lyuiphaticos do pesco^o que soffrem alte-

ra(;des dessa ordem, mas tambem os da regiao inguinal, axillar,dos
bronchios e mesenterio. I
F&llaremos sobre a adenopathia bronchica e mesenterica,quando

tratarmos das mauifestates visceraea da escropkula.
2.° pciiudo.— A espeasura da pelle, tecido cellular subcutaneo e

tecido sub aponcvrotico podem tambem ser a s^de de um processo
inftammatoiio tpte decm resultado a forma^ao de abacesaos.

Estes abscesses silo ordinariamente precedidos de phenomenon
imllammatorios beuignos. O pus que dtlles sahe & crcmoso, averme-
lliado, as vezes aeruso e ehcio de eoalhos fibrinosos ou concretjoea

easeosas,algumaa vezes sanioao.
Nunca apreseutu as quulidadea do pits francamente inflammutorior

*^
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Si da pelle passarmos As mucosas rptc llie fazciu immediate uon-

tinua<jfio, aliiveremos ivftacMdiis as sitasallerases.
E assim ritier as mneowzia ocular

s£de de proce&sos inflanmmtitrios.
A ophtulmia cscrnpluilusa, diz HuMand, eonstitiie nm dos svtnpto-

maa esscnciacs da diatliosu cscrophulosa.

nazal e auricular &ao tambeni a

Essa ophulmin turn sna sede nas glandular de Meibomius* e e

oidinariamenl^ compUeatla du pequetma
liumor viscosoT destgiiadu por Scat pa eon
Os doentes, quando dospertjio-se pelsi mauha,
palpebrus por seacharcm ellas adherentes. podendo mesmo peruumecer
liesso estado por todo o resto do dfeu
queixao-se de perturbaijau na vtsiio ; a
desorganizatjSn da cornea, Alguniaa vezes o

ulceras e tao irdltautu (pie iimumftui e eorroc todas ns

ttlcerasq (pit daranido um
o iniino do fluxo palpebral,

uiio podem abrir as

Tern grande aversSo A l u z e
O

molestia pdde chfegar at£ A
liquido cone dessa?

partes por onde
passu . A fistula Inrrynml e uni do senseffeitos. Finfllmotttc a ulctm^ao
do horde livre das palpebrus r tBo c&ractevisfcica, qiie sc pdde affirmar
qtie as rrianeas que upresentao e ^ re syiuptotosi sao tscropkulosas,

Tivemos occasion * do observer niiiifc de uni caso dessa ordem na
ellnica do Dr. Paula Fonseca , quo conseguto a eura por vneio do
mn tratarnento gcrulT nompnsto de olen <le figado do bacalhao ferrugi*

noso c bftuhos de mar, v pnr truhvmonto local aperiks algumas
pressas tinhebidas iem infusan dt1 eampimHa , e instillage do algumas
gottas do atropimi.

Entretanto nsscs dou jiti "S tinhao estadn antes sujeitos a tim trata-
mento aptuins Will, c rjno uonstava dt; cauttrisagSes com o nitrato
de prala . \ moluatui continual a persistir o coni maior intensidade,
at.<$ que o rrutunvaito goral vio^se infiuir para quealesSo local deeap-
pareccsso.

Istn prova quo havia um vicit> gera] que u entretinha, e osse vicio
geral nSo podU s^’senttn n iliatlicse escfoptiulr^ tanto mais quando
algiiTis dc^scs doontes amesentavTSo aos ladns do ptscoco ricutvizes

com-
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deprimidaa, inclicando a existencia anterior tie e-ligurgit&mento gan-
glionar terminado por puppuraijSo.

Quando a s<5de da irtfluinma^fto e umeiubrana pituitam, a molestia
se manifesta com o caracter do coma, emu vermeilmbto e estado
fungosch e ulceraqao (la meiubrana mucosa *

Quando na mucosa auricular, se apresenta mm o caracter da otite
acompanluida ile eommento, otorrhea muco-punilenta.

Todas as outras mucosas, enfim, apresentSo altennjoes qur podera
/

;i diathese e&croplmlusu* E assim que se observgo asestar ligadas
anginas, n gastritc, a coliic, entero-colite, laryngite, brcmchile, pneu-
monia, com caracter catarrhal, al<?m da leucorrli&i ecystite comfluxos
muco-purulcntos, etc ,

Desde qiie exisla a diulhese tsurupluilosa , todas eatas lesues, dc
simples que scriiio no estarlo ordinariu. tendcm a cleruisar-.se, e s6
cedem a am tratamento gcml, persisteute c prolong&do.

Este e o caracter mais benigno coin tjue se pude manifestar a dia-
these cscrophulosa ; mas, quando d-sprezadas, ossas alteraqoes mor-
bidas podem se esteuder.quer cm superfieie, quer eni profundidade,
e entao plienomonos ainda mais series sc observao para o lado das
mesmas partes que tern sido objeeto dc nosso estudo ate aqui.

aseim que, nlt?m das manifestarnes quo dcscreveinos, para o lado
da pelle p6de vir juntur-se Lima aimla imiis grave < descripta por
Bazin e outros com o nome de lupus, com suaa diversa* variedades* Si,
cm logar de estender-se eni supnlici r, a molestia se estende eni pro-
fundidade, pdde-se observar a destrui^Su da pelle, mucosas, tecido
cellular, cartilagem, c ate' n< prnprios ossos sao muitas vezea barroiras
impotentes para limiiar sua mareha dcstruidora . Daqui ainda a
nifiior gravidiule da ophtahma : o apparecimento na mucosa nazal do
ozena com todos os sens symptomas desagradavei* ; para a mucosa
auricular, otorrheas puruleutns com peril irucno da jm-mbmny do
tympano ; para os bnmehins, ratan'lios elmmioos* brnueliom'a com
dilata^So broueliicu, sinmhuido lima vcrduleira tisicu, etc., etc.

I
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Phenomenos maia graven podem tambem se Dnamfestar pa^a on
ganglios do pesco^o , Daqui maior augmento de volume dos tumorefi

gangliunares* A pelle quo os cobre torna-se vermelha, e os doentes
flccnzao unm dtfr profunda no seio da propria glandlda , Esses phe-
nomenon HSO o prenuucio de uni pro^esso inflammatorio, qne termma
por atippura(}8of aendo o pda oidinariamente de mil ivatnrezm

Tod ns os gaiiglios desde a cadeia do digastrico at£ os sub-clavicu-
lares e axillares podem uiflammar-&e e snppuvar .

As cicatrizes formun-se assim suCGfcssivaihente de cima para baixo,
podendo-se observar entao em ummesmo individun cicatrizoij antigas,
e logo abaixo outras de forma<;ao mais recente, e mats abaixo ainda
aberturfta fistulosua, dando log&r a novoa engorgitamentos ganglionares
em via de suppuraqao.

Podem as man!feata^oes da diatltese nfio paw aqnit e cutao phe-
nomenon amda mats graves a&o a consequencia,

Entao os ossos e as visceras sao destinados por sua vez a traduzir
a liossos sentidos a existencia no organiamo de nma molestia consti-
tucionah

Al <?ni da cane, necroses mais ovi menos extensast absceasos por
congestaOj podem ser aexpressao daescrophulose os turnover brancos.
Quando n tumor branco 6 a expressdn da escroplmlnse, sc npresenta
com o caracter de uma osteo*svnovite fiin^osa * E a fnngosddade.
pots, o que revela especialmente a influeuiia do istado geval sobre o
local.

Segundo Bazin, £ o tumor branco imiitas vezcs o imico aecidente
que revela a diathese eserophulosa .

N£o admira, diz elle, que a arthrite eseroplmlosa sept a exprefi&Sn
a mais complete da escroplmla, porque ellft cnutem todos ns pro-
duces gerados por esta molestia1 taes sao pseudn-membranaa , sero-
ridftde purulenta e pits ; elemeutos organicos humceomorpU$fli repre
sentados pela gordura, fecidoa fibrnso e ossen ; clemcntos hetern-
morplios represeMadoa pelos luberciilos. cellulas fibro^plasticas, etc .

i
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TWusas f > rma <joes unatomo-pathologicas, encontradas isoladamentc

nn* outras affec <foes da eacrophula, se achao, por assimdizer, aasocia.
das e confundidas no tumor branco.

K muito ravo que scja o tumor branco a primeira manifesta <j5o
da diathesu escrophulosa. A Iterates da ordem das quo jj& descrevemos
ordmariamente « > precedent, e istn. ligudo u constitute) do doente
revelada por sou habitn externo, que o o espelho onde reflectem as
devastators da diathese, nos oriental de inodo a podermos dizer que
essas lesoes ossean silo dependentea de uma molestia constitucional,

Cumtudo, as manifesta^uu.s osscas liao sao as mais raras, porque
em uiim estatisrica de lt) C doentes, tratados por Lugol no hospital
de S. Linz cm 1837, ha via 82 aifeetjoes do systema oaseo.

Para Bazin u tumor braucj i muitas vezes a primeira manifes-
to<;ao da e«erophulose1 c offerees entao raracteres que o distinguem
do tumor braticu do origem rheumatisma!.

k

L

£ assim que, diz elle, a arthrite cscrophulosa £ ordinariamente
umea, e into umltipla cornu a rheumatisma!T que ^ maia dolorosal
e so muito mais tarde produz a curie : a arthrite escrophulosa tern
grande tcndcunu as iormu^ues piogeuicas e trailsforma<;5es tungo-

neeresrouto ainda que a nsteite articular suppurativa ou
tuberculosa, as degciKTfsctmrius fungosas, lardaceaa , &5o sempre o

i

E l l i *

xrlusiv 11 da ostTi > phnl:i .
n.ssi 'a ainda se

product
f

A escrophula
n e

Lfiio ns abseessos trios, pi nt undos,
que se deaenvolvem silenciosamente ua superficie dos ossos, e con&ti-

* ligji

tuem os abscesses por eongestao ou ossifiuentes,

Vejamns iigora quaes as manitesta^nes que se podeut localisar uas
viscera*.

Antes disso, purem. CuiiviSm dizer que essas manifesta^oes sao
menus coimmms quo aquellas de que temos tratodo nt& aqui, e podem
correr mais por cmito du t tberculose que da escrophulose ; porque,
como jYi dissemos, ;i tubereulose acompanha a escrophulose corao u
sombra ao corpo e o rain a luz.

j
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Nao pois, de tvdmirav quo no seu ultimo periodo a escrophtt-
lose gere no organism® esse pruduetu, de modo a ser impossivel

*

decidir si so trata de uma ou outra dessus diatheses. E mesmo por
isao que, para alguns, a escropliulose affecta sdmente a penpheria, e '

deade que apparecem ruauifeataejoes vlaeeraes, ellas correm por conta
da diathese tuberculosa.

J

Comtudo, ha casos em que a autopsia tetn revelado que se tra-
tava antes da escropliulose que da tuberculosa

£ o que aconteee com o engorgitamento dos ganglios do me -
senterio que, durante a Vida, 6 ennsiderado um easo de tuberculose
mesenterica, e entretanto a autopsia vein revelar que se tratava antes
de uma degenerescenein. cserophtdosa.

E para nao debcar sem prova o facto que aca hamos de drnnnclar,
HOSSR these uma ohscrva^So do

Dr. Julio de Moura, e eonsignado na
Iranscreveremns para a
dessa ordern , pertenceute ao
these do Dr, Rodrigues Alves.

mu easo

EMa.
* Clemencia, escrava. preta, de 30 annos dc idade, brazileira,

entrou em ostado de nmmsmo para a casa de saude S* Sebnstino,
cujo serviqo clmico estava a cargo do Dr. Julio de Houra, no dia 3
de Agosto de 1870. De temperataeuto lymphatico e constitul^o
deterioradu, esta pretn foi loviuhi I I U M n tia&a de saude em uma rede,
e ml era o esfcado deploravel em que aolm va, que por rnais que a
interrogasaemns pnuco ou quasi uenhiim conmitmorativy pudemos
collier.

* No dc maiiliS, acliundo-se muio** fatigadu e fora do delirio
em que tinlia vindo, soubemos della que tiveni 3 iilhos, e que de-
pois do ultimo parto roiue^ra a solVrer du pcito* Datura sua mo-
lestia de 14 ou D> me«es, tendo tido liemopiyses por dlvcrsas Teases.
Esteve fora dastn capital, onde mclhorara sensivelmente.

* Voltandp para esta eidade, sentiose mal, sens incommodes ag-
gravaWio-se, porque us misteres de lavadeira e eiigomniadcira a que

i
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este rcsultado* Koi nesta occasiSosc eutrcgava a eucaminharan a
transportadu para
medicacjao a que cm rasa estcvc sujeita.

a casa dc amide, depois de nao aproveitar a

pode collier que gentin dores vagas
anorexia . Nno tcudo vontade de ingerir
poirnu cj11c era obrigada a deglutir

seonuda de accesses de stiffocac&o. Ti-n *

M O rinlia diarrhea. Sentia sobre o epigastro
serein , ora lancinantes, ora ccmtusivas.

* Do interrogate >rio apomis so
polo peitoT alguma losses r

alimentos, a 1gum a peqtiuna
produziu aiixicdadr “pigTistrion .
nha febre quasi cmtimiu. uao
(hires espoiitaiieas. quo dizia

* A lingua era sceca e uspern : a

tores sibilantes, MHOS
MOURN a diagnostical1 tubermdose pnlmonar.

* i ) corat;ao I ml la cutraqueeidn. scan que

oscuta deixava perceber ester-
dissemiuados pelo thorax , o que levou o Dr.

nlidos normals fdssemos

alterados*

« O ventre era crescido c tenso e, pela apalpa(;aot deixava perce-
ber no epigastn * e livporliondrin direito um tumor cuiisideravel, duro
C njc) ; lizo ein parte de situ

apresentancln mn grande mmtero

contiuuaiido-se

extensao, mas lobado em outros pontos,
de bdssas, mnas isoladas e outrae

*

< ' dosappareeendn no tumor main desenvolvido.
* Os iramdios iugiiiimcs e eervieaes erao muito desenvolvidos e de-

gonerados. Adboreiitc, esfr tumor duva ao taeto a impressSo resistente
de um Curjuj cartilagineu e muito espessn.

» Parecia , disse o Dr. dulm de Mourn , que o tumor era profunda-
mente situado na cavidade abdominal, visto como a percussSo dava

v

sorii tympaiuco a toda area oecupada ] >or c*llc, o que fazia crer na in-
terposiepm de asas intestinaes entre a massa morbida e a parede do
ventre*

1 ^0 liypncliondrio direito imtavu-sc obscuridade hepatica. Havia
uscite . A doento tinha o pulso pequeno e filiforme ; achava -se em
grao muito adluntudo de marasniOj muito prostrada e indifferente no
leito. Ourinava bum, c as ourinas precipit&rao albumina, mas nto
derao reacrao caraetcristioa da degeneresccncia amyloide do poi,
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t Morreu algunsdias depois de entrar para a rasa de saudc.

* A autopsia revelou tuberculos disseminados nos dous pulmoes
estaudo o direito adherentc , i pleura, e havendo ;i esqnerda uni der-
rame pleuritico. No ventre s. rosidade ahundante na cavidade peri,
toueah nenhuma adherencia do peritonvo, qtier com as viscenis, quer
com as parades abdomimies , b'tgado alburn tanto augmeutado de
volume^ apreaenlandn na sua superticiu exterior e no parenchyma uni

pontilhado confiuente, amarello r do volume de pequemis granulates
tuberculosa*, em um segniento dc tecido licpatico,

* 0 tumor percebido external nento pela apalpu^aoera runipletameute
indepeudente do figado. Estava orcultn pur detruz do estomago e in-
testines delgados, occupava o systerna dos ganglios do mesentereo,
eatendendo-se ao longu da columna lombar da cspinlui* com a qual
tinlm contrailido adherencias fixas. qnr difTieultariin bastante sua
separaipio.

* Era umaprodueqao morbida cnomic, e quo adquirira utna espan-
losa proliferate), eompromettendo, para bein dizer, a totalidade dos
ganglioa lymphaiicos do ventre, e. distribiundo prokmgameutos para
os nnisculos, para as fossas iliacas, o fassendo invasao igmdmente uos
musculos da coxa.

< Esta degenerescencia apresentava »e cm parte eumposta de mil

tecido duro, liso, como tibrosn c quasi cartilagineo, c cm parte era
constituido pov pequenos lobos, alguns endureddo?, outrun em pe-
queno trabalho lie suppurac;ao . Atrav&s da mesimi mas- a passavao
os grossos vasos do ventre, e ambos os nretberes inmicrgino nella.
0 duodeno fazia corpo com o tumor. 0 rim direito era maior do
que o esquerdo. O ovario direito liypertrophiado, oulros orgaos
saos.

%

A vista destas lesdes, o Or , Julio de Monra diagnosticon uma de-
generescencia escrophulosa * *

Eia, poisj um caso de inanifcsfcaqao eacrophulosa para o system*!
ganglionar profundo da economia e independentc de tubcivuloKej
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embora existissem tuberculos disseminados pelo pul mao, nao foi ella
sem duvida quem determitiou a morte da doente, enemesse estado de
marasmo de que nos falla a observa<jao* Embora difficil a distincqao
entre a tuberculose e escrophulose, principalmente quando se trata de
um adulto, em quem 6 esta ultima menus commum, comtudo, no caso
acima , o erro poderia ter sido evitado, si se attendesse ao engorgita-
mento e degeneresceneia dos ganglios inguinaes e cervicaes, que apre-
sentava a doente, e que era uin elemento bastante importante a favor
da eseroplmlose.

I'ortanto os ganglios mesentericos e intestinaes podem passar pelos
mesmos processes morbidos ja descriptor para os ganglios periplie-
ricos, sdmente apresentando maior gravidade alii do que aqui, por
causa do embara^o na circula^So da vcia porta , dando em consequen-
cia a ascite, como aconteceu na doente, cuja observaijao acabamosde
descrever, a qual apresentava anxiedade epigastrica tambern devida a
compressao do estomago, quando replete, de rnodo que a doente nao
podia se alimentar, e por isso teve de succumbir ao marasmo.

Assim como os ganglios mesentericos e intestinaes, os dos bronclnos
podem tambern ser a s<5de de hypertrophia, dando logar a grande aug-
mento de volume, e a inflammaqao dando logar & bronchorrea e dila-
ta(;ao bronchica *

Os phenomenos que podem ser produzidos pelos ganglios broil*
cliicos bypertropiliados sao ainda mais sertos que os produzidos pelos
ganglios mesentericos sobre os orgaos abdominaes.

E facil eompreliender a razao, Trata-se aqui, com effeito, de uma
cavidade formada por paredes ossease inextensiveis, tal L* a cavidade
thoraxica, que se oppoe ao augmento exterior dos ganglios bronclncos,
doude resulta que, quando estes ganglios adquirem um augmento
consideravel de volume, como na escrophulose acontece, elles com-
primem necessariansente os orgaos em cujo seio se achao, contrahem
com dies adlierencias, e podem mesmo cbegar a perfura-los.

No abdomen isso nao se d&, porque ahi as paredes sao molles e

L
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muito exten &iveis, e portanto nao podem oppOr grande impecillio ao
desenvolvimeuto dos ganglins eserophulosos, os quaes podem adquirir
urn volume consideravel sem SC uniraos organs vizinhos, desde que
podem, desdobrando o mesentereo, approximate da paredc anterior,
Ainda mais, o intestino, pela mobilidade de que c dotado, foge diante
da compressao, e os vasos situados diante da oolnmna vertebral, ainda
que sustentados por um piano solido, escapXn a compvcssao pela
tendencia dos ganglios a sc dirigir parao exterior.

Assicq pois, os ganglios bronehicos, augmentudoade volume, podem
comprimir os difterentes organs corn quern se aebao cm rehujim .

E assim que dies, cbmprlmindo
oedema da face, dilftt ?u;no das veias do pesco^o, ebr cyanotica, lienior-
rhagia araclinoideana : comprimindo os vasos pulmoiuires, podem pro*

duzir hemoptyses c tedema do pulmao ; quando o comprlmido r o
nevvo pneumogastricOj resultao alterases no caracterda tossc e da vnz,
accesses de tosse simulando a eoqiuduchc, e accesses de asthma inteira-

mente insolitos.
Sua ac<jao pddose cstemler aos pulmoes c bronchios, donde result no

a produc<jao de stertores sonoros iutensos, muito persistentes, impos-
sibilidade na circula<;ao do ar, que trass a obscuridade no ruido vespi-
ratorio, phenomeno este que pdde. tambem depcmler do oedema, que
determiua a compressao dos vasos pulmonares.

Alem da compressao, os ganglios ainda podem representar inn

outro papeh isto b, o de organs conduetores de vibrates souoras, domle
resultao altera^bes no ruido respiratorio, quo fazem
prolongada e respiraqao broncliica,
normal, tendo logar nos bronchios,
Si existir alguma lesao pnlmonar, ella
engorgitamento ganglionar. Assim
darao logar a respiraqao broncliica
ai bonver um comedo de amollecimento ou bvonchitc,

suppfir que se trata de gargarejo.

a vein cava superior, detenuinim o

J

ouvir a expirai;ao
e todos os sons qik\ no estado
nao sfio transmittidos ao ouvido*

sent exagerada polo facto do
os tuberculos miliares crus

ou cavernosa, a poctoriloquia, rT
pdde nos faster

• •
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Prnle acontecer mesmo que os ruidos stetoscopieos se transmittSo
do pulinuo duente ao silo, e fagno acreditar em umu lesao dupla.

Fcdizji . cntc, porcm, todos cstes phenomenos que acabamos de enu-
merar , e que sao o resultado da acgao dos ganglios volumosos e duros
sobre os vasos, nervos, bronohios e pulmoes, nfto s6 nao s2o rnuito
oommims, como, quaudo existem, liau se aehao reuuidos, pois que a
sua produegiio estA subordinada a posigao dos gangiios, e a seu deson-
volvimentu cm urn ecrto smtido. Aleui disso, quaudo existem, apre~

scnfuo uma intcrmittenciu 11a suamarcha, que estdsubordinada A maior
ou menor amplidao dos movimeutos respiratorios, a seu numeroc a
sua forga, lA'iiiuis. dizem todos os auctores que os phenomenos
niorbidos, produzidos pelos tumorcs que obrSo como orgaos de com*

pressao, sao de ordinario interimttenies.
Aimla pddc resultin' a ulceragao e perfuragao dos org&os com que

se aehao cm coutaeto os ganglios* Donde a perfuragao do pulnmo
detmninando uni pneumo-thorax, a dos vasos pulmonares produzindo
uma hcmoptvscs fulmimuitc, a communicagao do esophago com os
broncliios ou a trachea pdde produzir, por occasiao da degUitigiio dns
liquidos, violentos acecssos de losse.

Eis os phenomenos graves que podem resultar do engorgitmncnto
ganglionar escropliuloso, quaudo assestado uos broncbios *

Indepcndcntc dcssas alteragoes produzidas pda c^cropliulose m »s

ganglios bronchicos, e que trazem essas alteragoes secundums de que
falkmos, aiuda de outra maneira pode soffrero appaielho respiratorio,

Ja tivemos occasiao de fallar na bronchite e pneumonia catarrbaes,
que, de simples, tonmo- c clirouicas, desde que o individuo esteja
debaixoda inilueiicia de uma molestia diathesiea *

Nao u so a pneumonia catarrhal, mas tambem a cazeosa, que podem
ser a expressao da escrophulose, de modo a poder eonstituir uma
verdadeira tisica escrophulosa,

Em individuo cscroplmlo>o 6 vietima, por cxemplo, de um res*

fmmento, que traz como consequencia um pleuriz acompaubado de

1 *
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derratnamenten Pois bem, esse pleum qne, em urn mdividuo nao escro*

phuloso, cedcria aos mcios aconselhados em eases dessa ordem, no
escropliuloso assume
attendermos que nos ultimos periodoa da escrophulose deve haver
uma verdadeira bypoglobulia. Ease exeudato, nSo se resolvendo,
concrcta-se , e entao, obrando como espinbo, pfide determinal" uma
maior quantiilade de sangue para o pulmiSp, deride a possibilidade
de uma hemorrhagia que} per seu turno, pdde produzir uma pneu-
pionia, e esta, tambem deixando de seguir a sua mareba cyclica,
torna-se bastarda, e 6 o ponto de partlda de todos os pbenonienos
que caraeterisao a tisica caseosa*

Dcpois do pulmSo e bronchios, as mais communa entre as um-
nifesta^oes visceraes da escroplmla sac a degenerescencia amyloide
do rim e do figado,

Estae leaoes constituent molestias que consideramos rnais como
secundarias, pois que sobrevSin, as mais das vezes* as suppurates
osseas, que como symptomaticas.

Ellas t6m sua symptomatoJogia propria, c, ainda sobrevindo a
escrophulose, nSo apresentao symptoma alguni especial, quo mere<;a
ser deseripto aqui. Pu? isso apenas as mencionamna.

Todas as lesoes, que nuiito resumidamente acabamos de dcs-
crcvcr, affbetando isolada, simultanea ou successivamente as diffe-
rentes partee do corpo, dSo logar a um depauperamento consideravel
do mdividuo, constituindo aasim a eacbexia cscrophulosa, que ne*

nlmm symptoma proprio apresenta , pois que a cachexia diatbesica
£ sempTC a mesma, qualquer que seja a diathese que a produza .

Ill um estado caracteri&ado por uma altera^ao profunda da nu-
tri^ao, e que mais approxima o doeute do tmnulo, principal -
mente quando as suas manifestances se assestao em orgaos, seni

cuja integridude a vida 6 impossivel ,

De umlado a perda do albumina que, si aSo p6de scr impunemente
perdida por um mdividuo ainda cm boas conditjoes, & fortiori por

caracfcer de pleuriz exsudativo, desde que

J
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aquelle cnjo orgauismo se acha debaixo da influencia de um vicio
diuthesicn ; par outro lado as suppurates abundantes ou o traballio
inHarmnatorio, tmlo isso concorrera para produzir esse estado
denominado — cachexia , e que anmincia a morte proxima do doente *

CAPITU10 V
Diagnostico.

Como vimos da descrip<;ao dos symptomas, nao ha am s6 que
perteruja exclusivamente A escrophulose,

Nao podemos, pois, basear o diagnostico sobre nenhuma dessas
nuniifesta<;oes quando isoladas, mas sim sobre todas ellas reunidas,
rui sua marcha, e muito especiajmente na historia do doentee no seu
habitoexievno ; so assim poderemos nos habilitar para com seguramja
formular nossojuizo,

De todas as molestias constitucionaes, aquella com que mais se
conftmtle a escrophulose 6 sem duvida alguma a syphilis. As mesmas
partes do organismo escolhidas pela escrophulose para se traduzir
aos nossos sentidos silo tambem a s*$de de manifesta<joes syphi-
liticas.

A senielhanga cntre as manifestatjoes sypliiliticaa e eseropkulosaa
4 tal , que muitos auctores tfim considerado a escrophula corno um

pruducto da syphilis, que assim apenas inudaria de natureza, facto
este que nao podemos aceitar, porque, chronologicamente fallando, a
escrophula 6 muito anterior A syphilis,

A opiniao de ser a escrophula um producto da syphilis 6 susten-
tada por Pidoux, e antes dclle jA o tinka sido per Stoll, Richerand e
Fortall.

Mas, si Pidoux admittc a syphilis como causa da escrophula, si
Alibert e Devergie assignalao utna escrophula de causa syphilitica,
outros admittem a syphilis ao lado da escrophulose, sem que por
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isso ee cleixc de deseriminur o que pertence a mini do que A pro-
pi'io da outra.

Constantin Paul sustenta que [ jela henmgu a syphilis so extingue,

porque clla nao afcconmiefcte duns gcragoes* Gera ntao a escrophu-
lose* e muda de natures, como o qlifer Pidoux, scgmuVi csta formula :
i as molestias podem-se transformer, quarulo tmusmittidas por he-
nuu;a * »

NSo basta, porthn , enuneiar o prmeipio, 6 necessario dcmonstra-lo
por meio defaetos, sem o que nao poderA elle ser aceitOj e sera con-
damnado a permfinecei no terrene das hypotheses^ atA que a logica
rigorosu dos factos o vertlia transporter para o terreno da realidade*

0 que e v&rdade A que, apezar das semelhafi^as, existCm oertns
caracteres que esfeibelecem uma Imlia tlivisoria entre asmanifestugoes
de uma e outra diathese *

Pondo mesmo de parte o caractcr de ccmtagiosidade da syphilis,
eque nao existe mi cscrophulose, podemos cnecmfear differengus nas
proprias manifestagdes extemas.

t w — “ -E assim quo o erythema papulose* do origem escrophulosa occupa
oidinariamente as partes descobcrtaa, taes sao a face e dorso
das maos, nao tendo alcm disso edr especial, ao passo que o syphi-
litico occupa de preferengja, OR xnembrog e apresents uma cor ver-
mellia, aombria ou cuprica, e A as mais das veaes acornpauhado de
roseola*

0 lichen escropluiloso apresenta-se sob afdnua de grosses papulae
sem c6r especial, generalisadu e acom panhado de prurido, affectan-
do eepecialmeiite as eriangas ; u sypinKtico apresenta-se sub a tftrma
de gtossas e pequeuas papulas, sem prurido, cor cuprica, coberto
dc esemnan epidermicas, precedido de cancros, e muitas vezes acum-
panhado de angina syphilitica,

0 acne escrojthuloso occupa quasi cxclusivamente a face, o dorso,
as espaduas e parte anterior do peito ; o syphilitica 6 indistincta -

mente espalhado pelo trouco c membros in&nores ; alcrn disso, o

4



\J At/560

17

nao nffecta nenhuma disposiqao especial, ao passo quo
presents dcbaixo da forma do pustidas diseretas

cercadns lie tuna aureola do cor cuprica.
is altenujdcs dos ganglios

os en-

escrophuloso
n syphilition sc n e

cm pcquenos grupos
Si das manifcstat;oes da pelle passarmos i

lymphaticos, veremos que cxistem grandes diftcrcnijas entre
gorgitamentos estrumosos cervicaes e os buboes venereos inguinaes.

6 mais vohtmoso, mais pivifuudo, bosselado,( ) bubirn'cscrophuloso
formado pela ngglomcTaeilo de ganglios engorgitados.

nlgumas
ou mais tendas profundus.
venereo, pndemln durar inches c annos. 0 piis
tula cancerosa. Opus do gmiglio suppurado c
rcllado. c contain Iragiucntos caseosos ou fihriuosos ; na
samosu, mais on monos fetido, semelliante a col la ou

formado por nuiitos Iobulos sepanulos por mnavexes
Sua mareba 6 mais lenfa quo a dobubSo

nao reproduz a pus-
11a escrophulose iiiiia-

sypliilis e
a uma soliu;uo

de gomiim.
Devcmos nos inclinar para a

como antecedente a existcncia de inn

apparecin i t' l l to dos cugorgitauieutos
quawlo cses cugorgitaniontos se tiverem desenvolvido rapkhunente,
o torein aroinpaiiluidos
vizmhas, si os vasns

syphilis desde que o doente licensor

cancro syplnlitico antes do
ganglionares, principalmonte

do empastamento molle
lymphaticos sc

eordoes facilmentc accossivcis ao tacto no

nas partes cireum-
aehao inflammados e formao

meio das partes tunic-
quo caractcrisao a

a fornuilarmos o
factus. Isio romiidn a auscnciu dos signals
constitni<;ao e.somphulosa. nos servira de guia pan
nosso jmzo.

Xo eutffi do duvida. podomos lavu;ar mao
riacs quo, si so tratar de syphilis, modificanlo es
tos ganglionaves, o quo nao aconteeora si sc trutai

Si por utn lado alguns pratieos, baseando-sc
syphilis e csorophula, applic/inio a
primeini, por outro lado a experience tern mostrado que
curio, alom de nao aproveitar. damnifica os escrophulosos.

dos prepar.-ulos meren-
sses engorgitamen*

de escmplmlose.
na scmelharuja da

esta ultima o tratamento da
o mer-

i» •
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Al&n (lestea factoa. ainda outroa noa lev&rao .1 distiajruir as duas
diatheses,

E asstm que o cnntagio da syphilis e
p6de s£-lo quotidLanameute, o que nao se dA com a eseroplnda, que
nao ^ contagiosa,

A syphilis cede a uma tkerapeutica especial, e* sendo desprezada,
cresee espantosamente ; as escrophulas cmieamente sob a mduencu;

da puberdade e das eireumstaneias liygienicas desapparecem como
espontaneamente algumas vezcs.

As manifestedoes sypkilitieas sao ordinariamente acflfenpanhadas
de ddres, mais ou menus vagas e profumlas, dores que tfim o
caracter especial de se exasperarem para a noite.

As eserophulosas sao indolentes na sua generalidade, appurecem
silenciosamente , e augment2o-se gra&nalinente, sendo acompanhadas
de reacqao mcompletaT de phenomenon sub-mflftmmaitoriQS *

For estcs carafttefes p6de-se dizer, com mais ou menus segttran^a,
si se trata de uma mauifesta^ao syphilitica ou cscrophulo&a.

A escroplmlose por suas mamfestsuyoes para a pelle ainda se p6de
confundir com os dartros,

Na escropliulose existera os eugorgitamentos gan glionares de eon-
cumitancia com as dermatoses, faclo que nito se dd nos dartres, que
quasi nimea sSo acorapanhados de engorgitamento ganglionar,

O caracter fixo das mamfesta<joe$ cseropliulosas nao se eneontra
nos dartros que sao erraticos, deslocando-se facilmente
transporter de uma regiao para oatrft* As manifestoes dartrosas nao
sao destructivas dos fceeidos que sao
seu desaparecimento nao deixao como signal de
catrnea indeleveis, como aconteec com a eserophulose,

0 dartro £ uma molestia propria da idade adulta e velhice, ao
passo que a escropluilose uffectu de preferenda as criainjas. Ainda
niais, o dartro comeiya quasi sempre pelos membros superiors ou

um facto veiificado, e que

para se

-1a sua s6de, e portanto pelo
sua passagem uu

-i
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inferiores : a CBcropmiloie nrdinnmmente romr^a pela face
eabelludo.

Os dartros artect.ni> de prgferencia os tilhos de pais dartrosos. o
que ainda A tun elemento a sen favor, qiiando chegarmoa
nheeimcnto desse farfo, A igfco podemos ainda accresccntar
seneiu, nos mdividuos quo os aprdseatfio, dos attribntos que cararte-
risao a constitui^ao oscropliulosa*

E, emfini, do conjimcto de todos os svmptomas, dos antecedentes
do doente c dc .sen estado geral, que podemos collier elemenfcos para
dizer si se trafca rmnflo de uma manifesto^ escrophulosa, syphilitica
ou dartrosa.

e courn

nn co-
n an-

Marcha*

t a esorophula utna molestia que affecta a conetituiijSo do in-
dividiio ; portanto sua inarcha nao pdde deixarde ser exceasivairiente
longa, e mmto lenta na maioria doscaaos *

Disemos maioria dos casos} porque ha circumatanems que [modern
tomar sun marcha nmito rapida. Entre snas manifestatues n6$ ti-
vemos occasion de Tartar da otite acompanhada de otorrhea ; pois
hem, essa ntitc pfidc dar em resultado a ruptura da mcniferana do
tympano on a propagagSo da jnfiamma^ao is meumgeas, dnnde uma
meningite quo pdde trazer a morte do doente em poucos dias ,

Gertaa modirtca^nes nrganicas, toes como a puberdade. < > casamcjito,

e nas mnlheres a idade orifica, podem tambem influlr para que sna
marcha seja nuiis ou meuoa longa. O genero de alimenta^ao, os climas
as estates e os agentes therapeuticos tom influencia incontestavel
sobre a aua marcha.

t

r

frogtooatko*
Do que acabamos de dizer se conclue que o prognostics nio pdde

deixar de ser extremamentc variaveL
Elle varia com a torma pnr que se manifesto a diathese, com o

7 7
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mdividun. tonforme a ^ ia rnnatituigao achate ou nao deteriorada ;
varia ainda emu o periods da molestia. com a seder e modalidade

.f

day manifeatagfVs. K fouito mais sdriu U prognostic*.*, quanto mais
adiantadu 6 < * periodo, c d por isso que sao sempre mais graves as
manifest tardea osseus e visceraes A escrophuhi udquirida d menos
grave que a hereditaria*

Os accidteiites, tae* como tumors que comprimem os vasos do
pescogot 0 esophflgo, os cnnductos aerios, os nervos pneumogas-
tricos* tomao ainda mats grave Q pvognostico.

Os meios therapeutiecs ainda podem ouneorrer para toruar bas-
tantc grave 0 pmgnostico* qUando cmpregiidos mconvenientemente,
.K assim que1 si se attender sdmente & manitestaQao local externa* e
d fi&ermo* desapparecer antes do emprego do tratamento interno,
concnm remos para o appareeimenfo de phenomenon de repercuss^o,
apr&ssando assim as manifestagbes viscerates, rjvie podem trazer a
morte do doento dentro de pouco tempo.

Na cachexia escmpintlose, a febre beettea, a extrema magreza,
os snores, quo nihi sao phenomenos ordinaries, devem ser conside-
rados com < > symptomas de pessimo agouro

As complicates* taos como a meningite, peritonite, a nephrite
albumiuosa, a risica, etc* f cmstitiitoi nSo sb um embarago d cura,
como podem upressar a morte do doeate ; pode-se meamo dizer,
trazem iufulltvelmeutc a morte* parque, quando ellas sobrev^m, o
organisms ja se aclm ern um estado tal tie enfraquecimento, que
nao p6de oppOr-lhe reshstencia, e tem de succumbir.

H

1
Tcrniinacao.

* *

A escroplinlose , trat&Ja em tempo nas su&s prime!ray manifestagoeS]

£ perfeitamenle cuniveh
F6ra destas cireumstancias* a morte e a consequencia, ou da ca*

chexia * que fcm a terminagao fafeil por depauperamento gradual e
•i
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progressive tins formas Jo imlividuo, ou per mini molestia inter-
currente que, accommettendo urn urganismo eufraquecido, nag en-
eontra resistencia, e facilmente triinnpha , elimimuido n individuo
do numero dos vivos.

Ainda a morte p6de ser produzida por manifestmjoes ligadas a

assim que ella p6de see a consequeneia da
compressao, produzida por inn tumor eseroplmloso. collocado no tra-

jecto dos grosses bronchios , dando em resultado a asphyxia. Ainda
o doente pdde morrer, em eousequcuria do esgdto produzido por
suppurates abundantes, on por infect0 purulenta, quando houver
reabsorp<ja° do pus. Ou ainda, como jd d< ssemos, por uma molestia
intercurrente, ou por coinplica<jao.

propria molestia. E

CAPITULO VI

Trafamento,

De tudo o que ticou dito at£ aqvii , conclue-sc que 0 a escrophulose
uma diathese que produz no
espantosos : as entemiidades o nmtilaroi
grande resistencia A tbernpeutieu ,

Entre os flagellos sem numero que
AjEb( rt, nenhum oppoe nos rccursns d
Uma enfermidade tao vergonbosa. nccrescenta elle, quau
vel , que torna n Uoniem nm objecto de repugmincia a sens

organismo estragus verdudeiramente
por ella produzidas oppoem

acabriuihao a humanidade, diz
- nossa arte maior resistencia.

desagrada-
s me*

Ihantes, que Ihe iaz tamer a uuiao conjugal , (pie accommette a
os mais hellos dias de suacrmru;a no sein nmternu, e que tr&nsfoniut

vida em uma serie de pezures e dores.

Nao se deve acreditar. diz Hulelan I que exista uni especifico do
que reconhece nmiras causas e

precizo reuova-la
vicio escrophuloso ; lima molestia
que est& tuo identiticada com a constitiii <;-ao, que c
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toda para que desappare^tt, uma tal affecqau aao pdde ser curada
por um s6 meio.

A hygiene representa aqui um grande papel e tem grande influen-
ce sobre a molestia. Os meios hygienicos, modificando a constituic&o,
combatem a debilidade do individuo.

Com muitas difficuUlades tem de lutar o medico para conseguir
curade uma molestia esseneiahnente chronica, comoo aeseropliulose.
Em primeiro logar, tiem sempre 6 possivel ao doente, principalmente
nas classes monos favorecidas da fortuna, seguir a risca as prescripts
na parte relativa a regras hygienicas, por eerto a mais importante ;

em segundo logar. a falta de persistence cm um tvatamento que tem
de ser necessariamente longo, e que por isso mesmo requer tempo e
paciencia por parte do doente, nao deixa de ser outro embara<jo com
que luta o pratlco para eonseguir, sedSo a cura, ao menos a paraly-
sa(jao da diathese nas suns devastates*

ia

Apezar de todos os nossos esfor^os, e da boa vontade do doente,
muitas vezestodosos meios da arte baqueiao ; morbus ludijtcans operam

, r esses nao siio mrns, emmedicoru7nA disse Baillou / IIa easos, por&n
que os agentes que possuimos, quando empregtulos com intelligcncia,
dao excellentes resultados.

Desses agentes tins sao hygienicos, outros pharmaceuticos.
Antes de tratar de un3 C outros, diremos dims palavras sobre

phylaxia da escmplmlose.
a pro-

Adiathese eserophulosa sendo hereditaria,
de conducta para prevenir as suas
gressos e, si for possivel, destruir o germen.

Quando uma criamja 6 fillia do pais
questiio a resolver e si essa criaiujn dev era
propria inai ? por uma ania merceuaria
artificial*

E esta

devemos tnu;ai regras
mnnifestaffies, impedir os pro-

escrophuloses, a primeira
ser amamentada pela

oil si o aleitamento deve ser

uma quests* muito Importante,
attem;ao por parte do medico, quando consultado a

e que exige grande
ease respeito.
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Muitas vezes trata-se de uma mai que, apezar de enfraquecida pela
evolu^ao de alguma dessas manifestaijoes diatheyaicas, quer a todo
tranee alettar sen filhoj outms vezes de uma que, por suas cir-
cumstances peeuniarias, nao p6de tomar uma boa ama de leite, e
6 neste caso que surge a questao do aleitamento artificial .

K opiiiiao de quasi todos os auctores que convem seiupre que a
criaruja seja amamentada pela propria mai , toda u vez que isso f6r
possivel. Mas uma mulher escrophulosa n3 u deve anuuneutai o seu
filhoT ainda que suas fur<jas o permittao, por causa dos iuconve-
liientes que dahi podem resultar para ambcis, mai e

por isso inesuio que v escropliuloaa, soffre de urn vicm de nutri<jftoT
e portaiito convem que todos os ulimenlos. por el!a ingeridos, sejao
em proveit * proprio, o que nao aoontecerA, desde que ella estiver
amamentamlo. porque entao grande parte do* produrtos assmiiladoB
serao distralddos a favor da secre^ao lactea, c em detrimento dos
outros organs da economia.

0 filho nenlimn piweito tirara , pnrque a assimila^10 ) achandmse
eompromettidu ua mai, us limeades a edla submetiidas tambem se re-

sentirib, e portauto o leite sent pobre em priindpin.s nutrifcivos.
Alimeutar uma vriancu I'nica e deliil. e quo, a l - m dissn. exige, em

virtude da lei que regv a ovolucjilu de seu urganismo, isto <J , a pre-
dominauciu do niuvimeiMo de composirno sobre ode dernmposujiio,
alimento* suflioieutes para lacilitar n rrescimeiihq alimeutar essa
crian^a com inn leite nude nao exist* os clementus imperiosamente
esigidos por sen organismo, e condoinnada a uma vida ephemera, on
chela de forhtras pelas manifewta^bes da diallmse, que cstu prestes a
desenvolver-se.

Convem, puis, que a criant;a seja umamentada por uma bua uma,
uma mullier que a proscute mmi constituicjilo forte, sem

autecedente iilgum syphilitic' q e nein su*peita ilealgnma outra molestia
diathesica.

K <li bom conselbo nue » medim intmeimii na (.-scolhii da ama.

h

fillio. A mai^ *

r

idtO e p »r
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examinando com todo o cuidado fndoa os apparel ties da nrnlher que
a isso se propuzer,

Supponhamos entretanto que, nan con vindo que a mSi amameute
o filho. comtudo sinas eiremmraneius pecuniams nSo Ihe permittem
langur m3o do aloitamento uterceuario. Oevemos neonsol har rieste
caso o aleitamentn artificial ? 0 aleitamento artificial neste easo deve
ser aconselhado, mas com n< preen ueoes ns mats intt -lligentes e de-
votadns, sem o que mlo consegjmreinGs o iiosso desideratum.

Convent indag&r
perteitamente puro
dadosamenfe Ihnpo.
que u leite. que }{\ tern tendrilcut :

c cogumellns aedeaenvnlvem tu> \ dor do ornbolo.
affectada de stoiuutite L- gustro-entwrite. que podcm prnlongar
transformer em outran tantas iiumifnatagues da diathese
no eafcado I&tente.

Todoa os aii^tores c-atfin

as qualidades do kite quo. ne$te cascq deve
, ser adttuuidtmdo qm ntc v em uui upparelho cui-

A niannnleiru rednuiu urn asseio complete^ pois
walterar rauidamentc, se azeda.

ser

L *
A crumga e logo

se e ae#

que se achava

de ntvordo que o Kate wxposto no ar livre
tiecesHarioj para quo esse liquido seja

IJ passe dtrLrlimiente da glandula gera-
rceem mist* id * . Approxhuar rauto quanto

tnl e o dm da mnmndeira .

perde aims pruprEcdades , ft
completameiito cflicaz, que ell
dora para o cstouiiigo
possivel dostw ;u io plivsiolugico

Aindn i\ prophylaxrn sw proud - inn a
p u r h u i l v ; q UTIMUOS lullat d

LugoI qneriu mesmn que Imuvessi -
tidcroplml >^osF St-ria isio ccrtameute tacilitur a devussidfio,

por que Lima lei virtu rxtlOguc a^ patxr'e*.

i J i

ntra queskio mlo meuos im-
a ^amcJJiu dc mdividuns escrophuloFOS*

mna lei que pvohitusse n rasa-
II i

mento aos

Ifas ha grande diilfrCuga wntiv ti

phuloso t - M itemise!har a
principal men I c

Convem rpu ^ - »s pais
que o medico em noeso

prnhibir M easamenlo ao eycro-
iino uniilo de dons escropliulofios entre sji

si, aldfn tie t' gcropliitlofiott, turem eoitsangiiijieoa*

tetiluln toda a vigilflneia a estt1 respeitoj jfi
paiz quasi mmea mivitlo PUL materia de ea^

samento.
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Klitre Hi ts mil bares flu villas preciosas aao amuialmente roubadas
pcla TUBEITULOSE ; ciitretanto si a camani ecclesiastic;! nao concedesse
tantas dispensas de iuipedimentos matrimoniaes, e si o medico fosse
ouvido em materia tao striae que tiio de perto aitecta a nossa socie-

essu molestia decres-dadeT nao serin possivel que a inn rial blade por
eesse ? Certanuntc. Desdu f [tic ii Ueraiuja oecupa uni logar impor-
tante no desenvolvimcnto das diatheses, querer quo a morfcalidade
diminua, contimiaudu * >s r

K

tasameutos de diatliesicos entre si, c omesino

conservando aberta a fonto donde elleque querer esgolur mu pom
recebe ttgu j

*

Passemos agora ao estmlo dos meios hygianiuos propriamente
dit i s.

criaii^as lyniphaticas, e por isso
phulose ,sc endeduxao coni muita

da teui|)eratura causa do appareci-
K de observiujao diaria que as

mesmo mais prcdispost.is si escro
facilidade . A immor varutijao

mento de piicnomcuos vaturrhacs, que podem-se tornar cbronicos, t

constituir mauilvsiames oscropliulosas, desdc que exista no orga-
mismo a diathcsc.

cssas crian ^as tragao sempre ves-
;ts, taes comode la, baeta. etc., afim dr que ocorpo

estates.

Os iudividuos nessas condones devmu respiral' cm uma atniosphera
salubre, ricamente oxygenada, privada dc miasmas, gazes e qualquer
outro principio deletereo, secca, qiienie c de tacil renovacao, onde
possao exereer sua benefica inthiencia o calorico, a luz e a elect!ici-
dade. por isso que devenSA scr preferidas as liabitacjctas situadas
em urn logar elevado, oude os aposentos ocoupudos por esses indi*

viduos sejao expostos aos raios do sol durante parte do dia, sejao
sufficientemente osp; n;nso.s, e u ar renovado constantemente e a tern"

peratura sempre uniforuic.
A1guns auctores aconselhan como mais salutares aos cscrophulosos

as Uabitacjoes tiny elimas quentes, e situadas nas proximidades do mart

Devemos, aconsclliar, pois, quo
timentas apropriad
fique resguardiulu d ; i Ontemperics d ;i >
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At£ ccrto ponto acharaos raziio nisso, por causa da facilidade do uso
dos banhos de mar, que, romo versions, suo de grande vantagem a
esses individeos.

Comtudo, a Iiabitatjau no campo <$ sempre demuitomais vantagem
qne nas cidades,principal rnente nasgrandes capitaes, onde o accumulo
nao e facil de ser eviUtlo pela exuberancia de popularno, accumulo
que, como vimos tratando da etyologia, rmuto concorrc para n desen-
volvimento de molestias diatheslcas«

A alimenta<$o dcve ser suffieientemente reparation!; ris a razao
por qne devemoH aconselhar nos escfnplmlosos oil aos que aprcsen-
tarem predisposi^io mamfesfa para contralur essn diathesc, epic nao
fa<;So uso de substances indigestas e pouco reparadoms. tars como os
alimentos farinaceos, feculentos e saccharine, mas de prcferencia
lancent man dos ricainente aantados. tars mmn as eunus vermcUiaB
no rcino animal. N* » n inn vegetal dru m ser preferidas as plantas
oonheeidas vulgarmciift rum os nomes de agriim, cliimria , sevralha. etc.

Por occasiao de cada refeirno, devem fazer nso r]o algum vinlio ge-
neroso, puro on dilnido na agun punu enrronte c suffkdentemente
urejada,

Depois de cada reteii;ao. devera i'azer exercieios compativeis com a
sua idade c formas. Kates excrcieios podem ser feitos a pi?, a cavallo
ou de carro, devendo ser preferidos os dona primeiros, que deverAo
$er feitos no caiupu, unde o nr r o so! podem eonenrrer poderosamente
para maior beneficio do doentc.

A educacfln physica e moral devem tambem merecer-nos nniita
atten<;ao.

Hoje estim ino ronvencidos da influencia beneficadaeduea^ao pliy-
sica, que a gymnastica jA vai oecupando inn logar mnito importante
nos nossos estabelecmumtos de instructjiio.

Os directores de eollegio, ennvencidos do mens sana in corpore sano }

vJto faeiUtando os meins de seguir este eonsellio muito salutar do exer-
cicio gymnastico, represen tado pela dansa, esgrima , salto, carreira ^ etc,

H

-r
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Devemoa aconselhar toda n vigilancia por parte dos pais ou pre~

ceptorcs para que esses individuos nao adquir&o o pessimo habito da
masturbutjao, que, de consequencias perniciosissimas em qualquer
individuo, por maisrobusto que scja, ainda mais o sera naquelles que
por sua constitui<;ao fraea estivcrem debaixo da inmiinencia de uma
diathese.

Quanto k educaqao intellectual, nao deve ser tal que obrigue a
trabalhos aturados de iiitelligeuciii , e que reclamem s&ria retiexao.
Esses trabalhos deverdu ser alteniados com outros mais ameno3 ; &
por isso que algumas boras do dia devera'o ser reservadas para a
leitura de algnm livro ao mesmo tempo instructive e recreative,
o desenho, amusica, etc.

A distrucqao, os jogos variados a ( pie se entregao as criantfas, con-
correm muito com o exercicio para melhorar sua saude.

Uma influencia moral energiea e profunda exerce, sobretudo nos
adultos, uma salutar inodifica<;ao*

E assim que podetn ser explicados os effeitos attribuidos ks cere-
rnonias conheeidas outr'ora na Inglaterra com o norne de royal touch.

Attribuia-se u Eduardo-o-Confessor, admirado por seus vassallos
grande piedade, a cura da escrophula pelo simples contaeto.por sua

K o mais interessante 6 que medicos, sobretudo Brown c Wiseman,
para vulgarizar essatestemunbas desses factos, muito eontribuirSo

opiniao* Sem duvida os deslocamentos dos doentes, os jejuns impostos,
a ft' viva e o respeito, tfio profundo entao, pela realeza, davao ao

grande poder sobre o moral e sobre o pbysico dosroyal touch
doentes* O uuniero de escrophulosos, que vinhao se fazer tocar, era

urn

considerayel.
N5o contavao eertamente os insuccessos; bastava, como sempre

acontece, algumas curas, para garautir a grande voga deste processo,
foi empregado com regularidadc ate o tempo da rainha Anna, (pie,

duvida impossibilitadade curar
nao se podia desembarfiujar.

(pie

escropliulosapor sua vez, julgou-ae sem

os outros de um mal, de que ella mesma
87
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Os reis de Franca tiuliao iambein a preteuqao de eiimr us escru-
phulosos,

Diz-se que foi Clovis tjuom reuebeu cste tlom do S, Kemi, depots
de tor sido sagrado em Reims. !i mals provuvel, portfm, que lb
vesse aido Roberto, fiilio do Hugo Capeto, o primeiro quo tocou
oa escroplmlosos.

Os Inglezes forao, pois, apenas os tmitadores dos Franceses, por
quo Roberto-o-Piedoso subio ao throne em 996, u Fdu&rdo-o-Con-
feasor s6 foi sagrado em 1042,

Os doeutos ainda rccurri&o a outras praticajfy fill-tag de sua ignu-
t' asslm quo eiles se submettiau ao usoda carne

Aecio preferia a da vibora ; Gale-no a da donmlia ;
asseverava quo u osso da Cauda de Lima arraia era tun

iintbescrophulo.su limito apreciailo jior sens eontomporanCOS, Uns
esporavao a volta da but para mttar as escn >phula& ; uutros quo-
riao curadas iazendo ©sdoentes bebfir em um entneo enterr&do tres

rancia e supevafHjao ;
de serpente \
Plinio

vczest ou ubrigando-os u truzer um lagartu
agrimoaia mi de verbena pendorados ao pescqijo ;
Ihes tocar as partes doentes pclo .-etimo varao de mint mesmu famlliu,
em quo nao houvesse iilhas,

Todos estes factos provSo a
exercicio, e sobretudo da iinagina^fto
exaltada*

Como ponto de traitsi<;ao outre
ceuticos, temos a liydrotliurapUt, oujas
incoutestaveis*

JA Plmio, na
sao em beneficio da terra,

os lades, em mil paizes
como em Tarbelks de Aquibuaia e
apenaspor uni pequeno intervullo,
Boecorros

um pouco de raiz de
olitres fastendo-

infltieuck util da mudamja do ar,
vivsauento fmpressionnda OU

os meios hygienicos e jibamm -
Vautageus na userophulose sffio

ana HhtoHa Natural} dcelara que todas as agsms
Kllhtf sithein salutarefi, diz ellc, de todos

, ali frias, uqui qumtes, ulem quentes e fries,
nos PyrenCos, onde sao separndais
on bum tepidas, aimmiciundo os

que prestuo aos doeutes, e uao sabindo da terra svuub
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homem sd. entre todcs os animaes ; debaixo de nomes di-
vei\sos, ellas augiaentSo o numcro das divindades, e fundao cldades,

Homero, pinfemdo-nos nmitas vezes os herdes banhando-se em
baoiaa attmentes a palacios* nos mostra quo a pratica dos banhos
occupou nm logar importante nos nsos da antiguidade,

Hoje a liyclrotUerapia constUue uni grande reeurso na tlierapeutica
moderna.

A bydrotherapia na cscrophultisej alSm de activar a mitri<;ao
rpic sr aclja no t -stailo knguirlo, facilitando a elaborate e assimb
labile dr is materials nutritives, amda concorre para que os medica-
mentos, lovados ao organismo com o fim dc tonifica-lo, produzfto
sen effeito, desde quo sao assimilados como os alimentos.

ComtUilo, no nso de trio poderoso meio, devemos aconselhar
eertas procan rocs , Oortvein graduar o tempo dc immerriSo n,

fl^ua>
dc maneira que o banho obtc inais como fexcitanfc ou tomco, que
como refngenmte on debilitattte.

iJara conseguirmns isso, (JnecesSario que a immersao seja apenas
de alguns minntos, o, <kp m do bimbo, convern provocar a rcaerao
por meio de friccoes sobre a pelle, e ordenar o exercicio logo
depoia ,

Aldm dos bimbos de mar on de rio, tumbem aproveitSo mnito
aos escrppliufasoa os dc vapor aquoso, ou saturados de priUnpio*
aromatieos*

Ila eertas cimumstandas, pnrdm, que
os banhos fries ; pmlqm\ em
trarioj trazer serins

A hydmther^pia d ne&tea
qliando opporfcunamente aconselhadaj rnuitas vantagens p6de trazer
an doento ; no raso contravtnf consequencias funestas serao o re-
sultado. K por isao que devemos ter o cuidado de, antes de acon-
selliar esse mcio, examinin' todos os apparelhos, A ver si existeuma
lrdiammadio aguda, e tuberculos pulmonares, e nestes casod nao

para o

nos levao a nun accuse!luir
logar de beneficio, podem, pelo con-

ineonvenicntes ao doente *

casos uma espada de dons ginnes :
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aconselhar esse mein sinSo com moitas precantjS©s? OIL nSo empre-
ga-lo absolutmnente,

Us banhos de mar sun , poisq urn recurso precioso no tratamento das
escrophulas* RUEael refers 39 excmplos de cura.

Esses banlios conv&u sobretudo nos individuos qua apresentiio
indicia de ternperameuto lympliatiro, que pallldoa, magros, niSo
t£m febreT e cujos orgSas digestives languccem.

Com o seu uso renasce o appetite, os museuloa se avigorSo,
essa bOa dispoai^So traz augmento de formas* No easo de se achav
o doente em um logar inuito distante do mar, pdde-se larujar mSr>
doa banlios assim cotnpostos, segundo Duval : agua> 500 litres ; sal
commum, 4 kilogrammes ; eolla de Flandres, MO grammas,

AlUn da agua do mur nu de rio, ainda siio de grande vantagem *

prinoipalmeute quando ha inunifestaijoes para a pelle, as aguas sul-
phurosas,

Yejatnos agora quaes os meios pharmaceuticos cpie ten; sxdo pro-
postos para comhater a diathese eserophulosa.

No numero dos med teamentos internos, occupa lngar important^
o iodo e seus preparados, cujos resnltados siio ainda mais vauta-
josos, quando aajstoeiaclo ao ferro e sens enmpostos,

Empregadp em medioina desde 1821, poucos medicamentoa tSm
gozado da teputiujao do iodo * Aconsellmdo a principle confers o
bocio por Coindet de Genebrn* foi depbis com grande snecesso em-
pregado no tratamento da escrophula.

Em 1 ft 29 fdrao feitas experiencias sobre o emprego do iodo na
escrophula por Liigol no hospital de S* LuizT experieneias cstas que
forao depois eontmuadas por Bandeloeque, quo obteve vantajosoa
resxiltados.

Tern-sc aconselhado nao &6 o iodo pttro, como no e&tado de conn
bma<j3o, sob a forma de ioduretos de potassio, ferro, meremio, cliumbo,
e ukhnamenb o de ammonium, eomo succedaneo do iodureto de po*

tassio* Na these inaugural de Druhen, sobre o emprego do iodureto

-1
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syphilis e escrophula , vem consignada uma
da escrophulide, que datava de oito annos,

iodureto de potassio, cedeu ao emprego do

de ammonium na
observunpio de mil caso
queT teiub > resistido ao
iodureto de ammonium.

diz elle. por seus effeitos energieosi ) iodureto de ammonium e

wpidos, pela pouea importancia, ou antes pela ausencia de accidentes
tie iodismo durante sua administnujiio, tem notavel superioridade

o iodureto de potassio, pois que. possuindo as vantagens deste,
T nSd tem seu> Lneonvenientes.

sobre
oni mais alto gnio

Ainda nan tivemos eccasiao de ver ernpregado esse corpo; por
lizor si ha ou nao exagcracjao no que diz

acima nos referimos.
cssii niza < > nan pndemos
a seu respeito o aitetnr a que

preparaeoes iodadas s;lo de grande van-
nno e uni especifico, mas 6 urn mo-

antiplastico por excellencia.
O que r verdade e que as

tngem n\\ escroplmla, 0 iodo
dificador podcroso, uni

Obra com tanta vantagem que cbega a fazer desapparecer os en-
gorgitamen tos ganglionares,

Na opiniiio de Lebert, este medicamento & de grande utilidade nos
, suppura<jbes, ulcerates, molestias articulares, parecendo

mesmo melliorar o estado gerah
tumores

Lugo] empregava o iodo era banhos, no que foi imitado por
ile praticos. Km urn kilogramma de agua distilladn ,grande mimernn

mandava dissolver 10 grammas de iodo e 20 de iodureto de potassio.
de um banho. 0 doente tomava 3Ajuntava-se esta solurao a agua

banlios nor seimma de mcia bora a nmn de demora dentro do banho.
as in jeerbes fcitas com a mesrna agua

rapidamente a sup-
tempo ellas reappareciao quasi tao

Latest banho$, assim como i

nan ulreranVs faniosas e profundus, dimmuiiio
pura^iio ; mas no fim de algum
abundantes romo antes*

Hufeland, eonsitiera mlo a esponja queimada como o mellmr fim-
dente dos engorgitamentos glandulares do peseo<;o, a empregava sob
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a f6rma de decoccjao \w\ doze de 60 grammas de csponja para 500
grammas fie agua*

Si 6 verdade que a csponja obra ]^olo iodn que contain, desde que
se a submet ta A dbulli^fm, esse ioda dcsapparcccrii, e entao nao se
p6de tirar do niedicamento a vantagem que sc espera.

Mas houve queni attribnisse a act;So da esponja queiniada antes
por isso que Weize e Gam pert pro-

fen ran emprcgar o carvao animal* Mas Baudelocquc, eusaiamlo-o
segtmdo a formula de Weize, nao obteve grander resultados.

Alguns am-tores tem empregado os bronmretos. mas tern recoube-
cido ao mesmo tempo a sua pouca eiHcacia. Segundo Duval, porem,
o bromureto dcve scr preferidn ao iodureto do potassio como menos
irritante.

rem-se ompregndo tambem os sulpliuretos, snl > a fdrmadebanhos,
com o titn de imitar as aguas sulphurosas naturae*.

Dissolve-se n sulpliureto de potassaou <lc sdda na d/>ze <le 60 a 120
grammas em tun banlio. Os banhos asaim preparados e empregados?

quasi todos os dins em temperatura mais on menos elevada (36
a 40 centigrade*), produzcrp mna grande excitagao da pelle, e aug-
mcntSo assim a pevspiratjSo cutanea, e portanto exereem sobre o or-
ganismo uma accjilo tonica innito notavel.

Estes banhos podcm ser empregatlos nos individuos lymphaticos,
cujo pnlso 6 molle e lento, e quaiulo a exeitacito das vias digest ivas
contraindicar o emprego de medicamentos activos*

< >s ulcalmos tem tambem side aconselhados, principalmente por
llufeland, quo os preconisa contra os engorgitamentos mesentericos
e affeegoes dos ossos*

Muitos ontros mcdicamentos tem sido empregados, e neni (v para
admirar, desde que se trnta de itma molestin que p6de revestir diffe-
rentes formas, c, portanto, as iudicagoes tem do variar, conforms se
trata fiesta ou daquella forma*

I )evemos ter em vista sobretndo o estado geral, e contra cdle

p

carbono que ao iodo. Eao

-I
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dirigir a uossa therapcutica, que deverd conaistir no emprego de
meios temleutes a levantar o organismo do eatado do prostra^ao
que .se aelia. Isso so consegue com o emprego do oleo de iigado
de baculhao, iodureto do ferro, tonioos vcgetnes., taos como quina,
genciana, etc*

Silo empregados com
iniusocs, quer cm pocoes
graiulc mmicjo < le pluutas
infusao, c sun airua distillada cm

em

vantagem as plantas aronuitieas, quer em
assim que se emprega a camumilla, e

perteneentes a i'amilia < la*s labiadaa em
pocoes. A quiiut e outros anuirgns,

taos como a geneiaim. quassia, calumba, quer so, quer associados ao
Ferro.

O oleo do ti^rnio
tan to no trainmen to da

. K
r-

n

inn logar muito impor-
nfm adnimi, desde que se

forcas do organismo, que assini
medicamento sufficicntemente rieo em
deste ponto de vista, nenlmm outro

oleo de figailo de bacallido.

dc lmcnmdo neonpa
escropindose, que

trata de uma nmlestin que abate as
exige para recmsiituir-se uni

prmcipios uutritivos. Deb&ixo
existe superior ao

f

i

so, quer associado ao ferro, e empregado como
fim de estimulnr o appetite, e activar a

O arsenico, quer
tonico, e, purtanto* com o
nutri(;uo mollceulnr doss teeidos. Segundo Jaumes, o ursenico, quando

lim crear no organismo umaI U L csernpbulo.se, tern por
persistentc que a primeiru, porque desap-

io do emprego do medicamento, e com clln
que iui substituida por essa nova diathese.

empregado
dialhese artificial , menus
parecera com a eessaeno
a molestia

Esta opiniao so pddc ser abratjada pelos hojmcopathas, por se
acliar de aecdrdo com os principios por elles professados.

i

L.

NY>s a rejeitainos'pur contraria a razao, e muito principalmente aos
iactos.

Muitas vczes o tratamento cinrrgico e exigido, e, quando empiv-
gado siiuultaueamonte com < * medico, da magnilicos resultados.

Emprega-se com vantagem os topicos fundentes e resolutives
contra os engorgitamentos ganglionares, o* curativos com a solti^ao
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ioduretada on chlortiretos ulc&Enos contra as uleeras, injeeijRo da
mesma natureza nas fistulas e fiVns pimil#iit08 , poniadas e col-
lyrioa contra as opUtalimas, a compressuo u resolutives nos engor*

gitamentos das extremidadcs psseas c tumores brancos*

Em resumo, os meios hygientcoa representSo o primeiro papal no
tratamento da diathesc eserophulosa, Entie os me'os pharmaccnticns
devemos colloc&r em primeiro logar o iodo o iodureto de potnasio*
depois a quina, os ferruginosos) o o oleo do figado do bacalh&o. Us
banhos feios, do mar. Uiernmeg, aulplmrpsofe r alealiuos artificia.es, os

banhos ioduretados, offereceni recfcrsos preciosos.
Como o tnitamento dadiatheseescropludosn « sempre nmito Iongo,

convem algumas vezes niudar os metos empalegados, ou alteraa-los com
outros, para evitar os effeitoa do habito.
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SEGUNDO PONTO

SECfiO ACCESSORIA — CADEIRJk DE MEDICIIM LEGAL

DO ENVENENAMENTO PELO PHOSPHORO

I
Dos vcnenos mineracs 6 o phosphoro um dos mais perigosos e

de mais oil menos frequencia.
II4

0 melhor meio para o reconhecimento do envenenamento pelo
phosphoro 6 o apparelho de Mitscherlich .

Ill
Este apparelho 0 baseado na propriedade que iem o pliosplioro

de brilhar nas trevas.
IV

K do concurso dos elementos fornecidos pela observa^ao clinica,
anatomia e histologia pathologica, e pela cldmica, que podemos con-
eluir a existencia de nm envenenamento pelo phosphoro.

V
outros orgaos, quando desenvolvida ra-

e quando geral e extensa, constitue um signal muito
A steatose do figado e

pidamente,
provavel de envenenamento pelo phosphoro.

L

VI
Em um caso de envenenamento dessa ordem devemosexaminar

attentamente QB orgaos e mnterias suspeitas.
91

w*

I
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VII
Todas as preparations de phosphoro sao venenosas no mais alto-

gTAo *

VIII
4

Nuo d possivel determinar de uma maneira fixa e precise a
ddze em que cada uma deasas preparatjoes p6de produzir a morte.

IX
0 phosphoro tem a propriedade de aecumular-se no orga-

nismo.
X

A absorptjSo do phosphoro e facilitada on retardada pelo estado de
plenitude ou vacuklade do estomago.

i

XI
li difficil determiner o momento cm que tcve logar a ingestSo

do veneno*

XII
Para fazfi-lo dcvemos ter ivmito enj consideratjao o estado em que

foi admraistrado o phosphoro*

xm
Scus effeitos sao rapidos on lentos, conforme foi ingcrido

tsdo golido e em fragmentos, on muito dividido, e
no es-

em suspen.sao.
XIV A

Us verdudeiros symptomas do envencnSineuto s3o muitas vezes
precedidoa de eructatjoes phosphdi’cseentes, e goeto de phosphoro ou
cnxotre.
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TERCEIR(5 PONTO

SECQAO CIRURGICA.— CADE1RA DE OPERAQ0ES
b

OPERHJOES RECL IM.IDAS PELOS ESTRElT.tMKNTOS

DA URETHRA

I

Quatro silo os mcthodos de tratamento dos estreitamentos do
canal da urethra.

i

II

Estes mcthodos sao, na ordem chronologica, o da cauterisa^iio, dila-
tatjao, urethrotomia interna e externa.

Ill

O cirurgiao deve, seinpre que for j>ossh el, preferir o da dilataoao.
IV

Os estreitamentosda urethra podem se r infhraimatorios, spasmodicos
e organicos.

Vi

S6 os organicos merecem verdadeiramente o nonie de estreitamento.
VI

Para o seu reconhecimontn / de nccesaidade o emprego do cathete-
rismo explorador.

r’
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VII

A dilata^&o p6de ser progressiva ou brusca ; aquella ainda pdde
aer continua ou interuiitteiite *

VIII i

0 gr&o de facilidade on difficuldade na introduce3.0 da sonda 6
que determina o emprego da dilataQao continua on intermittente.

IX
A diiataQao brusca nao 6 uma opera*jao innocentCj e por isso deve

ncr empregada com muita reserva.

X

A searirica<jao da urethra 6 uma operaxjao que compromette a vida
do doente , e muitas vesses imitiL

XI

A cauterisaqSo est4 no mesmo caso.

XII

Quando nao f&r poasivel a dilataijao, devemos empregar a urethro-
tomia interna .

A
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QUARTO PONTO

K
SECCiO MEDICI — CIDEIRI DE PHYSIOLOBII

DO PA.PEL DOS KINS NO ORGANISMO HUMANO

I

Os rias representao no organiemo o papel de um verdadeiro filtro.
II

0 rim < um orgiio de purn excreiffio.
Ill

A urina 6 o producto da fimc<;ao venal .
IV

Todos os sens principios preexistem no sangue, de onde sao eli-
minados por meio do emunctorio renal.

V

0 sangue na sua passagem pelos rins purifica-se, abandonando
os principios que resultiio da combustao dos tecidos e albuminoides .

VI

LJesde que ha um embara^o oil aboliijao da fnnc<;ao renal, a
uremia e a eonsequencia.
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VII
A present da albumina rui urina indica muitas vezes uma al-

teracSo morbida dos ring.
VIII

A nephrotoinia, daudo em resultado o accumulo dos principios da
urimi no sangue, produz a uremia *

IX
A ligaduru dos uretlieres produz o mesmo effeito.

X

A urkm 6 constitute!a por uma dissohujao n^agua de principles
miaeraes e organicos, que nao podem mats servir A nutri^ao*

XI

O papel da uriim e cssencialmejite excrementicio.

XII

O augmeiito de pres&So flanguinea &A em resnltado utna excreqao
Annin abundante de urina .

m
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HIPPOCRATIS APHORISMI

i

Lassitudines sponte obortae morbos denuntiant. (Sect . 2, Aph. V.)

II

Ubi copiosior pru'ter naturam cibus ingestus fuerit, kl morbum
ereat, quod et.iam curatio iudicat. (Sect. 2, Aph. XVII.)

Ill

Ad extremos morbos extrema remedia exquisite optima. (Sect. 7,
Aph. VI.)

IV

Somnus, vigilia, utraque modo excedciitia, malum. (Sect. 1,
Aph. III.)

V

Impura corpora quo magis nutriveris, eo magis hedes. (Sect ,

Aph. X.)
2,

VI

Non satietas, non fames, neque aliud quicquam bonum est, quod
supra natura- modum fuerit. (Sect. 2, Aph. IV.)

I
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Rio, 18 de Agosto deKsta These estd confoime os Estatutos.
1877 .

n

1

DR. BENJAMIN FRANKLIN RAMIZ GALVIO.
DR. PEDRO AFEONSO FRANCO.
DR. JOAO JOSE DA SILVA.
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