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J ô T h o m a x d e F i m a , . . . . - . -
J u a q u i m Montciro Cnminhoii , Examinudor. "I Sccriio de Scion ties Acceasorbia,

Josd Joatmim da Silva. . .
Just: Maria do Normiha Fcilul .
Francisco Pinheiro Guimards
Join VicenLo Ti ^rrcs llomorn .

, , de Scioneiaa Moclicas.

Vicente Catididn Figueira do oiboia.
Luiz Pient/enatier
Matheus Atvcs dc Andrade , + . * . >SQC;3O do SciondiiE Cimrgicas.

SECHETAE1 I0— Dr* Ctj\L03 FEIIUEIJIA m: SOUZA FEAEA^CSS.
Pf , U, A Faculdade nSo npprovi nemreproia an opiniucs emit tidy ^ nas These.- tjur: J lie? stio y presenludos.



1\ \) . Lj JJMv

t
r —

A SAGKAR4 SIIHHOHIA DO 1KEI! A iOKADO P H

U SHNHUU
!

JOSE 9& SUVA BSA«A. J4
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filho e bom medico <3 loda minim ambirfr*.
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Ai's flhislrissimos Senliores

ANTONIO DA Stl.VA BRAGA. (lIEU Tio)
MAKT1N1ANKO DE MIRANDA PEIXOTO jfPHlUoJ

E k St'AS EXGELLENTOSIMAS FA4HLIAS.
Pctfucna prova de ainizade*

AO MEU COLLEGA , LEAL E MUITO PAHTIGULAB AMIGO

DR ELIAS ANTONIO DE DIORAES
E A SUA EXCELLENTISSIMA FAMILIA.
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Mnracsl ConBente qite agora, c .iqiii , no momenta de Wpararmo-nos depois de oito annw dc
fraternal radio, vtvidos sub nm c<5o aznl CIEI mftls pura nmUadc , pagne um tenue tribute tis
tuns virratios* fi mna dlvlda sagrada quo mudo mo pcza uSu potter pagar-te cm wtrn moetb
que iiao esla.

Bom cldadao, ftlho templar, lanihem fuste amigo teal c dcilicatio* L nidus sempre nir.ivrs-
Samoe os olio annus de IrabalhOBa vida acadcmlca e ilm ante estc longo perludo do provides
quanta vezes me encorpjaste com ton cxemplo e me auUnaste turn icus consciliosl Apraz-me
confessa-lo aqui, o quo seria de mini scat u egltle tie tuas virtadcs, ipic sempre me esendou ?
Apoaiavn<wios os nossus eollegas como os amigos inseparavela* Agora que diegnmos nua
umbraQS da porta da vlda esculastica, quamlo mail carecia de ma companiiia e coriselbos,
tanias vczes pro vados, quer a soite que nos separemos ! Ucecbe, pois, um sincero tideos de
smuhde tic leu amigo, e leinbra-ie sempvc de que

A miens ccrtus in re incerta cernitur*
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£i ttesint vires* Tamien eat tfflldanJa voluntas-
Ov*Dro-

ll felon qq’uji rttot morbldede 1'iir̂ Lre soil
in rauso Cloigu£LJ dta L’epidyfHmJte, Ton ne potivait
cepenriant jamais dire si 1& cessation de ret dint
morbide fitait la cause flu gonHemenl des iesU-
oules on s’tl cn 6lftU TeJIet . * * * *

Tendo escolhido para panto de nossa disserlafao a inflammacao dos orgaos
secretores do licor fecundanle e de seus annexes, seguiremos o exemplo de
todos os amores quo lomao para typo de descripfao aquella que sobrevem
dcbaixo da mlluencia de nm corrimento urethral blenorrhagico, dando depois
no (ini deste nosso ipcoropleto irabalho tuna idea resumida e rap!da das
oulras especies.

A inflammacao do lesUoulo e dc seus annexos reeebou o name de orchile.
Esla molestia, quo parece ser orionda de eras remotes, e qne nao foi enlre-
lanto senSo ullimamenle bem esiudada, apresenia-se debaixo da forma aguda
e chronica.

Os ullimos traballios do Kochoux e do professor Velpeau lornirao bem
conhecida a sede desla moleslia, mostrando que os annexos do testiculo erao
ordinariameute os affeciados; antes delles, porem, Depujtren acrediiava quo
o tumor era unicamente constiluiJo pela glandula secretora do licor proiifero.

I h o 1
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A orchile, que prineipia pelo parenchyma da glandula testicular < pirde ser
idiopalliica ou delerrainada por uma vioteucia qualquer, ncsles cases os sens
annexes niio se inflammao sonao secundariamente, quando, porem. ella se faz
senlir debaixo do predominio dc uma atfeegao blenorrhagica (o quo e muilo
commura) e que a inflammagiio e Iransmillida da urethra pelos canaes ejacula-
tions e deferenlcs, a phlegmasia invade porconlinuida.de de tecido em primeiro
lugar o epidydimo para mais larde estender sen dotninio sobrrs a glandula
seminal , e algumas vezes lambem sobre a tunica vaginal , recebendo neste caso
oappellido do orchile blenorrhagica.

Alguns cirurgibes reunirao debaixo do nome de orchile muilas affeegoes
diversas, caracterisadas pelo cngorgilamonlo e dtjr do losticulo, Oulros a divi-
dirao em epidydimile, vaginalile e orcliile parencbymalosa ; e lodas eslas divisoes,

qne se referam a paries puramente auatomicas, a experiencia clinics vein moslrar
que erao raais on mcnos invadidas pula inflammagao.

Esta molestia reccbcu differenles lienominarbes, quo sao mais ou monos
defeiluosas : a do tumor vencreo do tesliculo tem a inconveniencia do confumlir-
se com outra aifeegao hem conhecida com o nome de lesticulo vencreo, nao
havendo, cm sua nalureza inlima , analogia alguma enlre esles dous estados
morbidos. 0 tesliculo venereo e desenvolvido debaixo da ittfiuencia da syphilis
conslitucional , e a orchile e , como jadeixamos dilo , uma phlegmasia do tesliculo
e dc seus annexes dependent de urn corrimenlo blenorrhagico urethral , ou de
outra causa qualquer estranha a esk- canal . Os nornes dc epidydimile e vagi-
na!ite dados pelo Sr. Kochoux fazeui supper que a primeira denorninacao lent
exclusivamenle por sede o epidydimo, e a segunda unicamenlc a lunica vaginal.
A denomiuagao vulgar de esquenlamenlo eahido nas bolsas [chaude- ptsse tombee
clans les bourses) , hernia humoral is, vein de uma theoria erronea, que voga
ainda hojeeotre o vulgo— deque o humor blenorrhagico u capaz do emigrar-sc da
urethra para o tesliculo. A dcuominagao de orchile Iraz lambem a idea de inflam-
magao da glandula seminal propriamerile dita ; porem, como isto nao aconlece
semp'rc, o professor Velpeau solveu a queslao , fazendo notar que no senlido
scientifico a palavra — tesliculo — comprehendc nao somenle a glandula secre-
Idra do sperma. porem lambem os seus annexes e o involucro scroso.

Os conhecimonlos aoalomico-palhologicos da orchile sao muilo limilados .
Tern havido poucas occasioes de examinar directamente depois da morle a
anatomia palhologica desia moleslia, que quasi nunca e mortal. Os cscassos
conhecinientos, que aqui vamos apresentar, sao lirados das observagoes de
Gaussail o Marce, fornecidas por Curling.

A tunica vaginal <; mais ou menos distendida por lympha, maleria albumi -
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nosa infiltrada dr? serosidade snnguinolenta, que estabclcce cntre as superficies
opposlas adherencias fracas, nao ivsislenles, que roropem-so coin muita farili-
dade pe!a pressao do dedo.

A vagina! £• crivada do uma muliidilo do vasos dclicados, que lomao diversas
direcedes; cm um periodo mais adianlado da molesiia v(5-se grande numero
desles vasos dirigirem-se dastiperficie livreda tunica is falsas membranas,que
formao as adherencias.

Koclioux acredilava que todo o mal assentava-sc ua vaginal, e que o luraor
era unicamcnle formado pelo derrarae seroso; de maneira que para ellca ordiife
nio era mais do que uma vagina!ile.

0 professor Velpeau,submcltendo esta doutrioa ao exarae clinico, reconhecen
com Rochoux as alleracdes, e ao mesmo lempo provouqueo derramaraento da
tunica vaginal nao era constant©, e que o epitlydimo era quasi serapre engorgi-
lado, consliluirido algmnas vexes quasi todo o tumor.

Curling, esaminando com cuidado a tunica vaginal cm um caso de orcliile
aguda, enconirou lodos os caraeleres da phlegmasia das membranes serosas.A
vaginalile coincide mais frequentemente com a epidydimite do que coma def -
inite, inflamma?ao da glandule seminal, porque neste caso a tunica albuginea
oppeie obstaculos a propagarSo da phlegmasia, o que nao acontececom a epidydi-
mite.

Quando a mflammafao principia pelocorpo da glandula seminal a lumefaccao
se opera com lenlidao, e nao se lorna eonsideravel senao quando a molestia
persisto por longo tempo.

0 lesliculo propriamente dilo quasi nunca e augmcnlado cm sea volume : o
tumor 6 mais especialmente consliluido pels tumefacfan do epidydimo que se
euconlraduplicado, tripticado, e....eic., etc.;a cauda do epidydimoemais volu-
tnosa (jue o reslarile do corpo,e apresenla-se endurecida eespessada,Esta tume-
ficcao A devida a uma exsurlarilo plastica que envoivo as circumvolutes do
epidydimo, na qual Gosselin c Robin roconhecerao pelo microscopio granulates
gordnrosas e alguns globulos de pus- Esta materia plastica ocenpa tambem os
intervallos dos conductos spermaticos: e tem sido encontrada dentro do con-
ducto epidydimario, facto important^ para explicar a possibilidade dc uma
obliteraciio definiliva e penmnento desle canal.

As tunicas do canal deferente sao espessas e endurecitlas, seus vasos silo
injectados.

0 testieulo de ordinario nao e allerado.
A inflammacao propaga-se ale elle com lentidao e difTieuldade ; Curling

achou a polpa testicular de uma cor venae!ha-carregada por causa da con-
gests de seus vasos.

u
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Vidal exagera a frequencia e a gravidado da phlegmasia da substanciu propria
do tesliculo.

A lerminacno da orcliile por suppuraruo tcm siJo observada, os abscesses
abrindo-se para o exterior com mais ou menos facitidade, conTorme a parte
quo e affectada ; umas vezes o pus so enkisla, outras vezes olle sc infiltra
por eniro a substancia propria da giandula c traK a desorgauisacao compieta
da estrucinra delicada da polpa testicular ; do qualquer ipaneira que seja,
quando a iidlammarao eessa, as parliculas mais lluidas do pus sao absonidas,
as outras ficao indeflnidamento formauto uma massa eoncreia indolentc, que
lem sido considerada como um teposito Lubercutoso depois da uorte. Algu-
mas vexes o epidydimo e o canal deferentc ficao duros a iosselados, guar-
(lands restos de iriflammacao, que o professor Velpeau diz ser urn case excep-
cional. Curling e (kisselin attribuem, com mais mao, esses endnrecimentos
a uma materia quo envolvo as circumvolucoes destes canaes.

Cosselin affirma ler enconirado muitas vezes oblileracao compieta do con-
ducto com dilataqao nbaixo Jo ponto oblilerado.

Curling pensa que esta alleracao nao e permaneulc, e que depois de algum
tempo o orgao fiea intacto, e volla a sua compieta integridade, nao concor-
dando com A. Cooper, qne se exprime nestes lermos :

« J’observe eu general que lorsqu'il y a des traces d’iuflammalion sur les
tuniques du icstieule, des adhereaces, par exemple, le tissu de la glande est
Sui-meme modifie, les cloisons son! beaucoup plus eyidenls qu’a l’etat normal,
les tubes seminiferes paraissent moins mjmbretix, et beaucoup d'enlre eux sont
passes a Petal de cordons pleins. »

A infiammarao testicular e rara no prime!ro poriodo da Menorrhagia, cm
geral 6 do lerceiro septenario cm dianlc, contando dos primeiros symptoinas,
que ella se suaniTesta. A unica condica" essenciai e que a phlegmasia Menor-
rhagia allinja a regiao proslatica da urethra; ora, e certo (]ue a urelbrite
tendo o seu ponto de partida na fossa navicular , exlremidado anterior da
urethra, leva mais ou menos tempo a gauhar a regiao proslatica , ficando
algurnas vezes estacionada na porfao esponjosa da urethra, outras vexes pro-
pagando-se com grande velocidade para o colto da bexiga.

A apparifao on auseticia da orcliile que deve manifestar*se em uma epoea
muito variavel do comcco da moleslia urethral depends da marcha da Me-
norrhagia o da rapidez com quo a inflammacao citega a porcao da urethra,
onde vfim desembocar os canaes ejacnladores, Ao professor Velpeau, e a ontros,
nao repugna cxplicar o apparecimento precoce da orcliile pelo desenvolvimento
de uma Menorrhagia, cujo principio levc por ponto de partida a regiao pros-
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tatica ; csl.i explicariio nos pareee ponco salisfaetoria , lendo cm mira a pouca
altengao e importancia que os doenies ligao ;i um eorrimenlo ligeiro e scm dor
depois de um coilo suspeito.

A tfebilidade dos Individnos, o tetaperameoio lytnpbalieo favorece o descn-
volvimenlo da orchite, o nestes individuos por excellence qce a iridammacao
sc reragia c se lixa nas paries profunda da urethra.

A observacao mostra que a Made nada apresenta de positive , entrflanto
os mores sao mais sujeitos a osla moleStia. Curling e Castelnean admitlem , c
provao por estatislicas, qua os doenles, que tdm menos soflrido de suas Me-
norrhagias, s3o os rriais sujeitos a. orcbites consmilivas. Os individuos cujas
Menorrhagias sao Iraladas nos hospitaes sao monos vezes affgclado3 de ore!life,
e isto se explica provavclmenle porque uao eslao debaixo da inSuentia diredia
das causas oecasionaes.

Todns as Menorrhagias sao soguidas de orchile ? Sao. Por que umas sao o
oulras nao? Esfes didicoldsdes nao se aebao ainda resulvidas no eslado actual
•i cm nada prejudicao a sciencia . Resta-uos agora fazer couliccer as causas
oecasionaes, pois a Menorrhagia e. no maioria dos casos, uma causa predis*

ponenle da inflammacao do tesliculo.
As causas oecasionaes sao excessivamenle nnmerosas.

Os individuos affeclados de blenorrhagia quo nao fazem uso dos suspensories
sao muito sujeilos a inflammarao consecutiva du tesliculo ; aqucltes quo, lendo
esta prccaucao, sao, pordm, obrigados por sua prollssao a fazer roarchas longas,
a eonservar-se per muito tempo na estaciio verlieal , a longas viagoDS a cavatlo,
os que se enlregao a cxcessos, A exercieios fatig,antes, cotno a dansa, as cor-
ridas, sao mais exposlos do que aquelles quo trabalhlo assentados , c cujas
profissoes nao mdamao grandes movimentos.

As vtolencias exteriores, os allripis , as pancadas, a impressao do frio, a
maslurbacSo, as erecedes debaixo da iufluencia da iajaglnacao, ou na present
de mulberes, efio outras tantas causas oecasionaes da orchile , c quasi todas
obrando do niesmo raodo, delermSuao allritos on compressors do tesliculo, ou
provociio trac$5es sobre o cordao spermalico.

A ratencao prolnngada da ourina tta hexiga, o coiio durante o corrimeuo
felenorrhagico, a reten0b longa do liquidn proliforo nos liomens, cuja secreQao
seminal d muito acliva, sao observadas como causa efficient© frequenle de phleg-
masia do tesliculo . Jieste ultimo caso as politicoes expontaneas podem ter
alguma argil0 proven liva efficaz.

0 professor Velpeau insists muilo, assim como lodos os aulores qne escre-
verao depois dellc , sobre acompressao do cordao spennSKco duranteium esfored
muscular.

k
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Fnlro os medicamentos empregados conIra a Menorrhagia nao liaveri alguns
que possao facilitar o desenvolvimenlo da orchite ?.

Muitos praticos pensao qua a orchito apparece porque o corrimento para
rapidamentc pcla adminislragao das preparaeoes balsainicas , copaiba ou
cubebas: outros pensao quo esLes medicamenlos lem uma accao irrilanle
especial que obra sobre o collo da bexiga ou sobro a mucosa urethral,
Curling, Legroux o liibes repellent a idea de quo os balsamicos possao ser
de natureza a delerminar a orchite. 0 professor Velpeau, que adoptou csla
doulrma por um cerlo immcro de annos no comedo de sua pralic-a, nao
a poude conservar por muito tempo, e querendo saber ao cerlo o valor
desta queslao, entregou -se cm sua cltnlca a experiences comparalivas e rhc-
gou a este resultado : 1\ que muitos doentes que lomavao cubebas ou
copaiba em um periodo ja adiantado da Menorrhagia, quando a mflamma -
{50 da urethra ja existia roanifestamenle na regiao proslatica rteste canal,
nao tirdavao a experimenter um cator, um ardor deshabiUnl no collo da
bexiga c uma sorts de peso no perineo ; que a apparicao desLes syinpto*

mas era quasi sempre o preludio da orchite ; 3\ que nos individuos afTecta-
dos de orchite em via do resolucao, a inflamraapao do lesticulo rccuperava
um cerlo grio de agadeza. se o doenle se submeltesse ao uso dos balsamicos ;
ir , que se o emprego dos balsamicos nao exasperava a molestia do lesticulo favo
recia a sua cura. 0 iltuslrado professor acredilava-seautorisado a observar as pro-
posicbes que precedent como a expressao cxacla da verdade depois do repelidas
experiencias sobre grande numero de doentes; enlrelanio elle mesmo confessa cm
sua ultima proposicao, que so, os balsamicos nao exasperlio a orchite, favo-
recem a cura, e conclue aconsclhando reserva e modcrarao no emprego da
copaiba e cubebas. TSio o seguiremos nesle ponlo por nao comprehender-
mos como um raedicamento que cura uma molestia possa delerminar a mesma
molestia ; e denials nos teinos sido teslemunha de alguns casos de urethnLes
curados pelo emprego dos balsamicos sem lodavia ler provocado a inflamuia-
pao do lesticulo.

As injecooes forao tambera cousideradas por muitos autores como causa de
orchite; e todos podem-sc convencer que as injeccSes adslriugentes ou cans-
liras, do que se servem em taes casos, irrilao por loda parte ondc d posia
em contaclo com a mucosa sa ou ductile, e resulta que, sc a inflamwarao
e limitada a porgao esponjosa da urethra, a injeccao pbde cstende-la e
transmittida alem desses limiles. Se a injecgSo chega ate a porcao da
urethra onde ahrom-se os canaes ejaculadores, ell a p6de communicar a estes
canaes a irritagao , quo mais larde se estendera ao Lesticulo e provocara

4
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sua inflararaacao. Velpeau e Carling pensao assiro. Ricord e Melchior Robert
rejeitao absolutamenle a iheora de que as injec$oes irritantes possao pro-
tluzir a Orelute, mas n;7o eiluo fades quo provcm o contrario etn apoio de
suas opinions. Mohtamer propoz ullimamentu para soils Li mi r o processo
moi rational de Guerin no (memento das blonorrheas o caiheterismo com
nma vela de dimonsoes madias. Esl: t vela $ tintada de pomadu composia
de uma parte de nilrato de prata, pu de launino ou nhimen e de tinco par-
tes de feaoha, pan ser introduzida na nrellira, onde flea em permanentia
para modiQcar a mucosa.

Ja se vfi ]iois que csta pratica, quo <: cerumen in util no tr&lamenlo das
Uenorrheas,, nao sera monos favoravd ao desenvolviiiento da inOammacan
do teaticulo, porque, alem da acfiio iniUnto da substantia medicamentosa,
tem a irritacao produzida peia presenga tie um corpo astranho. o calhe-
lerismo, o abuso das bebidas alcoolicas e dos alfeientos condimemados
completao o quadro etiologico da orditlc.

Para oxplicar a causa pathogenica do apparecimento da ovdiite LilenorrUa^
gica durante o periods de um rnrrhnentn blenorrhagico pels urethra aprfi-
scnl&rao-se Ires thcorias diversas, susten tafias por i mines recommendaveis s
de nomeada 11a sciencia : a melastase, a sympathy e a extensile on propa-
gagao da inflammagao. Grande parte dos autcres aniigos, e entre dies
Bromfield, admillia a primeira dostas tbeorias, que coosiste na passage m
brusca e repentina da materia viralenta da urethra para o testiculo. Vidal
constiluio-se acerrimo defensor desla llieoria; porem, com algumos restric-
goes; na opiniJo deste autdr c na de Casteineau niio u a materia virulenta
da blenorrhagia que vai obrar sobre o testiculo, mas 6 a mesma causa que
prodozio a blenorrhagia que vai exercer sua influeneia sobre esse mesmo
orgao . Um apoio de suas dim Irinas invncSrao os cases de arlhrites quc cos-
luraao do apparecer concern!mnemonic com as urethrites, onde nao se pUde
dizer qua a milammaoio caminlmu por eontitttiidade do tecido, islo e, entre
paries que se commonicao directamenle: a comparacao niio nos pa: ecu
magistral, porque as condicoes analomicns san inleiramcnle differentes.

0 teaticulo se acha em commisaiearao direcia com a nrellira por inier-
medio do canal deferenlc e ejaculation e nao precisa, como a artlirile, aco-
berlar-se com a inllueucia mclastalica para explicar o desenvulvimenlo de
sua iijfhmmncao; e, dcmais, o desenvolviniehto das artbriles debaixo da
dependence de uma unithrite nao e hoje admillida por tudos os patholo-
gistas, e neni lodes considerao a mflammaijiio articular como occasionada
ptia present tie um commonto Menorriiagico , u nao viim nesta moiestia

h
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senao uma mera coincidence com o rlieumalismo articular agudo : com
efleito Rieord observou que para ccrtos individuos que linhao soffrido dc
rheitmalismo articular agudo, a presenca da blenorrhagia era uma causa exci-
tante, que delerminava quasi ordinariamente a arlhrito. A theoria da melas-
tase vacilla quando se eonsidera a facilidade e rapidez com que uma inflam-
magao podo propagar-se de uma parte a oulra ao longo de uma superficie
membranosa nao interrompida, sem todavia deixar uas partes inlermcdiarias,

Vpor ella percorridas, vesligios de sua brusca passagem. E ncslo ultimo caso
somenle, que se podia attribuir a melaslase o dcsenvolvimenlo da orchite,
mas, assim mesmo, a transigao do pus por esses canaes deveria irrila-ios
e provocar a inflammagao delles.

0 baluarto da argumenlagao dos pariidarios desia theoria e a cessarao da
ddr e o desapparecimenlo ou suppressao do corrimento na urethra no prin-
ciple do desenvolvirneuto da inflammagao testicular e a volla desles accidcntes
depois do desapparecimenlo dcs phenomcnos inflammatorios do lesliculo. Cur-
ling faz observar que a orchite pode apparecer cm lodos os periodos do
corrimento urethral, e mesmo depois de dcsapparecido este ; porem ella e
mais commum nos ullimos periodos , e muilas vezes a inflammagao invade
o testiculo sem todavia diminuir ou cessar o corrimento urethral, o que e
de summa imporlancia para o diaguostico, -la Hunter nao acreditava muito
na metastase que era a theoria correnlc em scu tempo , elle se exprime
nesles lermos - bien quart elal morbide de I'urchc soit /A caws;' iloigme do
I' tpulydimile , Von ne pouvait cependanl jamais dire si la cessation tie cel
dal morbide clnit la cause da yonflemenl des lesliculcs ou s' il cn ctait I’effet.

Esta theoria existo ainda hoje em voga enlre o vulgo com a denominagao
— cJu.iude-pisse lotubic dans Us bourses.

A segunda theoria e aquella em que a epidyclimite ou a orchite e consi-
derada como uma inflammagao produzida por uma irrilagao sympathica, islo
e, sem deixar alteragao sensivel enlre a urethra c os teslictilos. Urn grande
numero de pralicos, defensores desia theoria, diziao que ella era mais sus-
lenlavel que a precedenle, e sc achava haseada sobre um maior numero de
faclos ; outros porem, pclo conlrario, diziao quo era uma theoria puramenle
negativa de que a scieucia nao carecia. Os seus pariidarios apresentavao em
apoio de suas opinioes os escraplos seguinles: nuo se vu conslanlemente os
ganglios lymphalicos da regiao inguinal lumefazerem-se, e mesmo suppurarem
em consequencia de uma pequeua escorlagSo dos artelhos, sera que se note
o mais ligeiro vesligio de inflammagao nos lymphalicos intermediaries? E nao
e tao commum ver um so testiculo set* affectado, qual e a causa desia pre-

de
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ferencia ? Nao serao exemptos de inflammagao por sympathia ?.... Esla Iheoria,
que nao lem hoje quasi aceiiagao na sciencia , 6 cnlrelanlo ainda algumas
vezes invocada para dar cxplicagiio a certos factos.

Velpeau den a conbecer a verdadeira iheoria palliogenica da orchile, con-
secutiva a uma Menorrhagia ; e a Iheoria da exlensilo e da propagajao da
inflammagao que elle suslenlava desde o annode is-JO ; a saber : que a orchile
sobrevero por uma progressao success!pa da inflammagao da urelhra ao canal
ejaculador, as visiculas seminaes, ao canal deferente, depois ao epidydimo e
emfim a glandula seminal. Esle mode de producgao da inflammagao do les-
liculo durarilu o corrimenlo blenorrhagico, alum do ser muilo racional, pode
muitas vezes ser reconhecido pela exploragao directa, como pelo toque rectal,
pcla apalpagao praticada sobre a regiao inguinal e um pouco mais abaixo
na enlrada do canal deferente para as bolsas. Pude-se ainda provar que a
inflammagao marcba gradualmenle da urethra ate o epidydimo , neste caso
encontra-se um cordao dnro, doloroso a pressao, do volume de uma grossa
penna de escrever, e as vezes de maior calibre, eslendendo-se do teslicuio
ao annel inguinal exlerno, que se conliece faciimenle ser o canal deferente.
Qutras vezes, uma observagiio allenta da moleslia desde seu principio, nos
faz ver que antes da inflammagao invadir o teslicuio a dor e sentida no perineo,
no collo da bexiga, nn canal inguinal, para mais tarde se manifcslar na glan -
dula seminal com toda sua intensidade.

Havera sempre esla constancia na manifestaguo da orchile? Nao : muitas vezes
esles signacs da extensao da inflammagao escapao a mais curiosa e minuciosa
exploragao. Sera precise appeltar para a melastase ou para a sympathia para
explicar a orchile, que se nao poude acompanhar passo a passo desde a urellira
ate o epidydimo? Nao, diz o professor Velpeau ; porque comprehende-se muiio
hem que a mucosa so dos conductos, que vao da urelhra ao teslicuio, pode-
se inflammar momenlaneamente, propagar a inliainmagao ao epidydimo e ao
teslicuio, sem que seja possivei ter-se eonhecimcrito da phlegmasia, quo so
se acha liinilada a mucosa desses canaes ; e entao ha ausencia complete de
lumefaegao, de dureza, do seusibilidade e de ddr nesses conductos. Se se lirni -
lar somenle a observagao dos factos, 6 licito suppor que lia um certo numero
de orebites que se deseuvolvem pela propagagao da inflammagao ; lia casos,
porem, que nfto podem ser explicados por esla doulrina, assim como quando
a inflammagao passa de um teslicuio ao oulro do lado opposlo sem deixar
vesligio de sua exislencia, como nas ophthalmias qoe se transmulao facilmente
de um ollm para oulro, lendo uni so sido previamonte affectado ; nestes casos
nao e irracionai, diz o professor Neialon , invocar o auxilio da melastase ou
da sympathia para sua explicagao-m 2
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A orcliile muilo excepcionalmenle apparece no principio (las Menorrhagias;
6 rominumraenlc quando a urelhrite ja csia mn pouco acalmada e mesmu para
o lira quando ella pareeo tocar o sen liinile tjue a in Ham mar.In do lesliculo
se apresenta. Antes do qualquer manifestara i para o lado da glandula seminal
quasi Sflmpre prodromos vein anmraciir seu principio proximo dr invasao;
e assim que sc observa muitas vezes mn estatlo febril, pulso rapiiloo duro,
polls secca, lingua branca, calefrios, mao-esUf, algumas vexes nauseas c vo-
milos, pbenomenos nervosos e ate syncopes nos intlividuos pusillanimes. Uma
dor surda se faz senlir para o collo da bexiga, para as regiOes perineal e
lombar, dor na regiao inguinal , ao nivel do annel desLe raesmo nome, desejos
frequenles e fatsos de ourinar como na inllammacao do collo vesical : politicoes
nocturnas dolorosissimas, sensagao de peso para as bolsas, que obriga o
doenle a nao conservar-se em pe e a procurer algum raeio de Iraze-Ias
saspensas.

No fim de cerlo espafo de lempo, assaz curio, a dor e a inlhmmarao se
eslende ao tesliculo. 0 luroor enlao engrossa pouco e pouco e fnca o seu
maximum de intensidade no espaeo de qaalro a seis dins, podendo adqoirir
urn volume desde o tamanho de um ovo de gallinlia ale ao de um puniio
de adulto. A promplidao , algumas vczes , da formaeao do tumor, priva de
acompanhar sua marclia progressiva.

A pressao on apalpacao, a marclia, o mciior esforeo, os audios exasperao
estes soffrimenlos , e sobretudo para o lesliculo e para o epidydimo que a
dor e o calor se fazera senlir com maior acrimonia, ora mais em um que
em outro, ora fazendo-se de um modo igual em ambas eslas partes ; e nao
e senao em casos muilo especiaes que a dor se concenlra para o cordao,
e quando islo acontece e quasi sempre para a sua porgao inferior. A dor
testicular , a principio ligeira , augments rapidamenle do intensidade, tomando-
se algumas vezes insupporlavel em vinle qualro lioras, e depois do ter per-
sistido de quarenta e oito boras a umasernana, os phenomenos agudos comecao
a diminuir, seguindo em seu periodo de declinagao uma marclia mais lenta
do que na de invasao. 0 tumor formado peia inllammacao do lesliculo e
sobreludo pela do epidydimo , pclo derramamenlo do serosidade na lunica
vaginal conslitue uma massa homogenea de igual dureza por loda parte, o
escroto do lado affectado e tenso, rubra e luzidio, parecendo adherir As paries
subjacentes ; nesla occasiao nao 6 possivel delerminar bem a sede precisa da
lumefaccao, por causa da lensao das paries eda dor excessiva que a apalpa-
cao provoca ; mas, passados que sejSodous ou ires dias, a massa, diminuimlo
urn pouco de volume, deixa reconbecer nesla tumor : 1% o canal deferente
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volumoso, duro e doloroso em toda saa exlensao; 2% o epidydimo duro,
volumoso, bosselado, protegcndo o lesliculo e recebendo-o em sua cavidade;
3’, por baixo desta cavidade percebe-$e o lesliculo quo apresenla uma con-
sistencia mollo. sendo muito pouco doloroso, c segundo o professor Velpeau,
dando uma sensacito do flucluacao ao dedo explorador ; 4% por diante em
fim de tido uma tnassa formada pela lunica vaginal , por sen derramamenlo
e pelas outras tunicas mais ou menos expessadas.

Em geral , porem, o tumor e dividido em duas partes, uma anterior — o tesli-
cnlo — pouco augmentado de volume ; outra postero-superior —o epidydimo —
muito mais augmentado. A fluctuacao sera sempre percebida nas orcbiles, segundo
a opiniao de Velpeau ; qnando houver derrarae na cavidade vaginal a fluctuacao
sera devida ao deslocamenlo da serosidade que mascara a outra sensagao de
flucluacao ; no caso do ausencia do serosidade sera eila substiluida por uma scu-
sacao especial fornccida pda flegmasia do tesliculo.

As perturbagdes fuucdonaes nao foriio aimla bem esludadas durante a or-
chite.

As pollugoes noclurnas e a ejaculagao do sperma sanguinolento pertencem
lambem a orchile clironica. Velpeau vio em dous doentes que o sperma ejaeu-
lado tinlia a edr, a consislencia e a niaior parte dos caracleres do pus ichoroso,
manchando a roupa a maneira do pus seroso de uma blenorrhagia ulcerosa.

E raro que a orcliilo blenorrhagica passe ao eslado cbronico.
Os symplomas, depots de lerem augmentado durante seis ou oito dias, decres-

ccm gradualmenle, comegando a resolugao pelo lesliculo propriamento dilo,
sua llexibilidade reapparece pouco e pouco ; depois vem a resolugao do cordao,
o por ultimo a d > epidydimo e a eura cbega na mfidia para o decimo-oilavo
dia, A resolugao deste ultimo org.io marclia com muila lenlidao e em muitos
casos dla nao se complcta senao depois de urn tempo muito longo, e elle
guarda mesmo em sua parte posterior o inferior um nucleo muito duro, cujo
desapparecimenlo e exlremamenle moroso e retardado, e que algumas vexes
persists durante toda vida.

A absorpgao da serosidade accumulada na vaginal se faz ao mesmo tempo
quo a resolugao das outras partes.

As induragoes indoJenles da cauda do epidydimo nao sao susceptiveis do
degenerescencia, mas ao nivel, nas proximidades dessas induragoes poder-se-ha
dar oblileragao dos conductos spermalicos e o lesliculo desse lado lornar-se-ha
completamente esterilisado.

Esta moleslia quasi sempre termina pela resolugao, enlrelanlo a suppu-
ragao tem side observada, ainda que raras vezes ; sen apparecimento parece ser
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devido antes a irrogularidade da inflammagao, a predisposigao da constiluigao
do individuo do que a agudeza da flegmasia ; o pus p6dc se reunir em foco
tanlo no tesliculo e epidydimo, como no cordao. A orchite pode ser lao intensa
que provoque uma inllammarao lambem inlensa das lunicas das bolsas c de
lugar a formagao do um foco purolenlo enirc essas inesmas lunicas cs-
crolaes.

0 epidydimo e a parte primcira affectada na orchils consecttliva, depois a
infiammacTin se propaga mais ou menos longe aos outros orgaos. Ordinaria-
menle 6 affeclado um so tesliculo. Allribuia-se oulr'ora a inllammagao uma
cerla predileccao para um ou oulro destes orgaos; esta idea foi por mnilo
tempo defendida por Melchior Robert, quo emprestava ao lado direito maior
frequcncia, conlrariamenle a Ricord que suslentava que o esquerdo e mnilo
mais vezes affeclado que o direito, e explica a rnaior frequencia do mal a
esquerda pelo babilo que tem a maior parte dos individuos de trazer suas
bolsas a direitii da coslura das cal$as, o que expoe o tesliculo a atlrilos mais
frequentes. Velpeau ere que essa frequencia e igual para ambos testiculos. Alguns
cirurgioes quizerao explicar a predisposigao para o lado esquerdo peb maior
comprimenlo das veias spermalicas deste mesmo lado (como na varicocele], por

dilatagao frequenle e pela difliculdade da circulacao no interior destessua
mesmos vasos.

A experiencia clinica tem raosirado quo a inOammagao ataca indislinclamente
ao direito ou ao esquerdo sem predileccao conslante, porein nunca, ou raris-
simas vezes, a ambos ao mesmo tempo.

A orchite descnvolve-so em pouco tempo e cbega ao sen maximo do intensi-
dade no espaco de qualro a seis dias, e vai depois diminuindo gradualmenle ;

sempre, porem, aconlece assim, lendo entao uma marcha lenta o seu pe-nem
riodo de crescimcnto, nao tormina senao no fim de oito a dez dias.

Em alguns tasos os involucres do tesliculo parccem nao participar da inflam-
maeao, em outros os tegumentos se rubefazem e so inllamraao; e ve-se que
todas as camadas subjacentes participao mais ou menos della. 0 volume do
tumor 6 muilo variavel, e augmentado o triplo ou o quadruple de seu volume
normal.

A simples inspeegao o tumor pareue regular, globuloso ou elipsoide; a apalpa-
gao descobre o conlrario.

A duracao total da orchite esla na razao inversa da intensidade da inflam-
macau e esla subordinada a um grande numcro do causas. A duracao mais curta
da orchite e de doze dias e a media de dezoito. 0 tralamcnto lem uma influen-
cia pouco energica sobre a duragao; nao queremos dizer com isto que nao
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convem seguir uma thcrapeulica acliva contra a orchile, acredilamos antes quo
c muito util e convenienle seguir urn lam tralamento e suhtrahir o docnte as
causas que podem enlreter a inllainnrirao, que arras!a quasi sempre o engrossa-
raento, a desigualdade e o endurecimento do tesliculo, que alguns pathologistas
disserao ser Inevitavel e constanlemente indelevel depois da orchile blenorrha-
gica; opiniao quc Velpeau nao aceita.

A terminaeao mais freqaente da flegmasia do tesliculo 6 a resolUQ5Q complete,
desapparecendo a lumefacgSo pouco e pouco ; se ha derrame na tunica vaginal
eabsorvido, o cordiio testicular cobra sna flexibilidade e tudo volte ao seueslado
primitive. Quando a orchile termina por suppurafao, o que e muito raro, o p u s
chega com IcnlidaO ao exterior, por causa da espessura odensidade da membrana
albuginea; ora o pus sc infiltra peh glandula e desorganisa sua eslrucliira deli-
cada, ora se enkysta e da lugar a abscessos dislinclos. A snppuracao tern lugar
algmnas vczes no epidydimo se a blenorrhagia ii mallrateda ; por abscessos quc
so abrem na parte a mais elective do escroto, e muito raro. A atrophia com-
plete e uma das terminates mais graves quc p6do 1razor a inflammacao aguda
do tesliculo. (Juando esta inflammacao c desprezada em seu principio termina
raramenle sem deixar vesligios dislinclos c quasi indelevcis de sua existencia.
Frequenlemenlc o epidydimo flea volumoso, irregular c endurecido, o que 6
devido a inliltracao dc uma materia firmc e densa entre as circumvolucoes
dos conduclos. Esta inliltrarao, que lem sido enconlrada dentro do canal cpi-
dydimario [>or < iosselin, 6 considerada como causa obslructora desle conducloj
se a obliterate tornar-se permanente e se for dupla 6 uma terminaeao cruel,
pois lem como consequencia irremediavcl a esterilidadc. Incisando o epidy-
dimo assim allerado observon-se que o seu conducto era espessado o di lata, to
de tal sorte que se podia introduzir sem difficuldade uni eslitlele (rending),
a dilatecao e sem duvida devida a retemjao do sperma. A terminaeao por
gangrena toin sido poucas vezes observada, enlrelatilo Harvey Ludlow e St and lev
referem factos de gangrena hem continnada do tesliculo. Augusto Berard refere
tambem em sua these de concurso nm faelo dc gangrena conseculiva a uma
orchile parenchymalosa enconlrado nas Memoriaa de cirurgia de Arcaud.

Nao apresenta difficuldade alguma o diagnoslico ilesta moleslia ; 6 j »reciso
sdmenle desconfiar nm pouco das informafoes dc certos doentes, que procurao
iltudir o medico; os commemoralivos, a existencia de urn flnxo blenorrluigico.
os symptomas agudos o a marcha rapida da mulestia haslao quasi sempre para
recon hecG-la de promplo. Enlretanto ha casos em que o medico p6de aehar-se
emharagado: assim, mna hernia inguinal extrangulada p6de contundir-se com
a orchile, tanlo mais quanto eslas duas molestias podem, em casos excepeionaes,
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ser seguidas do um lnmor escrolal, dodbr pelo venire, vomilos, symplomas de
conslipagao intestinal e peilurbacoes geraes, etc., elc. Quafldo estcs symplomas
existem, examinando -se com attenfao as condigoes quo derao lugar ao descn-
volviaiento da molestia, nao sera muito difficulloso percelier a existencia de
uma orcliile pela ausencia de tensao do abdomen, pela concenlrafcao da U6r do
um s6 lado , pela impossibilidade tic reconliecer o tcsticulo com seu volume
normal p r debaixo do tumor, e, emfitn, por esla circnmslancia quo o tumor e
mais duro e mais duloroso que o tumor herniario, que b limilado em geral a
parte superior do canal inguinal quando nao In inllammafao consideravel do
cordao spermalico.

Algumas vezes o tesliculo, fieando relido no annel inguinal, p6Je-se inflam mar ;
e quando islo aconloee, apresenla-se um tumor ni regiiio inguinal, vomilos,
nauseas, comlipagao e dbres polo venire. Para dissipar todas as duvidas qne por-
ventura posseo exislir e para chegar ao diagnostic em taes casos, basla provar
a ausencia do tesliculo nas bolsas. A orchite blenorrhagica b facilmenle tlilTe-
rencada da idyopatbia.

As afieccoes chronicas do orgao fecundante nao so confumlem com a orchite
aguda pela agudeza do sens symplomas. A alTeceao tuberculosa do tesliculo
occupa os dous orgaos simullaneamenle, eulretanto quo a orebile allecta com-
mummenle um so lado; a mareba tambem e muito dillerente nesias duas afiec-
Cues ; ella e chronica destle sua origem no toberculo , c ordinariamenle b
precedida de nm ostado agudo ria orchite ; emlim , o corrimento urethral, os
commemoralivos fornecidos pclo doenle, sc o corrimento e supprimido, baslao
para cstabelecer o diagaoslico. Quanto as erysipelas e aos llegmoes dos escrolos,
b raro quo;se encoatre dilllculdado em reconhece - las. A hydrocele o a hemato-
cele sao tambem facets do se dislinguir da orchite. A inversao do tesliculo
p6de fazer erflr ein uma orchite parenchymatosa quando two exista senao um
caso de epidydimile c vice-versa. Um pouco dealtenfao evilaestes erros.

A orchite, na maioria dos casos, nao aprosenla gravidade alguma ; o mal ter-
mina quasi sempra pela resoluble , licando apenas um pouco do endurecimenlo
doepidydimo, que nao leva tambem rnuito tempo a desapparecer. A terminal
por suppuraeao e muito rara ; Gaussail pensa que ella tern lugar uma vez sobre
cem. A orchite p6de Inzer a degenerescencia tuberculosa e cancorosa do tes-
liculo ? Alguns autores adtnitliao a possibilidade ; Gaussail cita dous faclos, e o
professor Velpeau nao vb nelles senao simples e casual coincidencia. Gosselin
fixou a allengao dos praticos sohre uma das consequencias fataes de orchite
blenorrhagica ; ella pude, quando for dupla (islo e, quando alacaos dous tes-

liculos, quer simuilanea, quer successivamenle), deixar corao prova infallivel do
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sua existencia a esterilidade passageira on permanent!; cm consequencia da
obiiterarao dos canaes cpidydimarios o deferentcs pela Iransforma^ao do dcrra-
n iamenlo plastico em lecido fillrose. E assi in mcsmo ncstes cases os individuos
conlinuao a consemr lodos os attributes exleriores de virilida te, ifm electees,
desejos venereos e ejaculate ;
tosoides. porem o liqnido ejaculado nao con tom sperma-

Cullerier, nao dando muita importancfa a theoria da nblileracao dos canaes
spermaticos e defeventes, pensa quo a ausencia dos spermatosoides, depois do
desapparccimenlo da orchite, nao e sempre devida a obstrucc-ao dos canaes
conio acreditiio rnnilos aulores ; e crS que a Tails desses animaculos no liqoido
ejaculado de algutn individuo que vein de soiTrer uma inllammagao do testiculo
seja antes a consequencia de uma alteracao funccional da glandula seminal. As
reincidencias sao assaz frequentes ;
modo as funcedes do orgao que muilas vexes o alropbiao.

Sendo a orchite uma moleslia quasi sempre benigna, parecia que o sen tra-
lamenlo seria igualmente muito simples; entrelaulo e uma das affec$aes cuja
therapeutics mais lem variado e se muUIplicao ao iulinito os meios contra ella
empregados.

elias rccrtidescetn e compromcltein de lal

Aconselhou-se em primeiro lugar o methodo aborLivo, e para esle 11m indi -

carao a applioarito sobre o escroto bouedc r$mouleurs, machcfer dr funjtront ,
goto, comiiressas molhadas em agua fria, exlracto de Saluruo, agua de boules
de Nancy, do., etc. Todos csles meios sao mais ou monos ineffleazes, de maneira
que, qoando nao trazera a resolu^ao complela da moleslia, recrudescein o mal.
Succedem a estes, que devein so* postos a margem, a monos que a moleslia
nao seja sorprendida em seu principio,
lenlos, promellem uma cura mais fiel c segura.

Se a orchite niio T6r muito inlensa, faz-se deitar odoenle no decubitus dorsal, e
se Hie recommenda a immobilidade mais complela que for passive I ; as bolsas serilo
suspensas on levantadas por urn coxim ou por uma compressa triangular , larga
e assaz longa, de maneira quo possa alar-se a cintura do doente ;
emollienies applicadas sobre o tumor sao sufllcientes para a resolucao nos casos
simples. Nem sempre, porem, e assim ; e, no caso conlrario, faz-se entao pre-
cise urn tralamenlo anliphlogistico mais energico : as sangrias geraes lorn sido
indicadas, porem raramente empregadas, ou so com muila reserva ;
guesugas sao de uso mais habitual , prescreve-se em numero de 10, 15, 20
ou 30 por uma ou mais vezes ; niio e indifferente para algous cirurgides o lugar
onde convem applica-las; geralmente poein-nas, nu sobre o cordao spermatico,
sobre o annel inguinal , ou sobre o escroto mesmo. Oeffeito util da applicm;3o

os meios resolulivos, que, embora

as calaplasmas

as san-

L
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das sanguesugas senle-se logo pela tliminuicau da lumefacgao e da dor ; entre-
tanlo Boyer, apologista das emissoes sanguineas geraiss, diz quo a applicacao
deltas e raais prejudicial que vantajoso, porque o desengorgilamonlo por alias
prodazido limila se a pelle. Sabatier as censura igualmenle: I", por nao Irazcr
sempre allivio para o doenlc ; 2*, de laser augmentar a inflammaoao ; 3°, de
delermioar induragoes nos ponlos do escrolo onde mordem ; 4", de excitar du-
rante mu'nos dias comichoes e pruridos ; 5®, dc relardar o desengorgitamento do
lesliculo. Se as accusa ainda de poder prodozir hemorrhagias difliceis de se
sustar quando mordem as veias subcutaneas do escrolo; e, emfim, que cada uraa
das pcqueninas scisuras produzidas pelas pieadas das sanguesugas pode lornar-se
cm ouiras tanlas ulceras caucrosas muilo rcbeldes. Eslas aceusarmes e rcceios
sao na verdade pueris, exiremamente exagerados e sem fundamenio algum.

Quaodo a dor 6 muilo viva Bouisson, do Montpellier, aconselha applicar o
chloroformio sobre o tumor para diminuir a dor o a inflammagao, e nisto
esla de accordo com esle o prineipio emiltido pela Kscola de Montpellier, quo
a dur e tnai e filha da inllammagao.

Os bantaos geraes ou deassenlo sao empregados constautcmente com muila
ulilidade; as fomeniagoes emollienles e narcoticas, as calaplasmas da mesmn
nalureza, as bebidas diluenles, as infusdes de linliaca eparieiaria , os purga-
tives ligeiros, os emelico-calliarlicos, o repouso e a diela sao do um provello
exlraordinario. Quando as ddres se acalmao o < jue nao resta rnais do que
uina tumefaegao indolenle do lesliculo ou do epidydiino convem os topicos
adslringentes, as calaplasmas emollienles associadas ao acctato, ou ao sulpbalo
de cliumbo, ou feitas ern infusao de cascas de rouaa , as fomenlagBes repe-
lidas durante o dia com solujao de snlphurelo tic polassio ou de subcarbo-
nalo de soda, fumigagBes com cinabrio, friegoes com pomadas mercuriaes ou
ioduradas, os cmplaslros de sabao, cicuta, vigo, etc.

Toilos esles meios estao longe de ser empregados da mesma maneira por
todos os pralieos, assira Gaussail , Boisson e Desruelles aconselhao a sangria
geral se o doente e vigoroso e moro, e passao depots se os symplomas sao
muilo inlensos, as sanguesugas que applicao direclamente sobre o escrolo,
uas regioes inguinal e perineal , ou sobre o trajeelo do cordao spermalico ;

oulros empregiio exclusivamente as sangrias geraes (Boyer e Sabalier)
e temem em excesso a indicagao das sanguesugas. A. Cooper saugra

I

cen-
surao
mesmo nas veias do escrolo, conservaudo o doente em pe e mergulhando as
bolsas em agua morna. ' .

Os pralieos conservao a mesma dissidencia quanto aos meios l esulutivos
deslinados a combaler as induragoas do tesliculo deixadas pela orchite que
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ja se resolveu. A cura e prompta e segura, segondo Desnielles, pelas fomen-
lafoes feitas cam uma forte solu^ao de subcarbonalo de soda ires ou qualm
vezes por dia, ale que o orgao seminal voile ao seu eslado primilivo > mas
esla solucao, por seu uso continuado lougo tempo, pode depois das obser-
vances do uroprio Desnielles, determ inar nas orcblles uniloculares, senao a
atrophia, ao monos uma diminuigao consideravel do tesliculo que escapou ;i
acn-So da inllammanao Gaussail ordena as friezes com unguenlo mercurial ,
e, se leme a msalivafao, a pomada de hydriodato de potassa na dose de
meio a urn escropulo por dia, e internaraenle a tintura deiodo ouaspilulas
de calomelanos e sabao, Legneau querque se friccione as bolsas Ires ou qiialro
vezes por dia com linimento volatil. Gimelle emprega contra esla moleslia
o tratamenlo seguinte : Ifi a 25 sanguesugas no escrolo, cataplasmas emol-
lienles, as bolsas suspenses,
mentos que elle considera sempre como fataes * eadininislra cada dia, quando
a dor ja lem dimimiido, um purgativo composto de 3 graos de calomelanos
e i graos de rhuibarbo, coniiuuando sempre as cataplasmas emollietries ai6
o desapparecimento complete do engorgilamenlo. Esle elinieo louva-se nos
hellos resullados que lem tirado desia Iherapeutica. Os Inglezes proferem os
calomelanos, e assim que Curling, depois de applicar o lartaro stibiado em
doses nauseantes, prescreve uma mistura camphorada associada com pequenas
doses de sulphato de magnesia e de tintura de jusqutamo, e, quando os symp-
tomas geracs e a dor alliviao, os calomelanos combinados com pos de Dower
ou com dous e meio centigrammes de morphina, e a infusao de eabecas de
papoulas como topico .

Desde 1830 que Frick , de Hamburgo, experimentou a compressao e reco-
nheceu com o professor Velpeau em 1834, 1833 e 1830 a uliiidade desto
metbodo. A compressao e feila da maneira seguinle : faz-se deitar o doente
no decubdos dorsal , levan!a ~se o tesliculo que se mantern alguns minutos
nesla posicao para permiltir a deple^o compieta de seus vasos, e, depois
de barbeadas as paries, isola-se o tumor do penis e do tesliculo do lado
opposlo e applica-se a primeira lira agglutinaliva de dous cenlimetros de dia-
metro circularmente em redor do collo do tumor, que se aperta tanto quanto
o doente possa supportar ; a segunda lira ecollocada em uma direccao opposta,
isto 6, detras para diante, no lado corresponderite ao septo dos dartros; a
tercoira so appliea por baixo da primeira, de maneira a eobri la em parte ;
a quarta e collocada do mesmo mode que a segunda, e assim se vai conti-
nuando a applicar as Liras de cima para baixo e deltas para diame, de ma-
neira a cobrir o tumor por ioteirn, Quando a compressao afrouxa torna-se

nada de banhos para poupar aos deentes movi-

140 a
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renova-la ; elia nao 6 sempre facil e sem perigo , corao fazem crer alguns
aulores.

Entre nos o seu emprego <5 rarn, entretanto o Sr. Dr. Bustamante applicou
em dous doenles este anno , no hospital da Santa Casa da Misericordia , o
apparelho amidonado coni optimo resultado. Os resultados oblidos por Bon-
nafont, eirurgiao militar , pelo emprego do collodio elastico sao seductores,
Velpeau explica D;1O pelas virtudes especiaes do collodio, mas por esta circum-
stancia que os doenles soldados sao enviados ao hospital logo nos primeiros
dias de sua molestia e tratados a tempo. Engenhosas tentalivas forao feitas
para a construcgao de apparelhos, capazes de exercer uma compressao uni-
forme no lesliculo.

Querendo o professor Velpeau convencer a Rochoux que o tumor nao era
unicamente constituido pelo derramamento de serosidade ua tunica vaginal ,

fez em sua cliniea, em present deste pralico, uma incisao das tunicas escro-
laes com uma laucela estrcita em um case de orchite aguda , desta incisao
apenas corria ou muilo pequena quanlidade de serosidade satiguinolenta ou
algumas gottas de sangne; clonde concluirao que o volume do tumor na orchite
nao era sempre formado por um derramameato, podendo lodavia complica-la.
A estas pequeninas incisues deu Velpeau o nome de moucheture. Depois de
ter feito esla experiencia ficou mais ou menos pezaroso suppondo ter sacri-
licado o seu doente a uma curiosidade scienlifica ; mas, qual nao foi sua admi-
ragaio quando no dia seguinte encontrou-o nas condigoes as mais favoraveis
possiveis, a dor linlia desapparecido, a inflammagao parecia dedinar , entao
longe de abandonar esla pratica elle a poz em voga, experimentando-a em
oulros cases que appareciao em sua clinica, quer bouvesse derrame, qtier

nao. Esla operagao foi praticada em nao menos de duzentos casos de orchite
agnda no hospital da Caridade e sempre seguida de optimo resultado. Vendo
Velpeau lanta fidelidade e seguranga em sua descoberla procurou subslitui-la

emprego das applicagoes de sanguesugas, que deixa quasi sempre algum
incommodo ao doente, e nem sempre 6 segoido do effeito desejado. Para $e
praticar esla operagao toma-se com a mao esquerda o tumor por sua parte
posterior e introduz-se com a mao direila ria parte anterior e mais salienle
do tumor a lanceta quatro ou cinco vezes em differentes lugares- Gosselin a
recommenda so nos casos de orchite aguda muilo dolorosa, e acha inuiil em
oulros casos. So a possibilidade de lesar o lesliculo poderia inspirar algum
receio, mas a lanceta, penetrando so al6 a tunica vaginal, respeita a lexlura do
orgao.

Velpeau nao receiava que a ponla de sua lanceta fosse ferir o tecido da

ao
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glandule seminal ou do epidydimo, cahindo nesie caso no desbridaraento da
tunica albuginea, tao recommemlado por Vidal (de Cassis), que ruuilo insislio
sobre esle meio de iratamenlo que lhe parecia applicavel a todos os casos -leorchile parenchymatosd e particularmeate AqucHas cujas donis erao violen-
tissimas, os symptomas geraes inlonsos, e que pareciao tenninar prompla-
mente por suppuragao, com Jestruigao e mesmo gangrena da substancia semi*
nifera. Esta operaglo consiste em pralicar com uma lancet a ou liislonri beta
agugado e esireilo uma incisao de um centimetro e meio de largura e do
uma profuDdidade exeessivamente pequena na tunica albuginea; oautor tinha
em vista desbridar o involucro fibroso , e dest'aeie subtrahir o obstaculo ipie
se oppoe ao progresso da inflammagao, e que Vida! considerava como a origem
principal da dfir e da immineucja do grangrena. Esta operagdo e raramente
empregada, porque a glandule seminal , propriamenle dita, A poucas vexes affac-
tada, entretanlo, nos casos em que uma dor extrema faz admittir uma inltam-
magao viva da polpa testicular, el la pode ser de aI guma vantagem, mas nao
para ser erigida como procosso geral, porque e inleiramente ioulil quando a
glandula nao e compromeltida, e p6de em mu i Los casos ser de funestos re-
sultados ; poslo que o seu autor affirma td-la praticado ein qualrocenlos doeutes
sem ineonveuieucia e sempre com vantagem para os ddentes. So ser;i praticado
cm casos mu i to escepcionaes e exlremos, Conguubles cita em sua Uieso um
caso, qae presencion de desliridatnento, no qnal os luhos seminiferos sahirjo
por entrc os labios da incisao e fordo ameagadog de suppuragao e gangrena.

Cullerier, ao conlrario, praticou com feliz resultado o desbridamenlo em um
doente de orchile, acompanhada de accidentes graves, e que tinha resistido a
todos os meios empregados.

Vidal nao receia que esta operagao possa (razor alguma alteragao organica da
glandula seminal. Na ierminagao da orchile por suppuragao o cirurgiSo deve
dar sabida ao pus logo que sua presenga ffir provada.

As fistulas acompaobadas de callosidades.que succedemaos abscesses do tes-
tic-iilo, se resistem ao emprego dos eraollientes e resolulivos, devern ser atacadas
pelo bistori ou pelo caulerio. Quando o cortlao esUimuito tumefeito, a ponto
de fazer receiar um estrangulamento e de suspeitar o apparecimento de gan-
grena, ineisa-se o annel do grande oblico (A. Cooper} e estabeiece assim a
circuiagao nos vasos spermaticos. Se a gangrena se manifesto, faz-se as incisdes
necessarias ; se ella nao se limitar recorre-se a ablagao do tesliculo para nao se
propagar ao abdomen (Boyer) . Nas orcbites blenorri agicas, quando o cerrimenlo
urethral e diminnido ou mesmo supprimido, creu-se que a irritagao ou a pur-
gagao, sendu de novo diamada para esle canal , desembaragaria o testiculo da
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phlegmasia quo o invadio, e para este dm Bromiield foi o primetro que acotise-
iliou de introduzir uma vela naurethra. Swediaur queriaque se innoculasse na
urethra o pus blcnorrhagico exlrahido do out.ro doente victima de uma molestia
analogs; este meio e perigosissimo, porqtie a impossibilidade de distinguir
quando uma Menorrhagia e ou naa syphilitica, exporia a iuaocular syphilis era
um iudividuo quo apenas solTria do uma urelbi% simples. Larrey empregava
uma ^ela imtaila de opio gommoso; outros iujeetao na urethra substancias
irritantes; Vogel merguiha os eacrotos em agua de cal, e o penis em leite moruo.

liste metliodo de fazer retrogradar a secrete morbida para a superficie
mucosa da urethra conta Itoje poncos seetari03; para quo elle fosse racionai era
precise que a orchite fosse setupre devida a melaslase, e deve ser banido, porquo
os meins empregados, longe de favorecer a afleceab do tesliculo., exasperao a
d&r e a inflamraatao,

0 corrimeruo urethral, que subsists alguinas vezes depots de curadaa orchite,
deve ser combatido pelos meins apropriodos ; a sua persistence e a falla de
precaiifao podem trazor a reineideneia e expdt o oulro tesliculo aos mesmos
accidenles que soffreb o seu congcnere. Uelpecjj preconisa no tratameuto da
orchite consecutive o po de cubebas e eita \liivm mid.
em apeto de sua opinilio, sem ter empregario outros meios que o repouso,
situacao horizontal, am suspensorip e o po de cubebas as pitadas, e nos casus
em que o corrimeplo urethral coexislia, as duas affeceoes se disaipavgo sirnul-
taneamenle, e se o corrimenlo era supprimido pela invasSo da phlegmasia testi-
cular. nSo reappsrecia outra vez. Curling recommenda abstenfao de todos os
meios qne possao sappriidii rapidamente a purgacao. Kibes diz ter lirado da
copaiba um jtarlido exlraordjnario, com as Ires ou quatro primeiras doses os
accidenles itillammatorios dediaao c o tesliculo desengorgita-se ; nao faz uso
de eataplasmas emollientes •„ para elle a etBcacia da copaiba
observada nas inllamma^bes que coniplicao a Menorrhagia, ohra da
maneira (pialquer que seja a causa, e determina a resnfurao complete dos
engorgitanienlos os mais consideraveis do tesliculo e do epidydimo. Ribas
possue observafoes de orchite, que, rebelde aos outros meins, cedeu ao bal-
samo de copaiba (finite mid,, l. 9°). Londe applica conslantemente sobre o
escrolo, durante doze on quinze boras, gelo era uma pequena bexiga ou em
um sacco de caoul-choux, que deve ser reuovado antes de ser inteiramenle
fundido; se receia uma melaslase para qualquer organ important®* pratica a
piilebotomia do brato e applica revulsives as cdxas. Londe diz ter abandonado
eslas precaucoes, e aimia nao teve de arrepender-so. Curling diz que nos cases
de orchite aguda grave, traumatica ou espoutaoea, lem empregado, com muila
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vantagem, o gelo locaimente. Os effeitos desta applicacao sao notaveis, oescroto
empailidece, volta sobre si raesmo e se eoruga, a dor e o calor sao immediala-
mente subtrahidos e no Jim de pouco tempo a tumefactjao diminue ; este trata-
mento, que tern a vantagem de determinar mn ailivio rapido aos soffrimentos
do doente, deve ser empregado logo depois do apparecimeoto da orcliite, porque
passado am ou dous dias, parece nao ser mais vantajcsa a applica^ao do gelo.

Da orchite nao blenorrhagica.

A extensao da icflammagao blenorrhagica ao lecido proprio ila glandula semi-
nal. constiVuindo a orchite parenchymalosa consecutiva, e muito raro, a inflam-
magao, a principio limilada ao epidydimo, depois de ter pereorrido toda
ficic mucosa nao inlcrrompida, p6de, dadas certas circn instancing, eslender-se
ao testiculo, o que aconlece com tanlo mais facilidade quanto os doentes menus
se acautelao durante o periodo agudo da epidydimile.

Os symptomas. as causas. a marcha, a duraglo e o tratamento sao os que ji
deixamos dito. tratando dessa molestia cm particular. Hardy, indo de enconiro
as theorias e observagoes quotidianas, diz que a resolugao nao 6 a terminaciio
mats comtmun da orchite blenorrhagica, e, apoiando-se na autoridade de llicord,
continua aflirmaudo que, quando a resolugao mm lugar, o testiculo lica duro,
volumoso, e com dit'ficuldade volla a sua consistencia e dimenslo primitivas:
quando os phenomenos inllammalorios desapparecein, o testiculo, om vez de
estacionar em sen estado primitivo, continua decrescer de volume e acaba por
atrophiar-se-

A suppuragao e para este mesmo pratico a terminagao mais frequenle; se
ella e de longa duragao destrde toda a polpa testicular, e nao Bca mais do que
urn pequeno iiucleo conslituido pela tunica albuginea, que sustenla o epidy-
dimo. I

As causas que podem produzir a inflammagao do testiculo, sem que haja
affeccao blenorrhagica, sao tao variadas, que os aulores dividirao as orchites em
Ires especies: na primeira especie eslao aquellas que tern por ponlo de parlida
as moleslias da bexiga, prostata e urethra, af6ra a blenorrhagia: na segunda, as
que teui por origem as violencias externas; na tcrccira, as que se desenvolvem
pela prrsenga de uma affecgao virulenta, ou pela iulluencia do mao estado consii-
tucional do individuo. 0 catheterismo, as sondas de permanencia, as manobras
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da litbotricia, a presenga de calculos na urethra, fragmenlos de pedras parados
teste canal, nos estreitamentos da urethra, quande as manobras sao violentas e
reiteradas, em uma palavra, lodas as causas que irritao a mucosa urethral podem
provocar a inflammagao do (esticulo.

Esta especie de inflammagao se produz pelo mesmo mecanismo que na orchile
conseculiva, a phlegmasia marcha para o testiculo, invadindo os mesmos ele-
mentos que esta ultima.

As degenerescencias, as affecgoes ulcerosas, cancerosas, as inflatumagoes
chronicas da urethra e da prostata, sao causas occasionaes de orchile. Velpeau 6
de opiDiao que nestes casos a glandula seminal e o epidydimo sao ns unicos
affectados, ficaudo salvos osconductos intermediaries, o que nos faz suppdr que a
phlegmasia neste caso nao se propagou por eontinuidade de tecido, mas stm por
syuipathia on metastase. Porem, como esta inflammagao se rlesenvolve lenla-
inenle e sem dor, e provavel que ella seguisse a mesma marcha da propagagao
da inflammagao conseculiva, ou que muilo superficial, isto e, limitada someuto
a mucosa dos conductos, de maneira a nao poder ser percebida pelo doente e
nem mesmo pelo medico. 0 tumor e mais volumosu que na orchite blenorrbagica,
tornando-se mais grave que esta, porqoe estando na dependence de affecgoes
chronicas, tern grande tendencia a contrahir o estado chrouico e a terminar por
degenerescencia.

Os symptomas e o diagnoslico sao quasi os mesmos da orchile blenorrha-
gica- A marcha e a duragao sao muito variaveis e subordinadas a inlluencia das
causas determinantes ; desde que a causa 6 sublraliida a inflammagao cessa, e os
symptomas desapparecem coinpletamente. As reincidencias sao tao frequeoles
que impedem em inuitos casos o tratamento das molestias da hexiga e da
urethra.

Os phenomenos inflaiumatorios desta molestia nao apresentao a mesma regu-
laridade e uniformidade que a orchite bienorrhagica.

0 tratamento, nestes casos. limita-se em applicagoes emollientes, ou ligeiros
resolutivos, e inlernamente os anliphlogisticos; depois de ter procurado o quanto
for possivel deslruir as causas que a derao lugar. Aquellas que dependem de
degenerescencias da urethra ou da prostata reclamao uma medicagao que com-
bata as alleragoes profundas destas partes. Se passar ao estado chronico, o
iodureto de potassio ou os preparados mcrcuriaes. E muito de receiar nestes
casos a tuberculisagao ou a suppuragao do testiculo.

As contusoes, uma qu6da sobre o assento, os altritos, as violencias exleriores,
as compressdes muito frequentes nos cavalleiros, dao lugar a inflammagao do
testiculo, conhecida com o uorae de orchite traumatica, que differe das outras
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especies, porque interessa quasi sempre a glandula seminal so, o epidydimo fica
inlado, o 1 oe sc comprehende facilmente, lendo em vista o pom o deBenvolvi-
mento deste organ em ECU esla to natural, e alem dislo aeha-se prolegido por
sua situagao pelo tesliculo, que fica emsua frente, eslando assirn pouco exposlo
aos ageutes externos, que silo mais aeeessiveis ao testiculo propriamente dito.
Eslas especies sao acompanhadas de ecchymoses mais ou menos consideraveis,
e algumas vezes de derramamento sanguineo na vaginal ; segnem uma marcha
snbaguda e da lugar a tumores mais ou menos voluraosos, que augmenlao
lenlament3 e sem ddr, conservando a forma do tesliculo. 0 dercame de serosi-
dado na vaginal e raro, mas quando o tumor e baslante consideravel para diffi-
cultar a rircnlarfio, pode sobrevir um hydrocele que persistira tanto tempo quanto
o engorgitamento testicular. 0 que tem de notavei em variedade e que o
tumor lorna-se muito volumoso, e e acompanhada de symptom&s inflamina-
torios muito inlensos nos envolucros escrotaes, que tennina frequentemente pels
suppuragSo,

0 professor Velpeau admille uma ontra variedade de inflammacao do
culo que apparece out comeqnincia de esl'orcos musculares ; e muito pouco
frequents, e tem mesmo sitlo posta em duvida por alguus auiores que se t&m
occupado desle assumpto.

0 tratamanlo q ue convent nas orebites Iraumaticas deve ser os antipblogislicos
energicos, as sanguesugas sobre o cordao spermatico, e, se bouver uma reac£3t)
forte e se o eslado do doente permittir, nao se devera hesilar em praLinar uma
saogria geral. As cataplasmas emollientes sobre o tumor, as compressas mbe-
Lidus em agua fria c o gelo sito em geral sulficienles para combatur a inllam -
mariio. 0 professor Velpeau, desdc tS3!), e Gosselin, destle 1817, aasigotdarao
a influencia da variola sobre us orgaos genllaea masculines. Beraud, em 18,Ml,
admiuio duas variedades de orchile variolosa; uma, a inais frequenle, que elle
chama peripberica, e caraderisada por lesoesda tunica vaginal c do epidydimo;
a oulra, muito rara, tem por sede o tecido glandular ; a primaira elle diama de
vaginalilc variolosa ; a segunda de orehitc variolosa parouehymatosa.

A vaginalite variolosa 6 anatomicamente caraderisada por uma injeegao mais
ou menos notavei da raembrana serosa, que perde o seu polido, lorna-se es-
pessa e cobre-se de falsas membranas ; no seu interior acha-se uma quantidade
variavei de serosidade cilrina, sanguinoleuta, na qual uadQo flocos albuminosos
e falsas membranas, que se assemelhau, diz Beraud, as membrauas das pustulas
variolicas. 0 tesliculo escapa ordinariamente desta especie do phlegmasia.
Gosselin admitle a orchile variolosa , e Beraud diz ter observado rarissimas
vezes.
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EMes dnus pralicos acharao uma materia plastiea araardia era am case de

orchite variolosa, espalhada debaixo da forma de pequenos deposilos numerosos,
adberenles ao tecido proprio da glandula, que estava injectado: liavia neste caso
complicafao de vaginal ite. Qual a causa que preside o desenvolvimeilto destas
affecgoes ? Ignorae-e sempletaraepte, Os symptomas lem side poueo esturlados,
e a moleslia raesmo ainda e rauito poaco corihecida. 0 prognostico, diz Beraud,
que tiao 6 grave, ella termina-se peia resolugSo, e nao se coniiece exemplo de
terminacao por suppuracao ou gangrena. Rehier acouselha que nestes casos so se
deve empregar u emplastro de vigu com mercurio. quo Lem a vantagera de
irapediv o desenvolvimento das pustnlas sobre o escroto, e obra sobre as mo-
lesiias coinn resolutive. Beraud diz que ella e susceplivei de cura sem medi-
cagao algoma.

As febres h phuides graves, a infecgao purulenla e pulrida podem se coihpliear
de orehitc. Ordinariamenle estas anppurao, e nao exercem sobre a tuarcha do
eslado geral do doerile in Elueneia algnma favoravel que possiio ser coosideradas
corao criliras.

Exisle uma outra especie de orcliite , eonhecida de tempos inlinemoriaes,
designada debaixo do nome de orchite melastatica. 0 rheumalismo articular
agudo pode ser seguido della. Coagombles cila em sua these inaugural am facto
ilesles. Sera o testieolo a tunica vaginal ou a tunica albuginea a affiectada?
Congorahles parere afllrtnar que no caso por elle observado a tunica albuginea
era a uuica comprometlida. 0 que ba de notavel e que quaodo as d6res arli-
colares desappareciao o teslieuio era acommeltido, e vice-versa.

Foi sobretudo nas epidemias de parotidas oreillims) qae a orchite melastatica
foi observada em alia eseala. 0 professor Velpeau da uoticia lie uma destas epi-
demias no hospital de Tours em 1817 ; Comae e Carlier observ^rao, um era
Versailles, oulro no forte de Moutrouge, epidemias de parol bias seguidas de
muitos casos de orchite melastatica ; o Dr. Benoit cita tambem dons casos
[ Gazette dta Hopitam,1854). Esta especie ditfere das oulras , lef por uao ler
derramamenlo na tunica vaginal ; o lesticulo e tao affectado como a epidy-
dimo. de mode que nao se pode fazer distinegao destas duas partes ; , csta
aflecgao cura com muito mais brevidade. ' >s emollient®, os resolulivos, assoda-
dos aos narcoticos, chegao para uma resolugao prompts,

A ioOammagao chronica do lesticulo succede ordinariamente as phlegmasias
agndas, apreseniando'se todavia espontaneamente ; esta forma i> interessaute,

porqae po le, como as especies agndas, acarretar a desorganisagao conapleta da
substantia testicular. 0 sen principal caracteT anatomico e a exsudagao no pa-
rendiyma da glandula seminal de uma materia homogenea amarellada, que
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adhere inlimamente ao tecido proprio do lesliculo, eque so com grande difflcul-
dade se p6de separa-Ia.

f

feta materia, de pouca consistency, molle a prindpio, fornandO'Se mais
tarde dura e solida * deposita-se commummente em um so ponlo da glandula ;
entrelanto lem-se encontrado, raramente, e verdade, pequeninos depositos dis-
perses por toda extensao do orgao, que, augmentando lenlamenie tie volume,
mais tarde nao forniao mais que uma massa unica. que cresce pouco c pouco ate
a invasSo complete do lesticuio, Na cavidade vaginal acha-se ora um derrame
seroso, oulras vezes uma exsudacao da lympha plastica, que, transformaiido-se
em falsas membranas, oblitera parte on a total idade desta cavidade. Quando
a phlegmasia principia pelo epidydimo, esle orgao lorna-se espessado e duro
em consequencia da exsuda$So plastica entre as circumvolumes tie sens
canaes. * ^

As principaes tesdes que acompanhao a orchite chronica sao devidas a exsu-
da^ao da lympha, desprovida do cellula no tecido inlerluhular, os Inbos semi*
inferos sao cheios de oulra subslancia de cflr amarellada, friavel , provida de
um grande numero decellulas e semelhante a materia tuberculosa ; as paredes
destes tubos sao expessadas nas circumvizinhan^as « los depositos dessa subslan-
cia , e se as lem encontrado aberias de maneira a ileixar raislurar a materia
extra com a intra-tubular. Os canaes seminiferos podem sofl'rer a transformagao
fibrosa e lornar-se impermeaveis,

A materia exsudada durante a orchite chronica parece ser dous produclos
morbidos distinctos : a que ^ encontra entre os lubos seminiferos t* de natureza
plastica ; a que se deposits no interior dos canaes seminiferos parece ser de
natureza tuberculosa, o que faz multas vezes confusao entre estas duas moles-
tias, sendo a orchite inleiramenle diversa desta affeefao* A distincQao entre estas
duas molestias e algumas vezes puramente impossivel , e o medico nao lem
outro remedio senao esperar pelos resoltados de sua therapeutica para com
mais segtiranga fazer o seu decisive diagnostic Curling, querendo difference
as duas molestias, diz que, na orchite chronica, os tubos seminiferos nao se
dilaiao irregularmenle ; que nao ha formagao de abscessos ; que a orchite conduz
a atrophia, quer peja pressao exercida pela lympha plastica, quer por sua trans-
forma^ao em tecido fibroso ; e que a affec^ao tuberculosa apparece poucas vezes
na mocidade, invadindo de preference o epidydimo, e que, abandonada a si
mesma, iraz a ruptura e a desassocia^ao dos canaes seminiferos, o que nao se
observa na orchite, Toda a dessemithaoca, que Curling encontrou nestas duas
molestias, sera de alguma ulilidade para o exame post mortem ; durante a vida*i
difficilmente conduzira a distine$ao entre ellas, Talvez que essa materia ama-
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rella diflira da do tnberculo, por issn que e produzida debaixo do conrtiQO&s
puramente locaes, e nao debaixo de causas geraes const itueionaes.

A substancia amareSa lam recebido a equfooca denominagao de luberculo
amarcllo, termo que muiUstezes p6de conduzir a erro: em cerios casos. pi.da
applii'a^Sfli de nma luetlicacan bem arertada, esia substantia e absorvidae deixa
o tesliculo vollar aio sen cstado primitive apto a preeaeher categori&menle
sons fuflecoes. Nao 6 rare nas orchites chronicas encontrar lodas as alLeragSes
lio testiculo o da tunica vaginal ; estas partes sao expessadas a ponto de simular
nma substantia verdadciiiambnte cartilaginosa, de raaneira quo sc vfi, no meio
dessas partes endurecidas da substantia testicular, Qtn ou mats Lumores bosse-
lados e semifluctaantes, sobre os quaes o asccoto lusidio eos outros invotucros
estao adherenles. A pelit, adelgagando-se pouen e pouco, se ulcAra, e uma
vegetagao de apparencia fungosa, semelbante a tun carnicao, escapa pnr ectre a
solugao de conlinuidade ; esia excrescentia , insensivel ao lacto, foi chamada
fymgus bentf / nys, bmnor grarmlou) e hernia do tesliculo, pela sevueihanga que
apresenta este tumor com a hernia do oerebro afravbs do uma solngao tie cmi-
tinuidade da dura-mater, Parccequea substancia exsudada na trama do paren-
chyma lesticular e no interior dos canaes siminiferos deterraina no lira de certo
tempo a ulceragao cm ont ponlo da tunica albuginea, dantlo idenlica sorle aos
outros invbhicros, que, depois de inflammados, sc nicerno limb -m eo tumor,
n&) aebando mais resislencia diante de si . faz hernia ilia tealieu Io para o exterior.

Ja se vG, pelo que (tea cxposlo, que o tumor fungoso e consliltiido pelo trama
proprio do testicnlo, por lulios seminiferos, materia atoareliada, e algumas vezes
por gomos carnosos muilo vasculares. A hernia e algpmas vezes lao conside-
ravel que o tumor se acha estrangalado.em sua base polos bortlos da uleerar.ln,
do que resuita difficuldade para a circiilagao, sem toilavia apresell tar heroor-
rhagias,

Jarjavay publicou (nos Arch, yer , de )lad . i serie xx] um trabalbo sobre
explicacao e rlescripgao do fungus parenchymalosoo fungus do tesliculo ,

dadas nor ebe sao semelhanies as apresentadas pnr Curling, de quern liramos
estas ideas ; porem Jarjavay distingue do fungus parenchymatosn um fungus
superficial, cujas grantiiagoes vegetao sobre a tunica albuginea sem que esta
se abra e 10 passage#! aos causes seminiferos. Devi lie quiz provar, conlraria-
mente a opiniao de muilos autores , que no tumor fungoso parenchymaloso
nao havia ulccragao da tunica albuginea e nem sahida de substancia testicular
atraves da solugao de conlinuidade deals membrana ; este tumor e algumas
vezes de la] sorte considerate! que o tesliculo todo faz hernia, deixando ter,
de envolta com u eorrimento purulento que lem ingar, tubos seminiferos, que

t
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se destaciio do lecido da glandula , uulras voices esles tubos se desasspciSo
e se desprendem completamente, de uianeira a deixar a tunica albuginea vazia,
(jue, depois retrahindo-se sobre si mesma, forma urn pequcno nucleo duro de
consistence peirea que snstenta o epidydimo. Estes casos sao extraordioarios.

Nas orchites ehronicas o testiculo indolente apresenta uma dureza e coosis-
tencia exagerada, a tunica albuginea e mais expessadas, sendo as superficies
oppostas da vaginal unidas por adlierencias antigas* Se esta phlegmasia e sus-
tada em seu primeiro periodo, o orgao conscrva sua complete integridadr ;
se, porem, ella nao e corubalida senuo em um periodo mais remolo, a porgao
tulmlosa se desorganisa em parte e o lesLiculo diminue de volume, quando
a moleslia progride sem se Ihe oppflr tratamento algum , a glandula e com-
pletamente destruida, ja pela suppuragao e uiceracao, ja pelo processo lento
da atrophia, cm pela transformagao fibrosa da materia amarella e dos tubus
scmiuiferos. Quando estas lesoes alTeclao os dous testiculos as erecgoes e os
desejos venereos se enfraquecem consideravelmeute.

V inloxicagao syphilitica, com suas maoifestacoes geraes, secundarias e ler-
desertvolvimento de outra variedade de engorgitamento

na qual as lesoes unato-
ciarias, concorre para o
chronico do testiculo chamado orchite syphilitica
micas sao semelhantes as eoconlradas na orchite chronica simples. li. Brodie
refere um caso de autopsia em que assigna!a todas as lesoes da orchite syplu -
liliea, como identicas as lesoes Ja orcbile chronica nao syphilitica, o que con-
firma as observalues de Cruvelhier e Hamilton. Esle encontrou em um pe-
riodo ja adianlado da orchite depositor amarellados
raesmo do epidydimo de appareucia tuberculosa , 0 microscopio ainda
confirmou a natureza emprestada pelos autores dos productos exsudados du-
rante as aliecrocs inllannnatorias ehronicas do testiculo. Kicord recontieceu o

no corpo da glandula e
nao

expessamento da albuginea,
terisada pelos mesmos sympiomas que acompanhao a orchite chronica nao
syphilitica, afdra as erupgoes cutaneas, as ulceragoes das fauces, as ulceras
rebeldes e phagedcnicas e os nodus em diversas paries do corpo, que com-
pletao o quadro symptomatobgico desta molestia- Esta variedade pode arrastar
todas as alteracoes do orgao fecundante* Hamilton naira mna observagau de
um homem de 3t > annos, no qual os dous lestiiculos affectados desta forma de
orchite solTrerao a metamorphose fibrosa, que o arrastou a uma absolute im-
poteucia. Curling pensa que a suppuragao e a atrophia podem ser terminagao
desta especie ; Ricortl , porem , nao admitte que a orchite syphilitica possa
arrastar a suppuragao do testiculo, e assevera nao ter encontrado, em sua
looga pralica, um so facto deste genero, e pensa que esses tumores que sup-

e deu-lhe o nome dealbuginile syphilitica ; e carac-
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purao, os quaes um bom numero de observadores aUrtbuem a orchite, nao sao
mais do que tumores gomraosos subcutaneo do escroto que se ulcerao e suppuriio.

Os aulores francezes uao fazem muita dislinccao enlre as duas manifeslafoes,
weldin' chronica e orchite syphilitica; Go$selin diz que eslodando-se em um
individuo atTectado de orchite chronica sua eonslitoigao e sens antecedenits
chega-se attribnir a molestin a urna dialhese syphilitica.

As causas da orchite chronica sao nurnerosas : as contusoes ligeiras, (tijos
primeiros effeitos passao desapercebldos, os eslreitamenlos de urethra, as affec-
<;oes das vias ourioarias, os excesses de qualquer nalureza que sejao, ilepois
da cessagao de urna orchite aguda, sao condic5es etiologicas eonslantes de
prod uccao de orchite ironies ; el la pode ainda ser donsecutiva a orchite itlia-
patbica aguda ou a blenorrhagica ; pode faunbem manifestar-se debaixo da
inlluencia da goia , do rfceumatismo, das parotidas, etc. A. Cooper acreditava
que ella dependia de uma saude deteriorada, e do unu consliluigao allerada a
debil, e sa exppimo nesies terrnos » Quant am causes de celle affection on aurait
tort de la coiisftterer siuiplesment comme locale ; car clle no servient que dhez
les personnes qu'y sent prddisposees par une mauvaise sanle anterieure chez eux,
par example, qui onl ete scrophuleux dans lews jeunesse, ou dont la consti-
tution a ele deterioreo par Pin temperance, ou qui on fait longiemps usage du
mercure ; chez les snjels eniin dont les forces vitales sont diniinufes, et chez les-
quels nous voyons !o lissu cellulaire se mortifier sous one forme analogue a cello
du charhon ebronique. L’oxposition habiluelle. a Ihnmidite, an froid ouala fadi-
gue, et la satisfaction immoderAe des passions y predisposent egalement. Mais la
cause occasionelle la plus frdquente est une maladie de l uretre, soil que ce
canal ail seulemem une legere irritation , reagissant par sympalhie sur le testi-
cule, soil que sa membrane mtiquense ail une lesion organiqne. n Muitas causas
que ineDCiooamos por occasiao da orchite aguda tern grande inlluencia na pro-
duepao desta moleslia.

A orchite clironica e quasi sempre indolenle, o testiculo ligeiramenlc lume-
facto e pouco augmentado de volume, de sorle que os individuos affectados
desk molestia levao dias a prcsenti-la, ou quaudo se aptreebe della a des-
preza, conlitiuando em suas profissoes habituaes, aid que mais tarde symptomas
mais on meuos alerradores os obrigiio a procorar o auxilio dos homens da
sciencia, A indurapao comega pela porgilo inferiur do epidydimo e nao demora
a estonder-se ao corpo da glandula, para logo estas partes serem confundidas em
um so tumor duro, nao elastico, de consistencia uniforme por toda a parte
-e de forma oval.

0 augmento de volume marcha ientamente ate o testiculo duplicar de
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lamanho ; nao se exasperando os soffrimentos do individuo pela pressao do
tumor, que era a sede de uma ddr surda e de uma sensafao de peso. Se
esta affeccao perdura por longo tempo * o orgao acaba por perder grande
parte de sua sensibilidade especial.

0 cordao spermatico geralmente conserva toda sua inlegridade ; quando este
cordao e seus vasos erao engorgitados recebiao a denominacSo de sarcocele ;
mas, corao esta expressao era usada para caracterisar outros engorgilamentos
do testiculo, de natureza muito diversa, resultando grande coofusao na sciencia,
foi abandonada. Se porventura algum derramamento se faz na cavidade va-
ginal , conslitue a afTec$ao conbecida com o nome de hydrosarcocele, A hydro-
cele dupla pode coincidir com a orchite chronica.

No fungus benignus a pelie do escroto applicada sobre o tumor se adelgaga
ale ulcerar-se, deixando passar atraves de sua solucao de conliuuidade uma
excrescencia de aspeclo acinzenlado ou branco-amarellado , cojas saliencias
sao ora mais ou rnenos proeminentes, ora ponco distinclas, iornando a super-
fine do tumor lisa e unida. Esta excrescencia fornece um corrimento puru-
lenlo pouco abundante e muitas vezes mislurado com licor spermatico , e
pouco sensivel ao tacto, a acgSo dos causlicos e do inslrumento.

A hernia e por vezes tao consideravel, quo o testiculo sahe todo para o
exterior, ficando estrangulado pelo escroto, cujns bordos achao-se espessados ;
esta molestia e commummente unilocular. Lawrence refere dous casos de or-
ciiite chronica terminados por hernia fungosa. As orchiles clironicas, lerminadas
por suppuracao, compromeltem gravemente a textura delieada do testiculo ,
estahelecendo fislulas spermaticas, que diffieilmente se obliterao. Gosselin
affirma ter examinado muitas vezes pelo microscopio sem que encontrasse
spermatosoides no liquido purulento que corria por essas fistulas.

As affeccoes clironicas do testiculo apparecem em todas as idades da vida.
A orchite chronica differe do tumor encephaloide por sua superficie mais

regular e uniforme, por seu menor volume, pela ausencia de altera^ao dos
ganglios inguinaes ; se muitas vezes ostes signaes bastao para distingui-las,
oulras vezes os caracteres desta molestia sao de tal maneira semelhantes aos
daquella, que o diagnostico e quasi impossivel, e o medico prudenle nao
tern outro expediente senao esperar os resultados de uma medicacao energies
para dar com seguranga o seu juizo. A phlegmasia chronica raras vezes apre-
senta um lumor tao consideravel eomo na hematocele, sem ulcerar a tunica
albuginea e sem fazer hernia da substantia testicufar ; os commemoralivos
aqui merecem mnita importancia.

Nos grandes derrames da tunica vagina! nao 6 sempre facil distinguir um
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hydrocele tie urn hyilrosarcocele ; por£m a punfSo remove toda dilficuldade.
que porvenlura haja, para chegar ao verdadeiro rtiagiiostico. 0 fungus nao
se confuntlc com oulra affecgao ; o aspecto granuloso da massa ftingosa, sua
ennsisiencia e a apscacia de hemorrhagias, indicao daramenle sna nalureza.
A. iiffeccao cancerosa e mteiramenle indolente. As orchiies dironicas, nao coiii-
proinetteudn a vida tins doentes, sSo lodavia muito graves, considerando-se
as alterafoas e desorgauisacoes que promovem na delicada eslruelura do orgSo

j- j-lTl11TM _ 11 U ,1J iul LI Jr ViTVi* P ' I —recumiante , as rjuaes arrastao Como consequencia sua perda wmpleia , e a
iDfectmiiidado.

A iherapeulica desla molo&tia nao Lem sido muilo variada ; a phlegmasia
chronica cede mm farilidade quandu 6 Lralada dflSde o seu principle* Os an-
tiphlogisticos , as saugrias locasso a coinpressao, rarantente san indicados m
periodo chronico ; entretanto, so a moleslia apresentar atguma intensidade em
seus phenomeuos inflammatorios, nao deixarab de ler alguma ulilidade, com-
tndo o sen eroprego deve ser feito com muila parcimonia *

As preparagoes mercuriacs constituent o principal auxiliar contra esta mi>-
lestia, logo que sua aegao eflicaz so fai sentir uo orgauismo do doeute f a
dor o a sensibilidade cessao, e o tumor decresee pouco a pouco.

0 emprego destes preparados nao deve ser feito de tnaneim a provocar
uraa viqlanta estomatite , quando os doeuLes os nao toleraa. Carling acon-
selha applicar sobre o eseroLo o uuguento iod|So oil o smguento mercurial
do Codex ; eslas fricgoes sao vanlajosas quando lia serosldade na vaginal para
favorecef sua j&bsorpcao ; se, porem, a absorpgaa n,io se fciz com esta applica-
gaoT deve-se pun.ccionar a vagina ) para dar sahida ao iiquido e abreviar a
cura-

cy preparados tnercuriaes podem muiio vantajosamente ser subsUtuido pelo
iodureto de potassro * que tritimpha do mu &mo modo das tumefaccoes e indu-
ragdes do LesiiculOi Curling diz que quairdo a orchlle data da Jongos annos
zomba de lodijs estes meios , e a desorganisacio da glandula nao pude mais
ser snstada , nao liavendo oulra esperanga do que fazer parar os progressos
dessa afTecgao, origem do futuros sofTrimeutos para o doente.

Antigameute recorpia-se A castragap como tratamento unico do fungus be*

nigau ; hojeT porno, se o conshlera cnravel sem ser uecessario a ablag-ao do
testiculo.

l.awrence foi o primeiro iue nolou que este Luinor, abarulonado a si mestno,
ora suscuplivut de cura» poslo que isto seria exlremameate rare, porque as
mesmas condigSes ijue favorecessein a sua produegao so opporiSo ao sen res-
tabelecimento. Kste pratico e A Coopei aconselhavsjo a easlracao. Syme, de
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Edimburgo, para conservar o testieulo, faz uma iocisao na membrana escrotal ,
puxa-a sobre o fungus e a fixa por meio de suiuras ou liras agglutinativas,
e cr6 quo a superlicie do fungus coberta pelo escrolo se enche de granula-
tes e se une aos tegomentos desde que estes se cubrao de lympha phslica,

Syme cita d&us factos de cura , e o Hr, Ducan outro ; este processo nao sera
desaudado de ulilidade, por6w, em uiuitos eases, sera impraticaveL Ainda 6
chamado aqui para uso iuierno os preparados mercuriaes, assim corao as pre-
parafoes iodadas e as ferrojnnosas, e exlernamente sobre o tumor a solugao
de nitrato de prala, ;is uncfoes de nitralo acido de mercurio, de iodureio rubro
de mercurio , sulphato de cobre, eleM etc.

(Juando o fungus, fazendo uma saliencia extraordinaria, se acha eslrangu-
lado pelo escroto espessado e aiterado, convem a operagao de Syme ; por&m,
se a molestia nao cede a melhor combinagao desies meios, e irremediavel a
castrapSo. Esta operarao pode ainda ser reclamada nos cases em que a orchite,
terminando por suppuracao, deixa trajectos fisluiosos rebeldes
therapeuticos.

Postoque o lumor fungoso seja formado quasi todo de lubos semioiferos, nao
se deve desesperar de conservar, senSo torio, ao merios parte do organ. Pa-
rece inacredilavel quo a subslnncia assim herniada possa tornar-se apla a pre-
encher suas funepoes; enjreiamo Curling clta um feclo de cura em que muito
tempo depots ainda nao havia indicio de atrophia, e islo o levou a erfir que
a maior parte do orgao ao menos tinha eonservado sua aptidao functional.

a lodos us meios

Aqui terminanios a nossa disserlapao : grande numero de fallas e mesmo de
erros ahi se encontrao acada passu ; mas esperamos que os nossos sabios e vene-
randos mestres, beuevolus camo sao, as desculparao, altendeudo ojusio motivo
que nos obrigou escrevG-la.

V

I
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RHEIIMATI8M0 ARTICULAR AGU00

PROPOSICOES

I

A manifestaCSo franca do rheumalismo articular agudo, 6 ordinariamente
precedida por uma sensa^ao de fadigas nas arliculaQoes , ligeiro rnoviinento

acompauhado do calefrios irregulares, sede, inappetencia e alguma diffi-
culdade nos movimentos.

* febril,

II
Ko rheumalismo articular agudo, a affecijao pddo firmar-se nas articula-

Coes cm que se manifesto, couslituindo o rheumalismo flxo, ou mostrar-se
inconstant^ em sua s6de, tomando o caracter awibulante*

m_ ® augraento no volume tla arlictila^ao, a difficuldade ou mesmo irnpossi-
bilidade nos movimentos, j

gerada e persistente, exacerbando-se pela
ou menos pronunciado, constituent em geral o quadro symplornatologico do
rheumatismo agudo.

a dor eonlusiva e lanoinanle mais ou menos exa-
pressao, e um estado febril mais

no b
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IV

No rheumatismo articular agudo, a intensidade do apparalo febril, esla
ordinariaraente na razao direcla da extensao e da gravidade da lesao.

V

0 sangue, na affeceao qua nos occupa, 6 emiuentemente carregado de
principios Gbrinosos.

VI

A presenga ou ausencia de rubor na articulagao, nao e de grande impor-
tancia no diagnoslico do rheumatismo agudo.

VII

As dores articulares qua acompanhao algumas affeccoes pathologicas, as
I .

torciduras e arlhrites traumaticas, podendo era muitos casos simular urn
rheumatismo, os commemoralivos do doento devem ser muilo atlendidos.

VIU

A pericardite, a endocardile, a plcurisia e a meningite, coincidem muitas
vezes com o rheumatismo articular agudo-

» IX

As complicates phlegmasicas acompanhao mais frequentemente a forma
ambultmle que a forma fixa do rheumatismo agudo.

X
Em certas formas brandas e raesmo apyreticas do rheumatismo articular

agudo, pode-se observar para o lado do coragao algumas perturbagoes, sem
comtudo se definir uma verdadeira phlegmasia.

XI

As phlegmasias que complicao o rheumatismo agudo, e priucipalmenle a
meningite, podem manifestar-se de um modo muilo insidioso.

XII

A duragao do rheumatismo articular agudo e muito variavel ; porem 6
ordinariamente mais longa na forma lixa.
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XIII
A gravidade do rheumatismo articular agudo depende principalmente das

complicac-oes phlegmasicas que o acompanhao, do eslado e da constilui^ao do
individuo affeclado.

XIV
A terminaQuo por suppuracao 6 extremamente rara, e os lumores brancos,

quando sobrevSm, sao unicamente consecutivos a forma fixa do rheumatismo
agudo.

XV

0 rheumatismo articular agudo, 6 lanto mais vezes sujeito a reincidir ,
quanto mais vezes tem affeclado o mesmo individuo.

f XVI
A hereditariedade e os resfriamenlos bruscos, representao um grande papel

na etiologia desla afifecgao*

XVII

Os estudos necroscopicos nao tem revelado no rheumatismo articular agudo
caracteres phlegmasicos bem definidos, e a nalureza desta moleslia ainda nao
6 bem conhecida* « P

xvur
Os sudorificos, os calmantes, os pijrgalivos, os mercuriaes era friccoes e

em algims casos as eraissoes sanguineas, junto a um regimen hygtenico e
dielhetico convenienles, suo em geral indicados e ordinariainenle uleis no
tratamento do rheumatismo agudo.
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BA
E SEU VALOR COMO SIGNAL OE PRENHEZH T li

I
Em cerlas 6pocas da gravidez, a onrina da mnlher pode apresentar em sua

superficie nma substancia branca-araareliada, de consislencia mais ou menos
caseosa, disposta em crosta ou pellicula, a que se deu o nome de kyesterns.

n
Qualquer que seja a ualureza desta substancia, ainda os autores nao estao

Concordes sobre sous caracleres pbysicos e chimicos.
m

A agua, o ammoniaco, os alcaiis diluidos, o ether e o alcool, a quenteou
a frio, nao dissotvem a kyesteina, c a ourina que a contem nao se coagnia
pels ebullieao (Eguisier).

IV
A pellicula kyesteica reproduz-se successivamente Da superficie da ourina, e

so desapparece quando come^a a pulrefacijao do iiquido.
V

Substancia anaorpha, crystaes de phosphate de aramonea e de magnesia,
grande numero de animaculos microscopicos e nomades, sao os principaes ele-
menlos que os micrographos nos mostrao na kyesteina.
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VI
Ainda nao esta sancciooada peta scieneia a verdadeira causa do appareci-

meoto desta substantia na ourina das mulkeres gravidas.
VII

A opiniao de M. Regnauld, que a explica peia accao do oxygeneo do ar sobre
a ourioa, que nesta fspoca contern maior quanlidade de subslancias azo-
tadas eliminadas pelos fins,, nos parece a mais concentanea.

VIU
A ourina subtrabida ao contacto do ar , ou submellida a uma atmosphera

de gazes , que nao tenhllo acgao chimica sobre e!la , uao offerece a crosta
kyesteica.

No diagnostico da prenbez, o signal fornecido sdtnenle pela kyesteina, 6 de
valor muito duvidoso.

A apparifao da kyesteina nao se da igualmente em todas as 6pocas da
prenbez ; e do segundo ao oitavo mez que ella ordinariamenle se inostra.

IX

X

XI
Nem sempre a kyesteina se mostra na ourina da mullier gravida, e casos

ha em que a analyse nao a lem accusado em todo o decurso de uma prenhez.
XII

Certos estados palhologinos tambem detcrminao na ourina a formacao de
uma pellicula, que ainda nao se tem podido discrimiua-la da camada kyesteica.

XIII
A present da kyesteina na ourina, posto que nao seja ura signal nor si so

valioso. pbde, junto a outros de que dispoe a arte, auxiliar o pratico no diag-
nostico da prenhez.

XIV
Se observarraos enlretanto a kyesteina, na ourina de uma mulher bem eons-

tituida e no gozo de suas fancies physiologicas, podemos, mesmo indepen-
dente de outros signaes, nos inclinarmos mui razoavelmenle a desconfiar de
uma gravidez.

-
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HISTOUI 4 MEDICO LEGAL DO Al'.OISTO

I JA expuisao criminosa do prodiicto da concepcao, em qualquer epoca da
geslagao, cbama-se cm mediciaa legal — aborto.

II
0 crime do aborto c mais frequente na epoca do terceiro ao quinta mez.

ra
As quedas voluntarias, os pedilurios irritanfes, os draslicos, os Yomitos

rebeldes, as sangrias geraes e locaes , os longos exercicios e as subsiaocias
emmenagogas, sao os meios de que se lanpa mao de ordinario indireclamenle
para provocar o aborto.

IV

Estes meios podem nao produzir sempre o effeito desejado, enlrelanlo muilos
delies determiriao o aborto dadas certas condigoes.

V

As manobras feifas com os dedos, ou com instrtiraentos ponte-agudos de
differentes formas, sao meios direclos para a pralica criminosa do aborto.

VI

Ha ansencia mesmo do producto da concepcao abortado p6de-se eslabelecer
a criminalidade do aborto.
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vn
As provas da colpabilidade do aborio sao coltigidas dos differentes meios

empregados.
vin

O medico-legista deve dar grande importancia a qualidade do criminoso ;
vislo a !ci fazer distincgao no grao de penalidade imposla aos que commet-
lem este crime.

Os medicos, os cirnrgiijes, os parteiros e os pitarmacetilicos encontrao em
suas prolissoes raeios mais faceis de frustrar as pesquizas medieo-legaes.

IX
JAs metro-peri tonites eas hcmorrhagias violentas sao muilas vezes consequencia

do aborio.
A successao reilerada deste crime, dizem muilos autores, traz a degeneres-

cencia cancerosa do ulero e principatmenle do collo.t
X

As indicacoes medieo-legaes, relalivas a tuna raul her que abortou, devein ser
feitas ou no eslado de vida on depots damorte. Tio primeiro caso, o perito deve
proceder com toda mirtuciosidade e bum senso no exame dos orgaos da gera-
cao, porque muilas vezes. apezar do crilerio do perito, os dados J'ornecidos pda
mulhcr podem falhar eoinpletamenle.

II

0 exame ilepoi? da morLe poderA ser mais perfeilo se o perito Liver a fell—cidadc de encontrar uma lesao pbysi:a ito ulero, que prove que urn iusli u-
meolo perfuraule ahi foi inlroduzido. Neslas atitopsias, o medico-legists allendera
com mais allencdo prineipahnenla para o collo do ulero, pois e uesta parte do
orgao gestador que se cocontra geralmgnte as Issues mais evidenles.

X]

0 producto da concepgao deve merecer muilo a allen$ao do perito, que deve
minueiosameote examinar se ha ferimenlos prodcridos por inslrurocntos de
natureza e forma diversas, as conlusdw , e principaimenle as lesoes qug se
observao para o lado da cabe$a.
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xm
Ha casos era qne o aborto, muilo exceptionalmenle, p6de ser provocado,

mas esta pralica nao autorifa e nem pode de modo algum auxiliar o aborto
criminoso. 0 medico deve aehar-se revestido de todo crilerio para nao deisar
a sciencia acobertar o crime e para exigir do accusado as raaoes que o levoa
a provocar o aborto.

X I V
0 aborto provocado pels propria mulher com o fita de subtrahir as vistas da

sociedade o producto da concepyao, fructo da sua desbonra, pode aUennar o
crime, mas nao o justificara.

«14 0



r
\J -1J \ 40

]l

I
Vita brevis, ars longa, oecasio praeceps, experienlia fallas, judicium diffi-

cile. Oporlet autem eon mode se ipsum prcestare quae oportel facientem, sed
etiam segrtim et assidentes et exteriora. (Sect. I, Aph. I.)

II
Extremis morbis extrema exquisite remedia optima suet. (Sect. XXI, Aph. VI.)

1U
Cibi, potus, Venus omnia moderata sint. (Sect. V, Aph. LVI.)

IV

Lassiludiues sponte oborUe raorbos deounciant. (Sect. II, Aph. V.)

V

Ubi somtius delirium sedal, buuum. (Sect. II, Aph. EL)

VI

Qutecumque medicaments non sanant ea ferrum sanat. (Sect. VMI, Aph. VI.)

Rio de Janeiroj IMi. Tyjj. Universal de LAESIMBRT, run dos Invalided, 6i B ,

i
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Esta these estf conformc os estalulos.
m

Rio de Janeiro, 4 de Setembro de 1864.
DR. JOS£ THOSLAZ DE LIBIA*

+

Da. TORRES HOMEM.
Da. Souza COSTA.
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