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Na marctia para o future o passado nos
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{ ToititEs HOMES )

apparecimento primitive da febre amarella parece remontar
aos fins do seculo 15,* epocha era que ChristoviSo Colombo
descobriu o Novo Mundo - Com effeito a historia geral das

Tndias nos ensina que no comego de 1494. dous meses depois da che-gada dos Castelhanos, que langarao os primeiros fundaraentos da
cidade de Isabella, desenvolveo-se entre elles uma epidemia notavel

I , JM por suas devastagoes, e que 5 annos mais tarde reapparecendo com
indornito furor, obrigou-os a deixarem aquella cidade, que se havia
tornado para elles nra fdco de infecg&o.

Ora si se quer admittir que o caracter epidemico da molestia , seo gr&o
de lethalidade, a frequencia do vomito preto ede hemorrhagias diffusas, e
finalmente sua decidida predilecgilo para os Europeos, constituent um crUe-n/ rm sufficiente para affirmar a identidade da especie, de que se trata, se 6
condusido A ver nos escriptos d’esses tempos descripgtfes de epidemias de febre
amarella. Mas se por outro lado ponderarmos, que o precedente conjuncto
de condigoes pdde ser mars ou menos bem simutado pelo elemento paludico
em algumas de suas manifestagoes geraas ; si attendermos que os contem-
poraneos d essas eras registrar̂ na historia do paiz enHemo-epidemias da
malaria em todos os seos modos ; si finalmente quisermos fazer entrar era
lieha de conta a falta de precise e propriedade na exposigSo dos pheno-menon pathologicos, n’esse tempo justificavel pela carencia dos elementos de
que disp <5e a sciencia moderna ; chegaremos, sin&o & impugnar, ao menos &
admittir com prudentes reservas,
com

ft

a opin&o de que o typho icteroide surgio
o mundo de Colombo do seio do Atlantico. Sendo assim comprehende-se

quanto 6 difficil resolver a quests© de saber si a molestia j& existia entre os
aborigenes no tempo em que os primeiros Colonisadores pisarfto as plagas
americanas,
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Sem querermos prejulgar de modn algum & cerca d 'esto obscuro pro-
blema, notaremos aqui que Cornilliac, levado per nur;ues Iradiceionaes fir-
madas pelo testcmunfro do hornens, quo riv'er&o desde tempos immemorial
entry a populate indigena das Grander Anfcilbas, pretend© quo a inelestia
ji se achava domicLliadan'aqueUas paragons* antes que n +alias fossam lan-
£ados os primeiro> fumlamentos coloniaes, e invoca em apoio d’esta cren^a
a aptidao incontestavel dos aborigines da rertas ragifles americanas para
contrahir amolestia ,

Como quer que seja, parecefdra de itmdatque so foi desde tempos muito
mais proximosde nds, qne o flagello revelou sua sinistra temiencia 4 diffun-
dir-se pelas Admiue-se que emquanto endemico tern ells sees 1 [ mi-
tes circumscriptos ao Golpho do Mexico, as Granties Antilhas e a Costa oc~
cidental da Africa nas regioos de Senegambia e de 5erra Leoa : entretaoto
a quests dos J unites originarins tern muito perdido de sua iraportancia, de-
poisque epidemias devastadoras tem surgido coni lastimavel frequencia entre
muitas regimes Uoptcaes, nas quaes, nem serupee a M 1 ht -̂ Ao dos facto* tern
permittido a observadores inaparciaes verem uma verdadetm importable*

De facto d notorio qne a febre amarella tuna \ez feita suit irrup;do n'uma
localidade, temle a perpetuar-se n'elle apresentando phases de actiridud© e
do repouso, e oscillates diverse cuja causa muilas vezes iLlurle toilet expli-
ca^So cathegorica. Antores do grarnle peso tem supposto q;ue o typlio icte-
roide 6 suseepUvel de desenvolver-se espontaneamenle i’dra dft sens dominios
nataes ; entre outros fallaremos de Chervin , juo disciuindoa genes© da epi -
demia de Barcelona em 1831.defemleo com mubalavel convicqSo a crania,do
qua a molestia teve nas con Defies locaes da epneha elementos sufficientes
para lho dar naaeimento, a presidil-as eui suas extensas irntdrigoes.

A historia tem consignado factos analog©.?, que tenders a confirmnr o
conceit© do auUjr precedente attestaado que o typim jcteroide tiem sempre
tem recebido o primeire impulse do germen importado, para exeeutar lenge
da sna patria uma seriede revolui}c5es cj^clieas mediante circiinvstancias pu-
riimente locaes ; e a isso acrescentareraos que nSo se tem feilo grande conta
das vases que nas cidades littoraes tem apurtado aivios proqedentes de loca-
lidades infectadns, sem que sc tenha a lamoutar epidemiis.

0 Brasil sUuado na parte mais oriental da America do 8ul, tendo &
leste o Gceano,que banba Mias costas na extensao de 1300 legoas, devia urn
dia provar os horroresdo flagello, desde quo sees port os abertos ao cominer-
cio das nugoes,, iornassem seos thesouros naturae* accessivt 3 is nos Kuropeas.
que al£ entso occuparlos am suas transacts in lianas, agora volviao ao
Brasil deslurnbrados diante da iisongeira perspective quo se Mies antolhava,

Pretonde-se que a L* invasHo no Brasil te^e logar em lG8t> r e os que
assim pens5o, se baseao na discripgSo que nos legou Jtiao Kerreira • la ft os#,
que nesses tempos exorcia sua profissSo xnedica em Pprnatnbuca, cuja capi-
tal foi escolliida pelo flagello para scenario > lo ser> tcrrivcl drama.

Com bem fundados motives sc acredita que a molestia foi importada
por um nayio procedente rlo S Thome, o qual trasri urn carrogamento dft
de carne deteriorada : um tanoeiro cncarregado do abrir as barricas c pes^

soas de sua familia forio 03 primeiros atacadris. A julgir pelus estragos
prodtisidos cm liecifo e em Olindu ondc a molestia m;inteve toda a onergja
de seo ataque inieial, deve reputar-fc& essa cpidemia Como uma fas maisgia-

*
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ves, quo haviHo atd entfto reinado no paiz. De 1687» em quo termin& nfo as
calamidades, atd 1849 e certo que reinar&o epidemias graves de fefores pa-
lustres em todos os modes, mas nada autorisa a v^ra molestia Gin ques-
tao durante aqttelle decurso ; em que pese ao Dr. Sigaud por quem alguns
casos esporadicos terifto sido observados n’esta corta

A 2-* viagem do flagello ao Brasil teve logar em 1849, e d ’esta vez foi
a Bahia o ponto escolhido: ja os estragos haviao tornado proporgues assusta-
dores, a confusao o o terror reinavao por toda a parte, quando a 19 da Ja-
neiro de 1850 se fez a emnniumcagiio official, que a molestia era effect) va-
mente febre amarella, e fixados os espiritos sobre este ponto, renhidas dis-
cussdes se agitar&c relutivamente & questSode saber si o mal desenvolveo-se
espontaneamante, on se foi importado : ora do momenta em que os prime] ros
casos apparecerSo apoz a chegada do brigue americano Brasil, procedente
de Nova Orleans, onde uma epidemia so achava em seo maxi mo de intensi-
dade ; e desde quo so voridcotz o carregamento de carno podre, e doentes a
bordo gravementr affedadns, erade todo punto ociosa a discussfm nn terreno
em que foi ostubellecida, e quaesquer que fossem,alias, ascondigCfes de salu -
bridade no lngar , e para so extmnhar que pessoas de alto merito regeitassem
as circumstandas e ipitaus dn facto, paraverem n'assa epidemia uma explo-
suo motivada por condirGes climo -telhirioas, independentemente de todo ele-
mento de impvatagilo ; e so ainda hoje a questSo da espontaneidade da mo-
lestia , fora de seo bergo, d excossivamente delica la para comportar uma
solugao peremptory, em nu epoca de quo se trata uma tomeridade injustdi-
cuvel sustentar-se seo desen volvimento e.c ri de circuinstancias oxclusiva-
mente locaes. Easa epidemia .>e irracUando do ancor idouro, como de um
centro. se diffundio em toda a cidade, e ate Janeiro de 185u o numero dos
atucados era superior a 80.000,dos qu ies mais de sete centos forao victima-
dos; e segundo so deprehende do officio do pre-idea te da provincia, estran-
geiros e nacionaes fordo ignalmaiite ulFeetu ln<i so nemo os primeiros o forSo
com muito maiorintensidade e lorni cerito m iir » r proporgao de mortos. Esta
1 .* irrupgUo se manteve activa ate ( ins de Junlio de 1850 ; d’alii por alem a
molestia continuou i ser observada na Bahia com oscillagdes diversas, po-
rom sempre mais intensa no porto, ate quo apoz uma pausa absoluta, reno-
vou seo ataque epidemico om l ^nO, reinou esporadicamente em 1301 e 1S02
para depots de um interregno de 7 an nos voltar a carga em 1871 sob forma
de epidemia. Em ordem chronologic;! foi Pernambuco a provincia inva-dida; os primeiros cases se manifotarao em Jjesembro rle 1849 entre os tri-
polantes d ^ - brigue franeez Alcvon, admettido a livre pr.iticaTemb£>ra proce-
dente da Bahia; d ‘este passou sem demorn aos outros navif >s que Ibe ficavam
proximos.

Em terra a molestia se conlusio com algum capricho, observando-se
os primeiros casos no bairro mats remoto do mar { Boa-Vista ) ao p -isso que
a parte mais central da cidade, para onde foi levado o primeiro doente
de bordo do Alcyon, foi precisam^nte a ultima atacada.

A razao do l ". facto parece achar-se n ;i agglomeragSo dos individuos
n’aquelle bairro, niotivada pelo terror que lhes infun.lia o incendio ateado
no porto: a 2 ' , circumstance e menos extranhavel deante da consideragSo,
de que o doente levado a parte central da cidade, so permaneceo ahi por
2 boras ao cabo da* quaes fed reconduzido para o porto.

i



9 7
*% 1 1-« Ji

H

Computa-se em dois rail 0 oito csnfcos 0 numero dos moctos at£ Abril,
em que terminou -s© 0 ftageUo, sem contar com alguns estragos qua pro -
duzio em suas expanses para 0 interior, cduraa exten^ao variavel , oho-
gando as vezes & utn raio de 54 legoas, mas eitinguindo-se logo nos pontes
distantes do fdeo central .

Ora mais, ora monos activa depots da 1*. invasSo, a febre amarella
foi observada em Parmmbuco at4 1864 , em que comeqou urna phase de
immunidade corapleta durante 4 annoa, no fim dos quaes apparecerSo
( 1869 ) alguus cases em maritimos chegados do Rio de Janeiro* Em fins da
( 1870 ) e principio do anno seguinte reinou com alguma aetividada no aO’
coradonro, sendo os casos era terra muito limitados.

A existancia da febre amarella na cidade do Rio de Janeiro 6 muito
problematica antes de 1849, anno da irradiate dos dons maiores genios
de destruic&o ; G si so quor tomar em devida conta o testemunho de J * M.
Bora tempo q tie abi exerceo a medicina em tempos mui ranotos; so se quer
interpretar devida merits a descri pgan que aqueile pratico nos iegou das
epidemias que reirurao em 1808, 1811, e l|l3p cliega-se a crenga de que
esta c&rte , 4 despeito da uetividade e frequence de suas helitgcJes com paizes
a que a molestia nso era ext ran ha, manteve-se immune ate 0 anno de 1849;
em que a barca Navarre, proeedente da Bahia* introduzindo os germens
da molestia em nosso portn , veto tnroar OS habitants da capital compar-
ticipes foflgartos dos mesmos estragos que t&o gravemente pesav&o sabre
seus|rm5os da Bahia.

Os prime!ros casos observados, o forifo pelo Dr. Lallemand que d’isso
fez communicate a Academia Imperial 4 10 de Janeiro de 1850,

As primeiras victimas for£u quatro individuos procedentes da Bahia
aos quaes seguiruu -se outros que todos liavido mantido rela^o com os
priraniros*

Cerceada no come§o do sua evolu^Eto A rua da Mizericordia, onde
haviau domidliado os primeiros doente^, 0 fbigello nBo tardou a irradiar
em todas as dire<jg5es, enviilynndo em suas potentos garras a eidade quasi
intelra sem pmpar algumas freguezins suburbans, 0 mantendo 0 maximo
de sua intensidade nas localidades proximas do littoral , deade a Lagoa tie
Rodrigo de Freitas e fralda^ da Ttjuca de um lado, ate Lnhauma e lraj4
do outro. Segundo 0 compute do Sr. Barao do Lavradio for5o atacados
n'esta eidade cerca da 50.059 pessoas*

Iteferir aqui os estrages que esta opidtrain operon m\ capital do
BraziRsei ia rememorar uma paginu sinistra que sombrea a historic patria;
basta dizer quo uma vez desett&ideailo, o fl igello zotnbou de todas as me-
didas e recursos quo com todo o zelo e aolicitu le forSo promovidos pelos
praticos de entAo e pelo governo, para extinguir-se afinal em Maio depois
de fazer mtmerosas victims*. Cumpre flotar qne a molestia atacou quasi
iguaimente estrangeiros e nacionaes, abstracy^o feitado grAo de gravi-
dade. Desde 1850 atS 0 presents anno a febre lunartth tern side observada
na capital do Imperio, falhando apenas em algsns annos como se acha
consignado na excellent ^ these inaugural do Dr. Teixeira.

Em Alagoas a epideraia comedou pouco depois da invasao da provin-cia da Bahia, e no concoito do L' r. Aveliao Ibnto houve importaijSo por

se

H
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navios procedentes da Bahia, seus estragos for4o notaveis na capital e
era S, Miguel. Com phases alternadamente torpidas e agudas foi obser-
vada aU 1862, em que desapparecendo sd fez nova invasao em Abril de
1871, tendo d’esta vez a particularidade de concentrar sua evolugan
centro da capital, ficando oancoradouro salvo.Emfim para n£o mais extender
este historico sem utilidade, diremos que todas as outras provmcias mari-
timas forSo sucessivamente atacadas, pagando todas sen tributo, ainda
que de modo desigual. A razato de tal difTus&o d obvia, puis achando-se a
molestia na Bahia, e nSo havendo medidas proventivas nos demais portos
nao podiSo elles escapar 4s consequencias da importag&o. Piajuhy mais
feliz que suas irrn&s ss6 foi visitadaem Setembro do 1861 e sobre seis mil
affectadoa sd, teve k lumentar 40 victimas. E’ excusado dizer que todas as
provincias continuanlo a soffrer devastagdes nos an nos subsequentes aos
de seus ataques primitivos, e assim o typho icteroide confirma no Brazil
seu funesto privilegio de hospede importuno e refractario 4 todos
sistencias.

Ter-se-ha a febre amarella tornado endemiea no Brazil ?
Si se quer qualiflcar assim toda a molestia que com oscillagao mul-tiplas com intormisstfes periodicas, renova suas explosives com frequencia.

sem que muita vez seja pennittido affirmar importagSo, n&o duvidaremos
a responder affirmativamente, ao menos pels que respeita a capital do
Imperio.

no

as re-

Etiologia e Genese

Uma vez transposes os limites do seu bergo origmario a febre amarella
comegou a viajar pelo mundo assombrando as nagdes com suas hecatombes,
e tornou-se desde entao objecto constante de seria meditagao dos me-
dicos. A vasta collecgao de trabalhos importantes, que k tal respeito
se conhece, d a expre?sao del de suas interessantes locubragdes en-
tretidas sobre dados accurnulados cum o zolo e escrupuio, que sd pode
inspirar o senti men to do dever e da humanidade. Mas & despeito do ago-
damento com que os autores se tern empenhado no estudo da molestia, seo
principio gerador, emquanto considerado ern sua individualidade concrecta,
n&o possue, em abono da realidade de sua existencia, outros elemento3, que
nao os decorrentes, ou de suas evolugoes no seio clos povos que elle aterra
com suas epidemias, ou de suas manifestagGes organicas e funecionaes, que
attestSo sua passagem atravoz do corpo humano sob o caracter de uma
especio nosologica. iXem ha extranhar que assim seja relativamente a esta
molestia, quando identicas ditficuldades sublevSo-se do estudo do todas as
outras entidades da mesma classe : pareco que este grupo nosologico est4
fadado k conservar seo caracter mysterioso e 4 zombar assim, ao menos por
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largo tempo, dos esforgos do espirito humano. Entretanto se as acquisigtfos
feitas na successao dos tempos s&o impotentes para fornecor nofoes que sa-
tisfagHO as exigencias Imdiernas em todo seo alcance, suo, por certo, muito
instruclivas sobre muitos pantos de vista da mais subida importancia.

Do momenta em que a circumscripgilo endoimca da molestia licou es-
tabelecida do modo inconcusso, a attengSo do mundo medico se derigio
naturalmente ao estudo do sou bergo natal , c se prupoz a resolver a questilo
de saber mediante que circumstandas de logar, on condidoes de clima a
molestia se engendrava n’aquellas plagas* N'este proposito tein-se in-
vocado as influences cosmicas, representadas pelo calor, pressSo atmos-
pherioa, electricidade, estado hygrometrico, ausencia de tempestade, calma
completa da atmosphera, a influeneiu dos ventos etc, etc.: tem-se tambem
interpellado as condigoes telluricas ; taes come : a existencia de pantanos,
a proxiraidade do mar, nu da mnboeadura dos grander rios, a estructura
geologica do solo, e atd osta? scenas commoven 7.es da naturozu ; taes como
terrernotos, erupgoes vulcanicas, n;lo sc tern nmittidn nTe$ta etiologia aeon-
tecimentos eventuues e de ordem social ; cornua emigragSo, as perturbagdes
dos povos pela guerra ou pelos horrures da fume o da miseria. Ora o es-
tudo detido e moditado de todos estes agentes fern mostrado que cada nia
d’elles tom exislido na ausencia absoluta da rehro amarella, e que esta tem
A seo turno surgido inexoravel , comn sempre, do seio de populagoes ex-
tremes, ao menus em apparencia, de qualquer d’aquellas influencias, e pois,
quo n£o ha relag&o constante entre estas e o flagello, d consequent© pdr-se

duvida seo valor etiologico, ernquanto principio de causal blade, Por
ventura as condigoes precitadas, em sua colleti vidade, alcangarAo o valor
de uma causa efficients ?

Primeiro notomos que na epidemic logia da febre amarella n$o existe,
que saihamos, facto algum que apresente a uegito simultanea de todos esses
elementos ; mas e fdra de duvida quo bom munero d’elles tinlo da correla-
te em quo so mantem uns A respeito de outros, e da frequencia em que so
apresentao a par das evolugdes epidemicas, tirfto, dizemos nos, um valor
etiologico preponderant^, posto que um tamo sombreudo, pela inextricavel
complexidade dos factor Com dFeito , e lei goral que A medida que o espi-
rito humano abandona o ciroulo dos detalhes analyticos. para exercer sua
actividade nas espheras transcGndentes da intuigao synthetica , as duvidas
se apresentiio na proporgdo da insulliciencia da analyse preparativa, e as
hesitagoos Ihe apontao sua contingency ; entao a nao querer transviar-se

inundo do desconhecido, d precise respcitar os limites naturaes, que cor-
ceao sua esche^i de aegau : fossem assim cornprehendidas as causa?, e mlo
existiria esle acervo de hypotheses, que si uttesUSo o brilhantisnio de con-
copgiio de seos autores, nao e por isso fecundo em resultados, que de perto
interessera A huraanidade.

As consideragOes precedentes reclamuo alguns commentarios.
liiHuonoia dos oliniaH quento#. — 0 grio d'esta

influencia sobreo desenvolvimento do typho icteroide se affirma em virtude
mesmo de sua indemicidade nas regioes situadas na zona torrida entre 10a o
32° de latitude norte, e pelo facto de suas diffusoes epidemicas pelos pai-
zes que apresentAo grande aaalogia com aquella zona no ponto de vista cll -jaaterico*

em

no



%

1 «

Sabe-se que e de Maio A Oulubrn principalmente que a molestia passa
do estaflo endemieo a actividade epidenitca em Vera -Cruz e nas Antilhas,
quando entaoreinaa estagAn calrnosn ; entretanto f.tctos numerosos estabele-
cem rpie nao so o calor, coma elemento isohido, d insuilieiente para produsir
aquelle resuUnrin, corno tain bem mlo e indispensavel para entreter a mo -lestia em sua actividade. Assim e que em S. Pedro do Martinic.i em
Outubro dos annos do 1831 * 183^, 1833, a temperatura se manteve a
32* grAos centigrados com pequenas oscillagoes, setn quo honvesse epide-
mia , E'JI 1703 o thermometru marcava zero eta Philadelphia, quando no
curto lapse de 8 dias esta cidade teve do doplorar a mono do 118 victimas.
Ern 1701 o t'rio n&o detove as devaslagfris da epidemia sinao quandn houve
fortes geadas. A abundunci i dos vapores aquosos na atmosphera devo ser
tida como umu influencia adjuvants poderosa para o desen volvimen to do
elemento epidemic^ ; qner se considerom esses vapores como vehiculo do
principio morbido, quer cm relagfto aos seos eflMtns deprimentes, rompondo
o equilibrio das funegoes da pclle, cuja transpiragao so diminue ao passo
que se eleva seo poder observante. No conccito de a1guns an tores as costas
do Mexico durante os ruezes de Margo e Abril devein em grande parte sua
iminumdade, relativa.A diminuigiln da humidadc no ar: mas A certo que epi-
demics tern mantido todo son grAn de violencia durante annos conseen tivos,
A despeito de notuvel diminuigito de liutnidade no ar.

A influencia dos phenomenon metereologicos 6 do importancia tanto
mais subidu, quanto e certo quo as altitudes elevudas devera muito a pre-
servagiin de quo gosiXo a particularidade de suns enndigdos cliruo- telluricas.
Com effeito as condigftes metereologicas esltidadas nas alturas o nas terras
an nivel dos mares apresentao ontre si o mais eloquente contrasted a tal
respeito rs observagfles c ex perienchis tem fallado sem replica. 0 volume
do ar a union La ou diminue cm rasSu in versa do peso quo o oomprime; d'esta
lei physica resulta que as cumudas atmosphericas sao tanto mais redusidas
em volume quant > m.tis so affistd > do niivl do mar ; ora si quer admitlir
com o Dr, P Pandi to que a presviin atmospherics exoroe uma influencia no-
tavel sobre os liqui.lns e gases do eorpn humane eqtie as fluetuagoes da pres-
suo atmospherica correspondem oscill.igoes parallels no organismn, ohega-
remos a conciuir com Jourdanol , que a suumados gases que eireuhxo noa
liquklos do corpo humano diminue a medida que a pressfio do ar baixa, on a
proporgAo que so elova a altitudes succossivatnecto mais consideruveis.

So Hicararmos a almospliera no ponto do vista de sua thermomotria,
outros phenomenon im|)ortantes se a presen tan : sahe-so que os ruins solares
perdem nos meins atmosphencos, que atravessiio, uma pat to de sua mtensi-
daile calorifica primitive ; essa per la * que varia com as tlensi t ides respec-
tivas das differentes camadas, orga nos clmias Europeos por 1 /3 nns dias
clangs, e por 3/4 nos dias brumosos ; nito A tmln ; os ospessos nevoeiros quo
sombrcilo os dias, persistindo durante a < noites, obsulo a irradiagilo da terra
e das caiaadas atmospheric is infevioro ^ pira ns espasso^ planotarios, d'esta
concentragao tvsnita uma atm ispher i nbvfaliga tantas voses nntad i no li-
toral do .Xlexico e tito juH unentc toinida por seos habit mtes em virtudn d a
acgilo cnerv. ante que sobre ellos oxeroe* Qiaudo, poroin , o poder (liatlim-
mano do ar so augrnenta em virtu le ile sua menor densidadada* a monor
quantuiade do vapores aquosos* entao os pontos do solo directamento aqueei -
Uos polos raios solares apresentan uma temperatura tanto mais elevada, do
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quo nos logarns 4 fiombra , quanto monos calur solar tem sido absorvido
pelas camad as atmospherical Asfim 4 quo no Mexico tem-se eonsignado no
mez de Janeiro uma differotiga de 5” entro a temperatura do solo directa-
mente aquecido a a dus logares k sombra.

Sob a mfluencia do cAlor solar o ar se dilata e a pressSo baixa, a eva-
poragfio das massas liquiii&s se acliva, e era quanto estes phenomenos se p;is-
sao, certa quantidade decaW volta an estado latenle, e traz por eonsequen-
cia urn abaixamento da ternperatura ambients, Fstas infiuencias quo as
condigoes metereologioaa exercem reciprocamente, e em virtude das quaes
eUas dommfto umas is outran, penetrando sef modificando-se do mil modes,
ex pi i can at6 cerlo ponto os jcaprichos e phantasms que As vezes se notito nas
rGvolugtjes epidemicae da febre am&rella em suas relagoes com os phenomenon
metereologicos.

Os yentos tem mais direitos de figurar na eliologia das molestias mins-
maticas do quo k primeira vista pareoe. Horn numero de factos cstabelece
qm a febre amarella nos limites de sua zona endeniica accusa angmento
on diminniglo em sua intensidadopA medida que reina tal ou tal von to. As-
sim nas Antilhas os rentes do sttl k leste, o k oeste silo geruhnente temidos
per sua nocividade; maxima quando se ncompanbito de chuvas tempostuosas
e de ardente calor ; ao pas^o quo os rentes do Norte e Leste exeruem uma
acgHo favorarel aos liabituntes, por isso merino que e contrariaro desenvol-
vimento de epidemias. Nas cidades majdtimns do Mexico SILO os rentes do
Lesie os reputados nncivos. I in por tan tea come ugentes de destributgiio dos
vaporea aquosos, d 'ornle resulttto mchtirasi o como modificadires da tem-
pemtura , os rentes n&o o sao memos no sen papel de agenies purificadores
do art fbnte rle vida dos seres ermidos e theatro da circulagao da materia em
anas relagues com a villa. Toda vez que oar carregado de v a pores aquosos
se ©leva, chuvas se produsem, o caler ate entfio latent©, agora se accusa
por uma nova buga ascencionai ejn virtude da qual o ar aspirado para as
alturas produz as cal mas equatoriaes e uma reducgHo na pressSo barome-
trica. A1 influencia etiologica dos ventos se prende a do ozona. As expe-
riencias de Parville estabelecem que os venlos maritimos geraesT e os -loOeste depois do terem crusade os mares e agitado suas agoas por algum
tempo se carregSo de vaporea aquoaos o de uma certa quantidade de electri-
cidade positiva ; 4 aobretudo nos ventos do Atlantic^ que as indicagi^es ozo-
nomelric&s tem accnsado maior quantidade de ozona.

As observagdes do Dr. Tamin-Despailes, consignadas em sua memoria
apresentada k Academia das Scieacias de Pariz , o teHUo levado k crer que
a quantidade do ozona do ar altinge ao sen maximo/quando os ventos passHo
de sui k norte pOr oeste » ao p|sso que so reduz ao miiainaotquando o transito
tem logar de sul a norte por leste. Fonssagrives de accordo com FltzRov
admitte que o ar do Httoral 4 mais nco em ozona, do que o ar do interior
das terras, e quo a riquesa d 'esto principio cicsce TUS regions maritimas,
quantlo os ventos do mar soprM durante ceHo tempo. Etttfim Jacolot verifi-
cando as experiencias do S.l^ierre no que respeita ao papel dos ventos como
causa productora do o/rnia , chagou a conclusilo de que as indicagCes ozono-
metricas rnais accentuadas coincidi^o com a impetuosidade dos veatos*

Se agora passarmos ao ostudo do ozona em suas re]agues com as epide-
jnias, csta nniformidade do vistas desapparece ]^ara dar logar a profundo
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desaccordo cntre os autares* L§-se na memorta do Tamin Despalles que o
cholera fez explore em Piriz no mez do Agosto de 1865 reinando entao os
ventos de leste ; a epidemia se manteve intensa atd Setembro de 1806,
quando cum o apparecimento dos ventos de oeste eHa se declinou ate cessar
coinpletameiite em Desernbro do mesmo anno : ora see certo que os primein s
ventos coincktem com nma reducgAo em ozona, e que os ullimos ao contrario
coexistent coin am angmento ao maxima, ser-$e~hia levado A crer que este
principle exerce uma influencia udversa ao desenvolvimento do cholera :
mas esta conclus&o, sobre ser improcedentp, r ncnmra um desmentido formal
nas observances de Peter na America, de Schultz em Berlim, dos membros
da Sociedade de medicina em Vienna, de Wette em BAie , as quaes esUbele-
cem que a presenga de cholera pode coincidir com uma proporgHto muito
notavel de ozona e desapparecer a medida que este diminue.

Alem d'isso a deducgAo nao precede, dissemos nds, o isso pelo facto de
que Casper de Berlim provou que o numero dos mortos augments com os
ventos de oesto que coincidem com uma reducgfto sensivel na press&o, e pois,
que na observag&o de Tamin nao se pode discriminar a parte de cada utna
das duas mfluencimq a conciusAo A tirar dove ser antes no sentido das expe-
riences numeradas* Pelo que diz respeitn A febre amareKa as mesmas di -
vergences se encontrAo. Antes de tudo aotemos que si a atmospheru do lit -
toral £ facto peremptoriamente estabelecido, 4 juslo ao menus suspeitar o
valor munificence do ozona relativamente ao desenvolvimeuto da molestia.

Si passamos aos factos vemos o Dr* Torres Homem em sua exceilente
collecgdo de ligoes elinicas sob a molestia, affirmar que na epidemia de
1850 as grandes descargus electricas concurriso grandemente para attenuar
a gravidade do mal * nao so diminumdo o numero dos atacados , como tarn-
bern tornando os cases menos graves ; e em apoio de sua intorpretagAo in-
voca as experiencias do Dr * Paula Candido, pelas quaes se verificou que a
epidemia so declinava a proporgAo que a quantidade de ozona accusava um
increments na atrnospliera. Enfcretaato a maioria dos autore3 Franceses
dizem o contrario, mesmo cntre nos muitos clinicos entre os quaes o Dr*

Baptista dos Santos, o Dr Peganha da Silva, tem side levados por suas
observagtfes pessoaes A verem nas detcDagoes electricas influencUs das mais
slnistras, maxiine quando concorrem com ohuvas tempestuosas : esta in -
jluencia se fax sentir na intensidade e na extensAo da febre amarella : o
numero dos fobricitantes so elava, o vomifco preto, o delirio, phenomenos
ataxicos e a final a morte sAo factos frequentes apozestas scenas imponentes
da atmosphera. Na opiniAo do outros observadores a inhuencia da ozona
n ' urn sentido ou n’outro nAo parece ser muito sensivel ; visto como sua
quantidade no ar oscilla no mesmo sentido que o estado hygrometrico > lo
iir,cuja acgAo 6 poi* sua vez das mais obscuras, A grande rnassados factos
dos quaes se tom quorido dedusir a mfiuencia do ozona sobro as epidemias,
a muito coraplexa e A par d'este agente apresenta uutros elemenhH, como
sejAo: chuvas tempestuosas, calor , hum Made, ventos quentes do sul , afcmos-
pUeras abafadigas e calmas, baixa do pressAo etc. , etc. : ora admittido quo
todas estas causas fasem sentir suas mflueneias sobre epidemias devastadoras
nos logarea de endemia e em outros, como nol-o affirma S. Vel, 4 claro
que pnr mais beneiica que seja a acgAo do ozona jamais sua influencia
bastaria para conlrabalangar os efleitos nocivos inherentes aos principles
precitados. Como sc ve reinao a inda grandes duvtdas a r^peito do papcl
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do ozona sobre as epidemias, £ despeito de so roconhecer n’esse agente pro-
priedades oxydantes energicas, a quo dove ello sua acgSo desinfectante
sobre as emanates putridos .

SeiA enervandn o organismo quo os ageutes climatericos favoreccm a
ovolugilo das epidomias, ou porque nmdiiicao o ; miasmas olevando sua
potencia ou quantidade ?

0 exclnsivismo na a !missile de urn ou outre mode de acgSo nio tom
aqui razito de set", 6 proravel quo eslas o tusas obrem nos dous sentidos.. .

Oomli(»oo>i t n l l m d f l c a^, — A proxiiuidade do littoral
e dos pautanos mixfcô a embocaduru dos grandea rios, os terrenes do aJ 1 uvijSo,
as terras baixas e inliltradas do agoas do mar, a abundancia de detrictos

principalmente de material animaes, as cidades maritimas do
ausencia e inko systerua do esgotos ; taes sio as

tuais sulienles que so encontrAo nas regioes cm
Este conjunct de

panto mu ito de sco valor etio-

orgamco3f

populagflo compacta,
circumstiincias de logar
que rema o typho ieteroide endemo e ppidemicamento.
cdementos, eflicaz em sua aegao collective , ;
Logicu . quandu considerado individnalmente.

Pelo que concerns As terras baixas e ao litoral , notaremos quo so
cstas condigoes SiO sutlioientes para circum >crever a inolestto emquanto
endonnca, tornan -so impotences par t corceal-a em suas irradiugOes ;
demais a inva l̂o do altitudes consideraveis torn por si factos, o de
Newcastle £ uni bom frisan to, os sees 3800 pas de altitude nilo lhe conferirao
immunidade ; alias nos limites origirmrtos da rntdeslia esta dualidade sc
realisa n’umn, cxtengao notavel unde ella e dosconhecida* Os pnrtos do
mar, a embocadura dos rios e tndas as loealidades maritimas, que apre-
sentSo os caracteres dns terrenes de alluviflo ou que devem grande abun-
daucia de matorias orguaicas a sua proximidade aos gramies centres do
populagflo, reivendicao em sco favor titim parte tanto mais eonsideravei
quanto as condigSes precedentes ptrr si sds nfio tern grande efficient.

Com efToito urna analyso detidn e meditada sobre ns laclos, que a
Imtoria da febro umarolla tom acumularln, nos conduz a encarar conm
principles elementos mnrliigenicos o acumuln de populagflo em cal 11 s
maritimas, a destruigfto das floroslns ao redor d 's centres pnjmlozos , o
m Ao systema de quer por vicios inherentes i sua construcgiu quer
porfaltade declividitde e < le resistonoia nos torrenos, que os supportAo ,

que os dcsobstrtia : a estas catuas addicio -
individuos nilo aclnnados,

demontos so subonlinSn
, se apresenta , conm uum cotisequeocia inevi -
« le progresso, tmta vez quocertas ondtgOes do

* sao devidamento respeifadas. Em virlude
modo do ovnlugfio ello inerece a qimhficagSio de causas

&ociaes o dove ser encarado em sua aCgio collectiva.
No conoeito do Dr. -Fourdanet os primeiros Espunhdes, quo pisarilo as

plaga? do Novo Monde, nada tivorilo a ver com o typho icteroido nas
regimes quo sc confider3o aclualmoute sea foco ondtonico ; esta immuni *

dade se inanteve durante mais de seculo o meio , a despdto de nt: merosns
emigr^nles que corritlo pressurosos A aquellas localidades attrahidos pela

quer por insufficiencia do agoa
nareitios a existencia de grande numer* ^ de
E* importanto notar que osto conjuncto, cujos
na Ttiais estreiti correlagilo
tavel , nascidades em via
garanlia e bom estar social nfto
mesmu do seo
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riqueza de seos thesouros naturaes : s6 no meiado do seculo XVII, quando
algumas das crdnnias a presen tavfto certo grAo do prosperidade ^ que a
hiytoria do paiz tove a registrar as primeiras victimas do vomito preto.
Este flagello deaconhecido emquanto os colonisadoros viviSo a sombra de
fnmdosas mattas, so apresentavfi entSo A proporgfto quo as fli >r « stas seculares
desappareciao deante da cultura das terras o da lucrativa exportagao do
pao campeche : tal fot o modo como as ceusas se passar&o em — Puerto
Principe* — Campeche, — Merida , — Vera-Crnz, etc , etc. Se estuda rmos
a evolugAo da molestm fdra da zona endemica encontrareiuos a mesma
marctia. Assim no littoral mediterraneo da Hespanha d certo que desde
tempos muito reruntns as cidades maritimas er£o as$oI:ulas por epidemias
de febres intermitlenles, Em 128-3 Philippe o audaciGso, rei do Franga em
operagdes de guerra com D, Pedro de AragAo, em quanto sitia Girone vd o
seo exereito dostruulo por nma epidemia de febre perniciosa , at<$ que
die proprio affectado do mal morro em Perpignan depots de ter assistido
ao aniquilamento quasi cniupleto de sua expeilig&i * Entretanto nada de-
monstra a existenciu da febre amarella n'essas paragons, antes que el las
offerecessem o espectacuio do urn centre da populagSo compacts om via de
prosperidade industrial : esta condigSo lima vez realisatla eis que o flagello
se apresenta : haja vista as epidemias de 1741, 180:3 e 1804 om Malaga,
Honda , Espera * Rembta e a de Barcelona em 182i quo tfto memoravel se
tornou pelos tributes que impoz a populag&o e pel > choque de douIrinas quo
despertpu,

Em 1803 Puscalis dos EsUdos-Unidos visitando Gibratare Cadix , que
acabavfto de exporimentar os horrores do flagello, emquanto contempla o
espectaculo de utna massa consideravel de popuiagao no maxi mo de sua
actividade industrial sob ns esplendores de um ceo undaluso, a stia atteagffo
se desvia A cada passu solid tad L por mn conctirso de condigOes eminente-
tnente aptas para produzir miasmas pe-siileucines, Barcelona em 1821
e Gibraltar em 1828 pnguran earn suits imndigcJes de sanidade, tees como
desbravamentos das terras, mao estudo df *s esgotos, ubundnuciu de mate-
rias putresciveis e inopia de ngoa. E< d em 1821 quo Chervin, em certatmui
doutriiurio com Pariset, emquanto impugna com documents yaliosos os
fundamentos om quo so estriba sen nd versa rio pirn, proclumar a importagao
da muli'stia, foz valor em sen favor todo este conjunct') de condigOes quo
preside suas evolugoes na zuna endemica.

Por ventura as enusas passarito do modo diverse no Brazil ? Basta
ler- se o j^recioso Irabalho do Dr . Pereira llogo para respomler-se pela
negative. Com effeito o digno presidents da Junta de Hygiene emquanto so
mantem na ahuta de sua missuo, desenvelven to ate as ullirnas minmlencias
todas as circumstancias , quo interessilo a salubridade publica, ao passoque
coiuprova sens titulos de acrisolado patriota reduzindo a seo justo valor as
exiiggerug^es que com detrimento para os creditor do paiz se tern propalado
no exterior, faz sentir as modificagSos prufundas quo se tern operado na pa-
thologic patria sob o intiuxo de condigues inherentes a GVOIUQ&G social do
seos habitantes, Desconhecida no Brazil durante mais doseculoe meio de sua
existeccin, fez A final explores na ca dial fie Pernambuco en
epnehu em quo a cidade de Recife so achava om
ponto do vista do suas condigOes sanitarias.que den logar
temporuneoa so animasseui a sustentar com toda a energia

ItiSO,
estado t3Eo precario, no

A quo alguns con-
a espontaneidade
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da molestia, em face da importanto circurnstancia de se aoliar surto no
porlo uni navio evulenteiuento con tarn inado. As causag A quo compete a
maior parte na transforraagAo da pathologia da capital do Imperio sAo a
destruigao dessa vegetagSo luxuriante que ontr ora tanto maravilhava 03
naturaliatas em vlsita ao Brazil, n aniquilnmento dessas mattas soberbas,
otide tudo era ad mi ravel destle 0 aroma doe tenros arbustiros al<^ esses troncos
seculares que em sua luta pela vida se elevavSo A alturas vertigmosas ;
o pessimo systemn do psgotps, deftfitaoSo em sua con ^trucgao, viciado por
imperfeigAo no roodo de execugfto do service, oanxiliadn em sua acg&o
nociva per insufficiencia de agoa e por frequentes aberturas das ruaa, re-elamadAs par auas obstruggles quasi constantes . E’ a par deltas condigyes
de nocividade iucnntestaYeC que a capital do Brazil tern aiargado as pro-
poses de aua grandeza material 0 conquistado os seus fdros de primeira
cidada da America do Sul. ET certo quo muito antes quo a Cftrte recebesse
pela vbz primeira n terrivel hospede, jA apresentava muitas condigtfes
desfavoravels A^alubfitlado gapahCom effeito Freycinet visitando- o em 1817
nos falla de alta temperatura e extrema humidadd do ar e do solo, da
horisontalidado d'este, da preseoga denumerosos pantanos,onde hcjje cxistem
ruas, da niA disposigAo e desfavoravel onenta$$$ das mas e das
casas> a falta de asseio riast praiaa etc* etc. circumstances todas proprias
para entroter endemias mortiferas no seio da pnputngAn* Tem-se pretend*do
mesrno que 0 Rio no ponto do vista desuaa comligoes topographic^ A muito
interior A Bahia e Pernambuco, precisamente ocontrario do quo deyia ser ,
se consultassemos isoladamente k ,siua latitude e A indinagAo de suas costas
de Norte a Sul : a cousa tam side explicada por sua estructura orographies
especial. Effectivamento so nota urn systema muito complicado de valles e
cadeas Jo tuontanhas succodcndo-se em galena, uns atraz de outros,
dominando se successivamento ale chegar A mats alta repressEttada pelos
OrgAos, que segundo os calculos de Liais made uroa altura maxima de 2015
metros, Estas rnontanhas sobre que os alisados de 8ud - este exgot&o, por
assim dizer, suas ondas fertilisantes, e imprimetn pujante vigor de vege-
tagAo, se levantAo enmo b irreiras geraes ao curso dos ventos, principal-
mente para a cidade do Rio circumdada de altos cimos granifeos, e situada
quasi ao nivel do mar. Assim , emquanto 03 habitantes das collinas, qua
surgem A cima donivel da cidade, gosAo de bOa ventilagAo e de ar fresco ;
os que residem om suas partes baix-is, supportao uma atmosphera calma e
abafadiga e muitas vezes um calor de 30°. A sombra. Como quer que seja
nAo 4 menos certo quo ha annoa A esta parte muito tern diminuido em
sua frequencia aquellas tempe^tades que quasi quoLidianas no estio, como
nol-o aflirma 0 tesfemonho rto^ contemporatteog, muito concorreriao para
purificar a atmosjpbera, Essa mesma deminuiqAo tem sido notada relaii-vamente as quanti lades annuaes das djiuv.T ^ ea opinio publica no Rio,
confirmattdo o facto, o att.ribue As largag devastates ilas notestas em der-redor da cidade, destruigejes estas que, abUragAo feita da extensAo, jA
haviSo sido notadas por Walsh em 1828.

Se As circumstancias precedentes ajuntamos a cresconte populagSo
da cidade, a por^istencia do suas condigSes de ventilagAo, a falta de
agoa & a insufficiencia de sen systematic e^gotos, drius grandea elementos
tAo neccssarioa coiuo orgitos <ie vidu tias cidades pojuFosas, ahundancia
de materias animaes 0 detritos organici >s 0 mais uma niassa compacts

i
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de habitantes de naturalidades diversas, obedecendo ans impulses de uma
civilisagSo k eurnpda, teremos a razSto do desen volvimento Has febres
do proce^o tvphico, o a raz&o da interference do eiemento typhico nas
manifestagoes clinicas do impaludismo, como nol-n attests as observagoes
de todos os dias.

As diversas infiuencias etjologicas quo at6 aqui temos estudado ser&o
sufficientes para promover a explosao da febre amarella ?

E primeiro notemos que uraa lei geral domina a lustoria da colo-
nisagAo nas diversas regions da America e Africa : d com effeito de
grande notoriedado que os aborigenes, on sej&o tribus independent's,
ou nagfies centralisadus, emquanto viveiti. por assirn dizer, cercados de suas
florestas ferteis em caga, da riqueza de seos rios, e no meio da abundancia
dos bens da terra ; uma profunda economia das leis da natureza exerce
sobre elles uma acgdo beneficat ja regulando o curso dos yentos , a
distribuigfto das churns. ja attenuando os rignres da intemperie da
atmosphera : esta situagSo so mantem ate* o nrmmentn em que a chegada
dos Europens perturba a evolug&o natural dos aeon teci mentos, esob o impulso
de suas aspiragdes a grandesa o prosperidade materiaes, aliAs justificaveis,

o macigo das flurestas primitives se esboroa e uma cultura se comega :
entfto tambem um novo estado de cousas se apresenta ; a antiga civili-
sagAo desapparece absorvida por uma agglomeragao de povos que se
agitAo no sentido das sociedades EuropAas, tendo geraltnente em pouco
conta a aegito do clima extranho, k que estAo sujeitos; todo um complexo do
iniluencias novas se accumula k proporg&o que n circulo da actividade
commercial e industrial se amplia, e a pathologia do logar accusa modi-
ficagOes ; sendn que algumas das endemias antigas desapparecem , outras se
transforms e novas se apresenfcfto : entre estas a molestia que estudamos.
Quanto a queslffo de saber se u por importagAo ou por iniciativa espentanea,
a universidade dos factos estabelece que a 1* invas&o da molestia tern ,
quasi, senSo sempre# coincidido com a chegada de um navio infectadoou
supposto tal feita a sua irriipg&n o typho icteroide reina sob o caracter
epidernico durante um tempo variavel, porem sempre propnrcional ao
concurso e naturesa dos rlementos, que Ihe favorecem a marcha, e
nesse andar apresenta oscillagftes em con form idade com as variantes
das estagdes ; a este periodo de actividade segue uma pausa de immu -nidade absoluta, que nem sempre se pode explicar por occurencia alguma
apparente : apoz esta pausa um novo periodo epidernico apparece e assim
por diante ; mais a proporgao que os ataques se reproduzem, as condigoes
de importaglo se tormlo de menos om menos necessarias, ate que em fun
n'uma epidemia dada a importag&o nSo pode mais ser invocada , e uma
das duas alternativas se impoe, como consequencia pereinptoria : ou o
principle gerador da molestia ainda oxiste na localidade de que se trata,
e tem uma aegao intermitteote, talvez subordinada k influencias de clima
e de logar ; ou die deixou de ser necessario e as condigoes actuaes
do logar bastAo por si mesmas para dar nascimento ao principio
epidernico.

A primeira hypothese tem por si a au toridade de William Budd e
alguns factos. Este sabio pensador acredita que nos focos endemicos
das molestias miasmaticas existem germens pathogenicos, procedentes, comg
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( s virus do organismo hmnano affectado das moleslias maos ; do modo que
cada local idade pode consei var para as explosses futuras os materials
necessarios. ]A fornecidos por explosdcs anteriores, e desta arte molestias
espeeiaes podem apparecer gragas aos germens preexistentes, sem que isso
imports uma origem exotica ou uina verdadeira espontaneidade; a aua
filiagSo subordina-so a lei geral da evolug&n das especies e se tornado
facil concept : nesta doutrina as epidemias ulteriores do fobre amarella
seriao provocados por uma revolugElo actual do germcn especifico em um
meio favoravel.

A sogunda alternative; ain la quo muito verostmil, por isso mesmo quo
tern A sen favor o depoimentn de uma soldo secular de f ictos attestados
pelas geragoes, se inlirma at6 corto ponLo m especificidade da molestia,
cuja logitimidade Mo $e pode contestar.

Dor osla ox » respite enten lemos, com n Dr. Jaeeoud ,
eterminal hi

rjoniaj;io.
o acto pelo qual uma molostia <
affectado ao individuo sfm, pnr met
A queslAo de contagio* que* se . npre se obscura na historia ila
moiestias epidemical, relalivamento A febro amarella tern suscitado mats
que qualquer outra grander debates, que nem sempre *e tem mantido isentos
de paixoes e systemas. Muilos autores coneor los na accepg&o do termo
contagio, nem por isso o sao na interpretarSo dos factog apreciados nos
termos o alcance da precedente defintgAo.

cmnmwiica do individuo
do um c >nt icto mediato ou immediate.

so

Alguns entre 03 quaes Goober, Costel , Roclioux. CorniIliac, emquanto
sustention que 0 contagio nilo A um facto constants, um caracter proprin
A febre amarella , .!
sotnente lima qual 1dude nova,

addiceional , si so qiier ; encnntrao, & certo* uma ovasfva ampla para se
cximirem As difficuldados do debate, mas esquecem que esta doutrina
sustentada , em these geral , por Per linns e Levada ate seus ultimos limited
por Anglada , condusio oste ultimo a enns< quencias deanto das quaes a fe a
mais robnsta deve recuar. No dorainio dos factos as diflfiouldades uSto silo
menores, elles tem side evocados a prostar apoio a ambos os lados; e nilo
A tudo ainda , observadores idonticos no tjmpo. logar , e na evolugilo
de uma mesma epidemia tem chngado a dnclriaas contrad ictorias* Ino-
pinadamente surge uma epidemia em um logar* onde atd entAo a molestia

deeconhecida* diffunde-sc sohre grande numero de pessoas ; UDS susten -
tilo que 0 flagella partindo de um ponto, como de um centre, se irradiou em
derredor, e aftirmilo 0 contogio : outros iisseverao que antes de se poder
observar 0 prime? ro oaso , a molestia surgio bniseamento no sein da popu-
lag&o, que el la a terra , invadiudo todos e a Lacando em todas as dirego.is, e
d’esta arte irnpungn&o sou caractor contugioso. A molestia n&r> conhocn
outra via do expatmgAo, alem do mar ; pois bem ; utn navio parte de um
ponto infeetado* ou tie infeegao, e chega a outro cujas condigues de salubri -
dade silo satisfatorias, uma epidemia so levanU ; que conclusilo tirar
do facto ?

Do memento em que principles deleterios, qualquer que seja sua
procedencia , ou partao do homem silo, ou sejilo elaborados num foco
putrido, podem por intermedin do ar atmospherico, como um vehioulo, ir
po longe exercer seos effeitos, nada autorisa a interpretar 0 facto n'um ou

inberente, por assim dizer , a sua natureza, mas tilo
um modo de ser peculiar , um elemonto

era
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nuutro soatidu, a duvida tern sua razao tie ser ; e pois que n'um navio
Certa porg&o d'agua, tomada a pantanos determiuou febres intermittentea
nas persons que ( Telia fi /xram use, emquanlo a saude se manteve no restu
da equipa^em queservio-se de oiitia agua,nao ha extranhar que ccrta porgao
de atmo*phera containinada possa se armazenar nos recuucavos tie um
navio em seo pun to de partida , para ir detenmnar a exploz^o da molcstia
durante a viagcm, ou no ponto de chegada. A agua etn pipas n'um caso, o
ar atmospherico dentro do navio no outro, nao distroem a paridade dos 2
factos.

Um individuo eventualmente ckega ao centro de uma populate
actualmento devaslada pela molcstia , ao retirar~se para o lugar de sua
residencia * que suppornos indemne do mal > adoece o apresenta todos os
symptomas da rnolosiia ; a de>peito da mais severs fiscal!samite nas dejeegdes
0 nos cuidados de limpeza, outras pessoas da ruesma casa, que n3Lo vier&o ao
centre i n a d o e c e t n da mesma molestia: como interpretrar o facto ?
0 individuo levou comsigo, talvez em suas roupas, o germen do rnal ?
On este germeu eiaborado no meio vivo provou sua especificidade reprodu-
sindu subre um meio identico a uffecgfto de que precede ? Si se quer
upphmtr ao facto a deflnig&o precedente na extensfio do seu alcance ; a
resposta n&o pddo embaragar, a hesitagitu nao 4 mais possivel , e quando
ainda hmvesse duvida na acceitag&o da ultima altcrnativa* uma circum-
stancia maior poria ternm a discussHo o fallarn em nonrn da humanidade e
do interesse das nagues: uma vez udquiiido o facto de que um individuo
affectando-so no foco, pdde ir alem Unnsmittir a molestia a sens seme-
lhantes ; deve cessar a opportunulade das doctrinas especulativas ; se deve
convir que a molestia c L$o contagiosa como a que mais o for e nesta
eunformi lade urge langar unlo do todos us meios preventivos de propaga-
gao. I ! pois que os i'actos que dguramos silo reaes e forain ein numero do
3 obsorvados pelo Dr* Peganha da Si1v
contagioso da typho icteroide
Pouco importa que uma on outra voz dissonant*? se Jovante, desde que
duvidas se dissipao sempro qne se queira ler na devidu conta os 3 factores
necessaries ao cun tagi<; —agente tninsmissur—reeeptividade orgunica—op-
portunidade para que os dous factored se ponhao em relag&n. Mas de ser
uma molestia contagiosa , segue so quo elle nao possa ser infectuosa ? Certo
que n£o, nern a febre amarella d a unica molestia de origom miusmatica
quo apresenta o duplo caracler do nascer de um foco que nao e provavel-monte o organismo Iiumano, e do transmittir-so do urganismo d < mnte ao
s&o por via de contugio; outras nioiestias, como o cholera ea peste parecem
ter tambem dous agentes etiologicos, um miasmatico no ponto do vista da
notnenclatura tradicional * outro secumlario on de transmiss&n, analogo ao
verdadeiro virus* Com effeito em certo numero rle vexes a febre amarolla
tern parecido se dififundir sob a infiuencia das exhaiagoes de certos
compartimentos de navios e entslo parcco f<Jra de duvida que o miasma so
transmits aos pontos de desembarque som se ter transformado etn verda-
deiro virus ; na phrase do Meliev o navio Leva comsigo uma porgao de
clirna, e n esta hyp > tbeso a febre arnarella esta no navio, antes de estar nos
liomens precisamente como no foco originario.

Immmiidnde.— 0 beneficio da prosarvagdo de quo gosilo os
aclimados 6 um facto geral, mas convem saber quo esta immunidade so so

J a

ua epitlemia passatla, o caracter
M' acha e ^tabelecido de modo inconcusso*
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estendeaos habitants das regioes de endemia , alem desses limitesos proprios
indigenas estAo sujeitos ao flagelio, ainda que sejao menos vezes atacados
e o que mais Ap menos victimados. Assim puis a identidade do clima so
parece constittrir lima circumstanobi attenuante, mas nunca preserva
absolutamente. A preserva^lo cresce em ras&o directa do tempo de resi -
dence no lugar e decresce ate desapparecor na rasflo do tempo de ausencia
e da diversidade do clima. Este ultimo facto se cmnprova pela preferertcia

que os Eurupeos silo atacados ; entretanto a cousa uao vae alem de
urna predisposi^ao, como algunstem petisadn, suppondo que a concurrence
de certo numero do Europeos nas Jucalulades de endemia basta por si sd
para desenvolver a molestia Cornilliae apresenta factos que confirmSo
peremptoriamente esta asser^tlo ; assim a chegada de numerosos Europeos
As cidades do Golpho do Mexico durante uma phase endemica nein sempre
dA logar A actividade epidemica ; ainda mais, aquella conditio, realisada
nas quadras ern que epidemics so vAo declinando nnm sempre obstao A
marcha retrocedente ; donde resuita que a immunidade dos Europeos,
ainda que muito escassa. nao e eomtudo nulla. Urn primeiro ataque con lore
immunidade, que A tanto mais segura c tenaz quanto elle tiver sido mais
completo. Jourdanet, porenv, acredita que as fehres remiitentes e biliosas
conferein tambem certa preservatyto, destle que sejao contrahidas na zona
endemica da febre amarella, en tretan Lo Baudler o La Roy de Mericourt
oppdem A esla npini&o o seguinlo facto, outre ontros : 12 familias de
euiigrantes francoses depois de uma residenda de mais de dous annos nos
arredores de Tabasco, uma somana depuis de sua cliegada em Vera Cruz
forao todos affectados da febre amarella e mi so mombro sobrevivou A
molestia.

com

Polo que toca A immunidade absoluta, quo do tempos em tempos
separSo as endemo-epidemias no foco original , c ainda um ponto em branco

historia da febre amarella . Cornilliac referindo-se A este particular, diz
que, esta molestia tern sens periodos de endemias e epidemias infalliveis
cujas evolugdes e interm issues nao encontr&o interpreta^Ao possivel nos
limites das concepgoes de nossa intelligence.

na

As observa^des dos an tores concordiloCorne t i tu i«*Ao n ied icn.
assignalar const!turbos medicas procedendo, de um tempo que varia de

somanas A rnezes ( as epidemias do febre amarella ; mas mutates, que
vezes surgem inopinadas, so caracterisilo por mna diminui<j5o das en-

demias remantes, que pdriem mesmo desapparecer de todo, quando n:lo A
por modifica^bes que ellas soffrem era sen typo, sua marcha, seo caracter.
Assim A quo a dysen terra endemica em $. Pedro de Martiuica, ou desap-
parece, ou se com plica de hepatites, e as wzos apresenta processos
typhicos : a malaria esgota, por assim diser, todos os seos raodos e seos
dirersos grAos de gravidade. Nao SAO monos dignas tie mensAo as fabres
inflammatorias que frequeutemente apparecem preludiando epidemias de
febre amarella, eujo primeiro periodo simulao do tnodo o mais perfeito.
Taes modilicagtJes nem seropresAo presididas por perturbances correspondsntes
na atmosphera. Horn numei o de vezes os Hfoitos da constitui^o so extendem
aos animaes ; assim A que na peninsula do Yucatan nos primeiros dias de
Mar^o de 1048 a brisa de mar difundia por quasi toda peninsula um cheiro
tao nauseabundo, que diiiicilmente seos habitantes o podiAo tolerar ; a causa
do facto ficou desconliecida atA A bora em qne um navio procedente de lies-

em
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panha , encalhou sobre nm banco formado por peixes mortos em estado de
piUrefac$au adiantada: pouco depois uma epidemia de febre amarellii so
declarau com tal violencia quo acidade de Campeche escapou de ser des-
povoada LCm Mart mica um facto precisamente analago prenunciou a
epidemia de febre amarelht , que dizimou o eaercitu francez, quandu em
1801 viera Lomar po^e da ilha . 15m 186'J Tampico preaenciou uma vasta
mortandade de peixe, seguida igualmente de uma epidemia d'aquella
molostia . Em 1871 uma epizootia , que latilhem $e fez sen Li r no Rio Grande
do Su! , precedes a memorave] epidemia de Lypho icteroide, quo tS.o grave-
men i e pezou sobre Buenos Ayres.

Opinioes sobre a natureza do principio gerador
da feTore amarella

Facilmente ( ransportavel , como demonstrfln factos numerosos ; trans-
missive] por via do contagio, como nnl - o attestao observances aut^rmdaa ;
0 principio pathogenic^ em questao 6 todavia dc&cnnhccido em sua naturesa,
subtil a tudas as investiga^Ces, como nol-o ailirma uma serie secular de
ostudos omqnG as gor&Qtjss inedicas se tern suceedidmcom cmpenho digno do
assumptn , soin que vejao sens esforgns coroados de outros successor alem de
hypotheses, dtividas e hesitagdes.

E puis, conscio do quanto a tarofa sobrepuja -nos as formas, e sem pre-
ttf&dor de o> odo algum delucidar questates que tem feito recuar os vultos
da seiencia, nos cingirernos a a precis r , na mod id a de nosso alcance, algumas
npinrfles quo circular no mundo medico*

Sera o principio p&thogcmico rGprnsentado ppritm fermento, de proce-
dencia organ ica, vegetal on animal ?

Reepnhecida cm quasi toda a snperficie do globo terraqueo, G na aimos-
phera que o rod4a a exisiencia de um sem n micro de organismos, de formas
as maia divfcrsaa, desenvolvendo-se nos ingares de sua Formagao, ou nos
ponflns & que sao leviidos, inituenciadcte em sua evoluqao per comligoos cli-
mo- telluricfta ; esles ^ores assnmirtao o papel. tie eleroenlos morbigenns, va-riaveis em stia eriergia e efifeitos deleterios, e e;n sua potencia de trans-
roissftn, segundo r le&fencU’ de sun naturesa o as condig$e* do suas geneses
respectiva$* \ presentadsi ft principio como mera hypothesis a panspermia
se tern eelebrismlo peln benevolo acolbimento que oncmUroa uas crongas
mndernas
quaesquer que srjao aspiiagSes modei nas, n ;lo se poile ter como pa.] pavel
e determiiladn q quo 6 id^cnro e cnmjdexo ; nom too pouco exaggerando o
Valor dos argumentof v *ar reajidadeis doctrinarian no que e mero postulado
da sciencia *

A extrema vitnfidado d 'esses infinitamente pequenos ; sua revificagilo
soli ( i impulse de condigdes hygm-thermicas depois de um periodo de morto
apparonte, quo piJde mesino ser longo ; sua murtedeflniliva snb a influencia

careftcia de factos, quo a cornprovem de modo plenomas nn

*
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do temperaluras extreme ; sao ceriamenle j&emUares is aiternativaa do
acgJo 0 do torpor qt10 dominSo a march 1 das epidemias ; mas ostes effeitos
Tiao pddem tambem convir k moleculi organica nit> animal 1 - ? Pat^ce-iios
que siin .

Al & mdisso, pelo qur results dns esttidns 0 exprriencias do Pasteur, osses
germens prepnsfos &s fermentagfies phvsiologieas nu pathological bem
longe de apresentur caracleres de Gspecilici lade atseusSo, ao contrario,
nma evolugao complex^, em virtude da qual passilo per U'ansformagtfes sue-
cessivas, quo os condusem do estado de simples granules As pepfoig^es do
organismo das bacterides ou do liptotrix, e neste ponto de vista a theoria so
infirma na especificidado da molestia *

For quanto k bem do vci\ quo sua potenoia morbigenica, ou 6 inhe-
rente uo sen maximo grio do desenvolvimento, OU k algnma de suas phases
evolutivas ; no primeiro caso nuo se ©ompreheiide oomo os msamete agentes
organicos tenhao si lo encontrados om mnlestias differentes ; no segundo
a molestia deixatrm de de apre.sentar sna suhtfsrdinag&ii symptomatica* quo
Oxprime a sna umdade, para aceusaf pfeesos independentes , quo se
prendem a factored dislinctos, Convem notar ainda, que osses orga-

so tem mostrado em raaior numero a medida i [ ue a putrefacgfto se
avanga e que n5o paroce muito logico attribuir e.flfeitos circumscriptos k
causas t&o umversaes ,

msmos

Mas admittida por nm momento essa doulrina, perguotaremos nds, 0
que nos trax el la de novo no ponto de vista pritiutv; emqutnto son mode
pathologico intimo nos k dosconheckle ? llesulta. pois , que ufio pensamos
que a doutrina da panspermia tenha flnr si fumlamentos de preferenda bem
justificada sobre a do miasma espacifico.

0 veneno da febre amarelta sera de natureza pi lustre ?
Desde que os principles morbigenigosq que preaidem a evolngao das

e nao deixSo out res
que n5o sejao suasj manifes tag ties

* "

molestias miasmaticas, escapfto aos nossos sentidos,
meios de cogitar de sua existencia,
observav̂ is, parece singular que se tenha queridn admittir identilatlc do
principios pathogenicos entre duas especies ncsologicas, constiirnrhs
elementos essencialmeni.e disiinctos. Si se qu ^ r ter pr > i' compMa a »

era 3 grupos era que 0 Dr. Jaccoud classiHoa as diversa3 modalidados
clinicas do elomento palustre* Wra do u>da uomplica<;;lo ; se 6 forgadn a
convir em que 0 typlio ictnroide.no ponto de vista ile ŝua i- xpre^ao symptoma-
tica, nlo se pdde eoquadrar era nenUum dos trez grupos* A autonmuii doa
dons elementos geradores^ incoocussa n'este terreno, nno o e me nos nas
condigdes de suas geneses respectivas ; asslm uma endemica em soon do -
ininios americanos accusa grande tendettcta k driTus^o nos elimas quentes,
ontra cosmopolita por conilig^o atltnge a uma verdaileira pandemia ; tima
infecto-contagiosa se regenera no organisnm affectado e vae al£m nttestar

especificHade reprufliisindo em organismos semelli mles A affeegilo do
que procede, outra essencialmente infectuosa se extingue no organismo
que affecta . uma concede prefervag^o ao organisrao que faz periclitar ,
outra diminue a redstencigt do ^rginismo aoi seos ataques Mtenores, dnal -
mente n + um ciso n organism ) pole pagup sen tributo de rnodii > )le(|cioso e
ser merino rudusi lo ao* u l t t n o* l i m i t s 1 i ^ sua doG.tdenc.ia sem sair dfi
circulo do manire*tag;5os torpid is omo se a potencia especifiota d 1 molestia

1
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perdesse a energia neces3aria & violeneia habitual de sua acgSo ; ao passo
quo na outra tudo se ostenta sempre ruidoso e tumultuario 0 confronto
nos dominios da anatom in pathologies o da therapeutics nao apresenta
conlraste menos eloquente.

Aquelles quo quorm ver na fob re amarella o griko
intoxieag£o malarica, esquecom quo aquella inolestia tern suas formas be-
nignas, que em nad & so assemelli&o as manifestagdes do impaludhmo, e vice
versa. So pois as ccmdigffes de aclimagao, a contagiosidado, a irnmunhlade
pnr um ataque anterior , a express5o symptomatica , as determinagfles pa-
thological, einflm a rusisteneia ao sufphato de quininat nao bastao para
aniquil tr as pallidas analogias que pnr ventura exr; t£o entre as duas
entidades tSo extremadas, pode-se n 'esse pressupposto chegar as mesmas
conseqtiencias que Lemaire quando propoz considerar o typho e o cholera
a poste, :i dys.̂ nteria, a febre ainarella , a podridSo do hospital, etc.
simples vanantes de uma febre comm urn.

Sera a febre amarella, uma febre biliosa coinmum
maxima , como pensiio Giimaud, Lind , Tommasini e
demonstra, Os autores quo como Dutroulan tiverao occasion de leste-
munhar nas (Irandes e Poquenas Antilhas serios annuaos de epidemias das
dnas molestias, as tom descripto como affecgSes irmito diversas,

0 illustrado Professor de Pathologia Interna d'fiesta Faculdule depois
de fazer largas considerables A cerca do grupo de aflfecgOes biliosas com-
imins, e remiitente biliosa. que se tern confundido de um modo laslimavel ,
chegou a seguinte definigrto de febre biliosa : * Uma pyrexia n&o conta-
giosa, de typo continue, que se dosenvolve sob a mfluenciu de condigSes
climatericas, e que se caracterisa por tim estado bilioso persistente e par
phenomenos ataxico-adynamicns > E?ta definite que diffiere da de Du-
trouleau em nao admittir a interferencia do elemento palustre , contem
termos que niio podom convir a febre amarella no que 1 he £ essenciai, e
portanto daromns a distincgfto pnr fi ita c nflo iremos mats longe.

Sera a febre amarella uma febre porniciosa modificada pelos miasmas
typJjfcos, como perm o Dr, ValladfEo ?

Em 1833 j A. o I )r. Paula Candido na pag . 11 do sen relatorio sobre a
febre amarella e*crevia * 4 E' certo, e denvmstrado quo o ar cncerra acci-
dentalmente cor pos orgtnicos em forma de gaz , que se condensSo com a
neve e as churns, que s£o ab«urvidos polos cor pos porosos. que pass5o sob a
acg3o do ar o do sol h icido cirVmico , aqu l e ammoniaco , (segundo minhas
fracas experlencia^) quo sgto demonstrado^ pelos reagontes chimicos em in-
numeral expenencias : 6 o quese chama mias na ou emanagOes organicas . *

Mas da existencia d 'esta rnyri ide da corpus organteas na atmosphera
ale a prova da sua aegao patlv^goaica a distancia e enormu ; e todo aquelle
que da nogiio da corrupcfn do ar p > r moteculas organicas chega A doctrina
dos germens morbidos, tern ido certa -nento alera d i observavel; e pois s6
pdde chamar em npoio \ in lucylo : rlet^rminar nes^a quantidade infinita
de pd animado, ou nito, quo satura a atmosufiera qu »1 a fracglo que pode
intervir n »s phenornenos geraes da vi la. e fazer penclitar a saurk* humana,
tal e a dilRcuMade do problenn. No conceit ) do Dr. Paula Candido se en-
gendrarta nn < do I 'ostes ag mtes urn principio on fermento excitador que
actuan b> ^obre o miasun It malaria, ou sobre os miasmas typhicus produ-
ziria'o principio <io typho icteroidu.

inais elevadcj da

como

na sua intensidade
outros ? Nada o
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Pelo que expendemos relativament© As causas sociaos, parece que s i
pdda ter por estabelecido que o apparecimento da molestia n’uma loculidudo
quaJquer tem quasi , senAo sempre, coincidido com a existencia das condigGes
geraes de desenvolvlmento i\w miasmas typhicos; a isso aecrescentaremos,
que se p<5de affipmar, sem temer con testates, que em todos os logares
em que a molestiatem reinado.existem pantano^ mixtos ou ado* os quaes re-
vel3o sens effeitos por febres pal usIres em tod as as suas modalidades ; por
outro lado as ccndigues maritimas, quaê quer que sej&o* exercem tuna in-*

fluencia tanto mais decidid i sobre o desenvolvimento da febro amareila ,
quanto A certo que esta molestia nAo forneceu ainda exemplo de se mani-
festar espuntaneamente A uma certa distancia do litoral, E* verdade quo
algnns factos, consignados na historia do typho icteroide, parecem diminuir
a importancia da influencia maritirna, tal e, por exemplo, ;i epideinia quo
ultimaniente so declareu em Campinas, se tanto A que foi tie febre amareila;
mas alem de que estes factos podern ser explicudus por importagSoe contagio,
elles sAo insufficientes para importer uma derogagSo A lei geral. F/ ainda do
notar que essa predilecgao da molostia pelo litoral > e con fir ma no facto do
que ella jAmais transpoz os Limttesde sou bergo por oulra via que ivXo fosse
a raaritima.

Sendo assiro a doclrina do phvtozoemia , sustentada pelo Dr* Torres
Ilomem encontra apoio estabelecido sobre um piano de idAas legitimamente
dedu&idasde factos [neontestaveis ; por quanto as ires condigoes que o illus-
trado Professor invoca como geradoras do principio morbido, podem ser
encontradas onde quer quo a niulestia ten ha reinaio : e pots essa doctrina
merece ser reconsiderada em seus fundamentos, e discutida a luz dos factos
e das observances de que a sciencia esfa de posse. Aocontrario disso, tern
ella sido impugnada de um mode que se nos afigura systems tico, jA
confrontandt) se as manifestagOes commuus da febre amareila com as do
typho e da malaria separadamente, ja ^ubmettendo-se desapiedadamento
aquella Iriade pathogenica A severidade do dilemma, como se nos dominios
da medicina, para mio diser na ©specie de questfto de que se trata, fosse pre-
fer!v 1 omiuir illngSes decurrentes do factos sem nutnoro, attestation pelos
seculos c por tanto susceptiveis de ser ©rectos A altura de lei , pan subsli-
tuil-os pelos principios abstractor do philosophisrno, ou pelas formulas infle-
xiveis das sciencias mathematical. No primeiro caso os preopman res es-
quecem quo o uutor da dnetrina em questao mlo affirma que a febre amareila
seja urna manifestagAo ilo olemento palustre, nem tan pouco uma moleslia
identica ao typho : por quanto admittindo a fu^ao do* ires elements como
necessaria A geragAo do veneno umariD tem ipso facto regeitado a intluencia
exclusiva dequatquer d ellosoomo insufliciento para produsir a evolugAo do
typho icteroide, e d*esta arte tem feilo a distiucgAo das ires raolestias entro
si, Outros tem eetabeleci Jo a seguinte argmneniagAo :

<Ju f >s dous miasmas aXo principios chimicos susceptiveis de se mistu -
rarem mi combinarem, ou sAo agentes orgauisrlos, e por tanto oapazes so-
inente de aetuar pi omiscuamento. Se os miasmas yXo principios chimicos
definidos a sua fusAo daria em resultado lima mistura ou uma combinagAo :
na 1* hypotliese se nega a real blade do typho amerieano, porque os princi-
pios de uma mistura operSo cadi mn do per ^ i . embora actuem simultinea-
niente ; logo nfto existeria febro amareila , pnrem, ora febre pahistre com-
plicada do typho. ora typho complicado por uma febre palustre Esta
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argumentagao so mis a figura viciasa e lm pertinents E primeirfl notemos
que « dilemma e muito o^tr^ito para ulctngar todas as variants hypelhe-
ticas admissiveia na espeete ; por quanto, c i neebe -so que os miasmas poss&o
nilo ser principles ebimioos deSnidoa e nem titL > pauco agonies organisation

AdmiUido por urn memento qua $ajfr> principles chimicos queseinis-
turito , perguntatnos \\6* t <lo Tastes principles, quamle misittrados, ope-
rarem in iopendenlaments e snl > sen caractar respective nos labcratcrios ,
segue se qua devAn fagel-o m > organlsmo hnmano. Entm o quletismo fatal
das perns do. urn laboratory e o eomplicudo dynamismo reaccional do orga*
nisnui humane qual a paridade ? Nab £ Unto: a lei de Hunter Q&tabeleea
que duns molesting fabris Mo podem desenvoider sa simultaneamente no
mesnao ipdivjiliio, ora OS fogies quo vllt> de encentre a eale principle sao ex*

COpgChs quo o confirmfie e que nao podem fazul -o parder sua exactidiio ,
como a oxpressilo do tint facto gem1 : ri poi * q-imcrrand foonsidarar ennad ox -
cepgfto no nos.so particular os cases em que so dtvidem na febre aimarella ora
phenomenos lypliicos, ora manifestates paltidiCas, suremos nbrigudos A
convir, n 'este presapposto, aA que ;i im&tura lyptio Imalarica , come principio
gerador da ftsbre umar&JLa, $ nislentaveb

Na hypathriSg do haver uma perfeita cortibinagilfi chimica *mtre os ele-
mentos inVG&ados , dizom os rigoristas, esses elemealos chimicamente fun-
didos devem detormina r a evoJ ugdo do phenomenos sompre mesmos o
independentes do influxo das constituigfles medical. Comprebeiide-*e quo
os effeitos dovfEo sar os mesmes no quo tem olios de ess&flcUI , e effectiva-
menle o sao n;t universaltdride dns casps da nudestia, mas quo elles sejao
extranhos A influencia das oonstituijgftes medical , 6 0 que nfto podemos ad-
mittir em nome das dnetrinas do Hyppocrates ftibra as constituigOes medicas *as quaes setem podido maiiter , cm sags principles cardeaes, atravez os se-
culos . e tom cbjgado Uo no^ illâ ns , a despeitu d is transbtrmagoe.s revolu-
cionarias tla eschola do Hrgussais Leia-£e o que escreveo Trousseau
sen livro do thcrapeutica snbre ns preparadns stibiados, e ver -.se- !ta ato que
ponto fli influencia das constitnigoas *e pnd^ fuzer sentU' sobro os agentes
chlmico^ ou man exactunitmte scjbre sens olfettos no nrganismo hurnano,

Somis ns prtmelons a recnnh &&er n quanta so extrema, clinicamente
fallando, uma entidade morbida da clusse ibis pyrexiast das raiinifestagOes
do urn venl viloiro enveneu ttnentq e na especie dfi quo so irata; comquanto
pe possn sera forgarns faetos achar palpaveig snalngiag ontre a febre ama-
rella e o enveuenamentn pelo phosphoro, 6 tndiivia palpavel a diffeten^a
entre uuta causa fatal em ^eos offeUos, e outra qtie recoiilieci restricgOes
diante das quaes se torna impotente para se manifestar.

Mas a doctrine que diseulimos envois por ventura a condigAn de um
envenenamento chimico f

NioS mtuito nnsso sustentar que a doctrina da pliytozoemk, ul qual
foi formulada pobisen a\itor?seja pjenamente satisfactorta ; bem an c^ntrario
roconhecemos que a ella se pode oppfir seriaa ofyeegoes : mas so si quer ad-
mittir que e^ta doctrina Lem por sv o apoio do numerosos factos, qim a epi -
dorninlogia tern aeeumubido ; so si quer attender que observadorea do corn _
petencia indiseuthrel , entre nd^ e no estrangeiro, tom side condusidos a esto
piano do ideas sobre que aquella doctrina se fundamenta ; se si quer con-
Siderar que no quadro nosologico nAo bgura uma so molestia, cuja causa,

em
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uma vez existente.seja seguida deseos effeitos tie uni modo necessario: iinal-
mente se si < jur>r ter por estabelecido que as condigoes de desenvolvimento
dos principios typhioos (materias animaes, snbretudo fecaes etc.) , gosflo de
uma influencia (leeidida sobre a diffusio e intensidade das epideiniasde febre
amarella ; sente- se a necessidado de acceitur a opiniilo do miasma mixta
como a mais verosimii e a mais fertil em deducgtSes que interessao em alto
grAo A humanidade: nito iremos mais adianto, a sciencia esta longe aiuda
de proferir sua ultima palavra sobre a questilo ; novos esforgos sao recla-
mados: sab judicj Its cut .

Anathomia Pathologica

0 habito exlerno e muito caracterUlieo ; lima cdr amarellada trials ou
monos intensa, accusada principalinente nas cmjunctivas oeulo-palpebraos,

partes antero lateraes do thorax e do ventre, e no lado interne dos
mombros , tal e o phenomeno que mais clioca a vista do nbservudor, e quo
tira uni valor consideravel da sua constancia ; bom numero de vezes ella
so manifest;* tanto mais inten a quanto mais lnngu foi a duragSo da molestia,
mas isso mlo 6 constante. Ordinariamente get a!, apresenta-se as veses cir-
cumscripta, sobretudo us conjunctivas, porom rnesmo nesses casos a cbv
amarella se encontra bom accentuada no tecido c^llulo-odiposo e em todos
os tecidos brancos, donde resalta que entre a
tegumenio extrrno, e nos tecidos subcutaneos
Sobre esse fundo amarello da pdle se desenhao manchas eechvmotioas, ar -
roxeadas, formundo j>lacas mais ou menos extensas, de forma irregular.
Essas manchas que ordinariamente oocupfm as regimes mais declives mlo silo

facto de hvpostase sanguinea ; visto como ellas tem side
observadas, embora em gr&o menor, no pesoogo e na parte anterior do tronco,

as veses antes da exlincgSo da vida, o

4
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intensidade d’aquella edr no
mlo lia relacAo constante.

exolusivamento um

e demais ellas se tem apresentnlo ;

que procedem do extruvasamentos sanguineos na superticiaque indica
da derma.

Em cerlas epidemias se encontnio* com offeilo, focos heinorrhagicos e
infiltragues sanguineus no tecido cellular e nos intersticios musculares, quer
no tronco, quer nos mombros. So a est ^s >ignaes unatomo-pathologicos
ajuntarmos as exhalago«s fetidas do cadaver, as manchas de sangue e de
materia do vomito negro, que se notao nas aberluras naturaes e suas cir-
cum visinhangas, eus transudagoes do sangue ao nivel dos vesiuaturios o das
picadas de sanguessugas, terernos o aspecto sinislro que a molestia imprime
As suas victimas em toda sua hediondez.

lnfiltrag&o de serosidade mais ou
sanguinoleuta nas meningeas cerobro-espinliaes, que se apresent&o

amarel Ladas ; collects do serosidade, mais ou menos tineta de sangue,
tecidos suh-arachnoidiano, encephalo-rachidiano, e nos ventriculos ce-

rebraes as veses, engorgitamento dos seios venosos por sangue negro e fluido,
injeegAo hem manifesta da pia-mater, congests das massas encephalicas,
que sobre um fundo mais ou menos amarellado apresenta na superficie de
incisAo um poatilhado vennelho, devido a extravasagdo do sangue, taes sao

Centro^ noi vojsos.
menos

nos
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os phcnomenos, que, abstract feita de sua inlensidade, se encontrSo habi-
tualmente nos eentros nervosos. As hemorrhagias das meningeas, os ves-
tigios do inflammagao na regiao lombo-sacra, sao raros, bem que tenliio sido
nntados com alguma frequencia em certas epidemias.

Segundo as observagcSes neeropsieas de Costa Alv &renga a congestSo
meningo-encephalicu seria mats frequente do que a meningo-espinhaL A
consistencia do cerebro geralmente normal, se apresenta em certas de suas
partes, mais ou menus amollecida, quando ha abundante infiltrag&o serosa
no tecido sub-arachnoideo*

A ausenc ia da c6r escura na substancia cerebral 4 um elemento impor-
tanto como signal differencial entro a molestia e as febres remittentea
graves. No couceitode Dutrouleau estas diversas lestfes entretem uma re-
lagS.u frequente com os phenomenon ob^ervados durante a vida , e se bem
que nada apresentcmi de caractoristico peio que eoncerne a natureza e sede
da moles tia , se prendem todavia ao predominio de uma de suas phenomeni-
sag<5e? symptomaticas.

A pparollio cii ^culatoido,— 0 pericardio as ve^es apre-sen in se injeetado, tendo em sua cavidade uma porgao de serosidade, que
pdde ser citrina, amarellada ou mesrno sanguinnlenta * 0 coragSo ordina-
riamente normal em seo volume, pode-se achar bom numero de veses amoi-lecido e flaecido ; o endocarrlio tern frequentemente a cdr amarella que
tambem se extends a endoarteria ; esta cdr costuma ser mais accentuada
nas valvulas e nos tendoes. As cavidades contfim coagulos molles, e rara-mente sangue liquido ; n’ um e iso encontrou'se ar distendendo as cavidades
cardiacas ( La Roche). Costa Alvarenga encontrou uma vez a peripheria do
orgito mancha la do maculas purpureas.

A dogen ^reseencia gordurosa tern sido assignalada com frequencia ; en-tretauto o autor precedents na analyse fie suas 63 necropses nao menciona
esta lesAo : emfim , tragos de pericardite se tom notado; mas serSo elles an-tigos ? Como se vd nada ha de caracleristico n'este apparelho*

s\pparellio rospiratoi lo, — Mucosa laryngo-tracheal
hyperemiada, geral, iu parcialmente, poucas veses amollecida, ou ecchy-mosada, A congest&o puirannar, abstract foita da hypostase cadaverica,
6 muito frequente ; o Dr- Torres Homem sernpre verificou-a, e mais, en-
controu trez veses fdcos hemorrhagicos extensos, o em nenhum dos casos
for&o elles revelados por expectoragao sanguinea durante a vida « Dutrou-leau encontrou tambem em inuitos casos, nueleos ondurecidos de caracter
hemorrhagico. Mais raramente se tem achado fdcos purulentos e carniti-cag3o parcial do tecido pulmonar.

Apparollio dlgostlvo e annexos* Injec$5o da
mucosa pharyngo-msophagiana exists sempre mais ou menoa intensa e ex-tensa. A cavidade do estomago contem frequentemente ga2es e materia
semelhante d do vomito negro, que tinge a mucosa e Ibe adhere aqui e ali
sob a forma de placas de particulas solidas mais ou menos escuras ; esta
infiltrag5o as veses so extends 4 mucosa do duodeno*

4
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Ao lado d’^stas placas existem outras de naturesa ecchymotica, bem

como excoriagtfes e exulceragdes hemorrhagicas ; a consistencia e espessura
s5o ds veses normaes, outras veses augmentudas e entao contrastSo com o
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amollecimento que se nota ao nivel <los pontos ecchymngadoff ; exudatos e
espessamenlos parciaes do tecido sub-mucoso sAo lesfles raras
delgado pddo canter a mesma materia que zi cavitlade gastriea, e bem assim
algumas de suaa lesoes ; cornu srdSo : hyperemias, turgoncia das glandular,
e mats raramente exudatos superficiaes. Us grosses i& Ustmoa imailus
nada apresentao, as vases contdm sangue mais ou menus alterado. prece-
dent© do estOmagO ou nac ; e as materifts fecaes, q u e n elles existem, sRo
mais veses iinctas de bile do que discorajks ; as suas ulcerates sjio ronitr >
raras.

0 iistestmo

yeses

Fig^do.- tjuando seo volume n^o e normal , sejgcha mais vest*
augmentado do que diminuido, o peritonen quo o reveste apresentu corn fre-
quence ecchymoses : a cftr da superficie sub-serosa d mats on menus ama-
rellada ; a consistencia EOiuitas veses normal , outras angmeotadu, raififuuenta
& diminuida : uma degennfescencia gordurosi geral e accentuadu £ ©m
aumma a principal les£o d ’esta viscera , e tambenj aquella quo por sua fre ~

quencia, e rapidea de evolu^^o domina a anatomia pathologin do lypho icte-
roide, A$ investigates necrnpsicas dos Drs Alvarenga e Figuriru ( de
Lisboa ) demonstriio mod idcanoes important ** nas cellutaa hepaticas :
elements $e apresen liio mais ou menos pallidas, de uspectn pouco gntmilnso.
pela malor parte sem nuclgos, mas, em compensajgjio, so achlo infiltrados de
numerosos globulus de gurdura, e [tor issu juesind do contorribs trial deli-
neados, a materia gurdurosa so extend© mesmo as vnsos aos espassoa inter-
cellular^A densidade do orgAo se ri duz a ama media de 1037 n que A& urna dif-
ferent de 43 para monos da normal. Figueira (de Lisbon ) dosundo a gur-
dura com todas as cautelas, ©xigidas por eate genero de peaqujsaa, chegou
a dcterminar uma media do 0 *10 d 'esta substancia para 30 grammas de to-
cido, Apesar de modifica^tfes tan profundas as observacdes de C. Ahurenga
estabolecem que o org5o pode ser reintegrado ao seu esindo normaj dentro
de 25 a 30 dias. As vias biliarp ordiuariamente pormeavebj1 raras veses
apresentao vestigios de mllammacSo Catarrhal A vesicnla Jell tea ora se
acha vasia , ora contem i >ile alterada, denegrida e esjressa, e as ve^es mistu-
rada com muco sanguinolento .

X3 n.^o* — Ordinariameate normal «mseo volume e consistency , offe-
ree© por isso mesroo um bom elomento de diagnostico differencial, todnvia
seo valor n 'este particular , se r ŝfringe muito pelas observances de Hennet
e Noegele que assignalJlq-lhe o augmento de volumecoino frequent© na febre
amarella , Dutrnuleau , porem , tratando desta viscera assirn sc exprirne:
cnio fallo do bago sin5ii para fazer n <itar seo eslado normal em quasi lodos
os cases e para d'abi fasor ressaltar urn dos caractcros difiereitciaes mas
incontestaveis da febre amarejla e das febres dos jiantanos. ^

Appai'ollio urlnarlo, —
rados em sua edr, consistencia e volume :
uma edr rarregada tamo na substancia modnllar , corno na cortical , predo-
minando n’esta ; as voscs apresenta eccliynioses na sua superficie, exami-
nado A ruicroscopio deixa viV lodos os signaes d © flegm ^racrm gurdurosa ; a
a gUrdura nAo so pode exis Ur livre no parenchyma, emno nos otjrpusculos
de Malpighi. Nos canaliculos se enconir£io as veses tra^os de inflamma^ao
catarrhal , granules atnarellados, cellulas epitheliaes e Iragmentos dos
tubuli.

Os rins sAo frequentem ^nte alto*

©rd inarfomente congestos tem
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Muitas veses encarquilbada, retrahida e espessada,
contem em sna cavidade p quena quantidade de urina turva e albuminosa,
mais raramente contem sangue alterado ; se houve anuria encontra-se o
org&o muito redusido de volume, em estado de vacuidade quasi absoluta u
notavelmente pallida, na bassineta ha as veses um pouco de urina espessa e
como que puruienta i pequenns abeessos no parenchyma for&o vistos mua
vez por Chapuis.

^ < > * — Extrahido das velas nas primeiras 24 horas da mo-
lostia o ^anguo formacoagulo volumoso e cunsistonte , e enrubece ao ar ; no
cnrrer dr: segundu din o coalho £ mais eontraliido e apresenta crosta , quo a
principle molle, plana e grisea se t > rna mais tarde de superfieie excavada,
esbranquigada mais ou menns amarellada, e mais espessa* A* medida qua a
molestia progride em sua evolug&o a discrasia se accusa ate que o sangue
perden.io seos caracteres physico-chimicos se reduz a pouco mais de uma
sorosidade tincta pela materia eorante. Os olementos da urina e da bile
que so tem encontrado, n&o esttlo em relagao com o furnlo da molestia, mas
sao phenomena & posteriori, dependentes das perturbagdes hepato-ne-phreticas.

rf i *

A analyse qnalitativa don 6. Oliveira de Lisboa o seguinto reaultado :
donsidade, 1041 : globules, 98; parte soluvel do aero, 60; febrinaS; agoa ,

As ulteragties mais salientes do sangue consistent na sua extrema
fiuklez , diminuigfto de febrina, na dissolugao da hematina no sero, na sua
cdr denegrida : nlem fiestas modificagOos djserasicus o microscopic mostra
fragmentns de globules vermelhos, infiicando sua distruig£o, modiricagtfes
morphologies nos elementos figurados, a presenga de globulos de gurdura
e de materia pigmentaria mais uu menos escura. Kslas alteragoes se accen-
tudo mats on men JS conforme a abumlancia do liemorrhagia e a epochs, de
sen apparecimentd durante i\ villa , Cumpre ainda ajuntar qua ur4a, carbo-nato de ammonia e os principles da bile tern side encontrades nao sd no sangue
como ainda no cerebro, corngiu , bago, figado : ora coma a dirainuigiSo da
diurese e que determine o nccumulo dos elenientos de urina no sangue, se-
gue-so que aquellos principles deverfio existir em maim abundancia nos
casos de anuria. Quanto ao figado duas cousas se podem dar, ou ha obs-
trucgSb dos canaliculus por phlegmasia catarrhal, ou a degeneragao stoato-
sica a geral e profunda ; no primeirn caso reabsorpguo de bile, no segundo
fuita do depuragau do sangue pela glandula hopalica *

0 Dr. Gama Lobo nm sua memoria — Etude sur la ftivrejaune de 1873
a 1874 — nos dfc quo o sangue no 2° periodo da molestia secca rupidamente,
us globulos vermelhos tmnflo a forma do fructo de strarnnnio e us brancos
penlem suas propriedades amyboides estas ulteragdes semo* no conoeito do
precitaiiu doulnr, rleviilts A falta de piincipius albmninriidea. Em resume
profunda alteragao d t erase do sangue, , t ilegener<agao esteatosica do figado,
curagiIo, rms c a presenga de sangue maisroi inenos modificado no estomago:
eis i: criterium ana tomice do typho icteroide.

830 ,
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Symptomotologia

Os auctorea niio estSo em perfeito accordo sabre a divis&o doa periodos,
que constituent a evolu$2o geral da febre amarella , Uns, G e^ tes s&o cm
maior uumero, admittem doua periodos, a saber :
reaccao geral, e o segundo, de localisa^ao ou ataxo-adynamico.
tom3o em particular considerate a phase silenciosa que meiiea entro o pe~
riodo reaccional, e o ultimo, em que a molestia se affirma pelos phenomenon
graves que Ihe silo habituaes ; e (Testa arte constituent urn novo periodo que
em ordem chronnlogiea e o segundo da molestia,

A quest&o ile divisoes, applicada k success&o symptomatica do typho ic-
teroide, tem, ialvez, uma importancia superior k que alguns auetores Ihe
tern dado ; de facto , se uma vez admittida a realidadfc da phase do transi^o
tralassemos meramente de saber em que tempo da evologiEo rmjrbida se deve
contemplar o chamado periodo de trausi^So, a questao ape as merecia ser
discutida, poisnhesses termos seo aleance seria nuiln , mas si se quer tomar
na devida importancia um certo numero de nogfies in h©rentes a aquella
phase, e que as observances clinicas do SL\ Dr. TorW Homem Lem estabe-
lecido de modo peremptorio, se & forbade a recon hecer uella direiLos
incontestaveis de flgurar como um periodo perfeita-mente distincto e in-
dependeate, tan to mais quanto aquelles que sd admit tom do us peiiodos na
modalidade eommuin da molestia , discrevemde facto trez, sem se apercebe-
rem : tal 6 a distino&o natural entre o periodo cm questao e os dons ge-
ralraente admettidos, que sua autonomta se apresenta por si mesma e
impflo o corrective quo o case reclauaa ; com offeito enquadrar a phase
transitoria no primeiro periodo equival a confundir 2 estados cujastempe-
raturas respectivas podem accusar toda a diderenga entre uma hyperther-
mia (41%8) e uma hypothermia (36%5 ; sem que a molestia transponha o
circulo de suas manifesta^des habituaes e tambem mlo se comraette menf > r
falta, incluindo a phase de que se trata no periodo ultimo e caractenstiou
da molestia ; e com difficuldade se concebe eomu nao se ten ha recuado
diante de uma antithese em quanto se pretend © uniform^ar dons estados
que se contrastao por sous caracteres. 0 illustradu professor de clinica
medica, .seguindo n'este particular as id&is do vencraudo Burfr) de Petro-
polis, admitte na evoiu^AJ completu do typho icteroide trez perlodos dis-tinclos e fundamenta sua opiniao em um piano de considerate^ de ordem
superior, ctija significa^ao no ponto de vista do tratamento e do prognostico
nao se deve desconhecer.

Assim pois no pressupfosto d e q u e nfro \m razilo de ordem physiol-pa-thologica que impugne este modo de ver, e na persuasan de qhc 0lle em
nada prejudica a concepqao racional dos symptomas,nas o adoptaremos, omrii )

a expressao fiel de um facto clinico muito geral*

Primclro pot'lodo-porlodo do rcao^ao y;o-
r*al. — Com ou sem prodromes, depois de um resfrifimento,ila insolagrTo. de
uma indigested , ou de um excesso de qualquer ordem , e ijuntas vezes sem
causa apparente, a molestia prorompe mat ^ ou rnenos bruscamente o ina-

o primeiro chamado de
Outros
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nifesfca sua invasSo por um calafrio intense) e prolongado, com o da pneu-
monia fibrinosa, on nor hurripilagtfes repetidas, breves e irregulares ;
n 'este momenta o 1nemometro accusa temperature febril em via do
ascensSo.

e

Dons factos capitaes caracterhSo a e \rolug5o thermica no periods
inieia) , k saber a rapidez vertiginosa com que so eieva ao sou maximo, o o
grao consideravel que o assignala ; assim quo Ctimmnramente no Em do
algumas Koras datar do cahifrio a oxctirs&o thermometrics Ostende a
40°—4lflj 4K5—.

Mate raramento a ascenario ao gr&o maxima & defferida at6 o 3* oa -i‘
din ; o facto mate geral (i que a invasSo sendo noctnrna o grio superior se
realtea na primeira tarde subsequente; e uina vez em sen fastigio raramento
o alcangarA de novo

Concumitante com o apparato febril so apresent&o phenomenon dolorosos
que em certos cases constJtnom por sua vehemencia um suplicin atroz para
o doenta ; taes sstf-i cephalalgia vioienta, ordmurUmente frontal on supra-
prbitaria, d p i p r o f u n d a s nas orbitas exaeerbaveis polos movimentos das
palpebms e do globe ocular, as vezoa pho to phobia, rachialgia dorso- Lombar
em certoa cases com pa ravel i da variola por sua acflidade, irradigfles
dolurosas para os membros inferiors para as regimes sacra , articulates e
musculo : eniilo fambem a race do enfermo tofita uma expressfto muito
signiGeati va , o q u e se tem equiparado com grande propriedade d face do
embriagado antes do collapso confinnado: face vultuosa COlu amnuguo,
conjunctivas hyperemiadas, e as vezes ligei ramcate sub-ictoricas, palpebras
superiors em ligeiro prolapso, olhar languid^, olhos humides e lacryme -
jantes, tragos physionomieos contra hides* exprimindo 3' < flVimentos agudos ;
tal b o conjunct^ semeiologico da face que I ’atel donotninnu mascara da
febre amaretla, o que tanto n u x i l i o juizo diagnostic© n'este periodo em
que nern sempre b cousa faeil formulul-b cpm segurauga *

A injeogito se generalise nos Irgumentos du tronco, e se accentua
na parte antero-superior do thorax* onde a impressSo digital a assignala
de mode evideate

N*eMa situagSo o doente atormentado pelas dores, se agita no leito
incessantemonto em busca de uma posigao commoda que debaldo

r

procura,

Elle tem anorexia , sede intensa , quo nSXo pode mitigar sob pena de
apressar on exacerbir os sofftStfientos gastricos, a pelle mu it as vezes quento
e socca , rude ao tacto, elle sente nlquebrarnento de forga^, calor interno , e
eXperimenta uma anxie' lado epigrastica as vezes doijrosa , outras vezes in^

denuivel e que muito o impacienta.
E1 raro que pela pressao sobrn o epigaJitro niio se diaper tesensagffo dolo-

rosa mais ou menus intensa ; alias estas desordens epigastricas nao existem ,
ou ao menos sao LSo ligeiras quo passao desaperstbidas nTeste periodo para
se accusarem uUeriormente,

0 ooragao \mW\ f- irte e frequente mas n ^m sempre o pulse reflecte ossa
actividade, e entao a par de battedmus e cheques cardiacos tumultuarios,
se nota urn pulso duro e concentrado, alia^ este caracter se subordina a
modalidaiie rlo aotn carliaco, quo decile ja ee pt5 le manifestar um tanto
I'rouxo : S J U bom numero do oasos e p ir ti cularuiente em iadlvidnos robustos,
o pulso e cbeio e vibrante.
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A respiragao k de ordinario frequent© e proporcianal ao movimento
febril, mas nos casos graves ella se desordena e pode se tornar, n’este
periodo mesmo, laboriosa, irregular, e suspirosa : e n’estes casos que a an-
xiedade k intensa e precoce. e que a roolestia ostenta sua gravidade pela
fusao dos sens ultiinos periodos e rapidez de sna raarcha.

AbsfcracgSo feita da intensidade, 6 excepcional que n apparelho degistivo
deixe de manilestar symptomas que traduzem sua cooparticipagHo no conflicto
geral : a lingua rubra na ponta e nos bordos, o coberta de nm induto esbran-quigado ou arnarellado na parte central , e na base ; ha nauseas, e muitas
vezes vomitos constituidos por materias engeridas mixturadas com pro-poses variaveis de bile e rnuco ; a frequency dos vomitos precoces esti
em relagfto com o grdo de irritagao gastrica, que por s\v\ vez k muito va-riavel no porno de vista de sua intensidade, mas qualquer qua esta seja ,
estes vomitos sSo quasi sempre muito fatigantes e qnando ©lies se reiterfto

auzencia de outros phenomenos caracterbu ices de em barago gastrieo,
deve inspirar reeeios, porque em tal case s&o seguidos de vomitos pretos e
outras raanifestagGes proprias do 3° perindo.

No caso oppostoou nfio apparecem, ou cessSo no decurso dos 2 primeiros
periodos para se apresentarem sob sua forma caracteristica no 3°, periodo.
Nao k raro observar- se congest&o de figado queasvezes se manifesta intensa

acompanha de sensagdes dolorosas e de peso no hypoohondro: e nos casos
mesmo em que ns signal clinicos de congests© liepatica nfLo se aecus;lo de
modo apreciavel , nao se pode suppor ausencia real d 'este estado, desde que
se attend© que suas desordens materiaes oeeupfto urn dos primeiros logares
no quadro anotomo-patholugico da molestia. As urinas que n'este periodo
apresent&o os caracteres da urina febril, podem desde j& sentir certa pro-porgao de albumina, alias a albuminuria se apresenta no segundo periodo ou
pode mesmo ser defenda aik o 3\

A diminuigSo da diurese desde este periodo e um facto muito geral ;
n5o assini a anuria que e symptoma proprio do 3°, periodo, e quo sd por ox-cepgno tem side observada nos primeiros-

Bom nnmero de vezes os doentes silo utonnentados por insomnias re-
beldes, e agitagfto incessant©, mas o delirio e as convulgtfes no l *. periodo
da forma cornmum $ao muito raros.

Tem se fallado em sublevagOes puls iteis do tronco celiaco apreciaveis
mesmo k distancia ; sem negar o facto, seja-nos permettido pnnderar que
este symptoma n&o pareco l-r a impnrtancift quo o Dr .facooud lhe attribue ,
e a julgar pelo silencio quo i tal re peito guard*!* clinicos eminentes da
capital do Brazil, depois de havetom atraves^ado series nutnernsas de epide-
rnias, ndo se lhe pode cnnoeder sonao um logar sccundario na symptoma-
tology do tvpho icteroide.

Tivemos occasiSo de ubsm- var na aula de dinica interna, em fins de
Julhodo corrente anno, urn individuo que ten - lo se recolhido k enfermaria
para tratar*se de uma hemiplegia dependenie de hemorrhagia cerebral ,
upresentou algum tempo depois symptomas iuequivocos de febro amarella ,
e durante aevolugAo d esta sobbrevei )-!he uma pericardiie aguda ; foi du-
rante esta intercurnmcia queobservamos de modo bem manifesto as bate-
duras do tronco celiaco. No fim do 3" ou no correr do 4*, dia , a datar da
invas^o, e raramentealem deste termo uma mutae&o radical assignala o (iin

na

e se

A

*
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do primeiro periorlo, ao mesmo tempo que affirma c estabelecimento do £& ,;
os phenomenon reacionaes quo ha pntico revolueionavfu) o nrganismo inteiro
eessio, on perdem seo curacter fie acu blade; omlti liavia dt> r, pode agora
oxistir sensagSo de peso e torpor * n estado subjective accusa bem-estare
contentamento, o pacient.e pe < le uli mentor sente-sa fraco. mas julga-so
melhor o deseja ababdonar o lei to ; o cilor febril sc acalma, o thermometro
marca o algarismo physiologico, menos vezes urn algarismo subnormal,
e em bom nuraero decasos tima temperatura febril de grAo mediocre ; o or-
gasmo hyperernico perde sua pujunga e se exlingue, a pelle perdeo seo
calor, o pulso sua frequeucia e a datar de entAo a ictencia se accentua, se
generalisa, on se apresenta, quando ainda o n5o ten ha feito por um matis
ligeiro nas escleroticas.

Oa symptomas do gastricidade se corrigem, a lingoase tnrna normal
ou A menus saburrusa* a sAde diminue, o apelite voitu e as vexes e voraz,
e impoe severa vigiianoia.

A albuminuria on apparece entao, uucessn . ou tendo apresentado antes
atravessa este periodo e cliega ao tercel ro.

lima vex n'este estado, on o doente entra em franca convalescencia
sem apresentar manifestagces liemorrhiigicas, a nit* .* ser uma ligeira sto-
matorrbagia quo as vexes se ubserva , e n'este ca^o a nudest /a realisa sua
forma abortiva : ou entao a evolugfto morbida contmua e os syniptomasdo
3°. periodo se apresentAo depuis dn lapse de tregua que varia muilo em
duragilo.

0 perido de transigAo poile ser maisou menos completo, mais ou menos
distincto, e as vexes e nullo ou passa de>&percebido ; tal A o cuso em que a
molestia oslenta a plenitude de sua gravidade; desencadea -se n'nina successAo
precipitadae confusa, e dentro de um pruso oxcessivamente curto reduzuma
organisag^o atletica as condigdes de cadaver, Quanrlu a treguu que cart-
elsrisa esle periodn mlo 6 com pieta. os sens symptornas habi tuaes silo febre
em grAo mennr ( 38\ 38*,5 ) albuminuria , anxiedade epigastrica as vezes
anuria, qiu- pode ser transitona , e a cAr icterica que pode sobreviver a con-valescence sem ter didicultado de mode algum a evolugAo da molestia
para o exito feliz. Quanto main distincto ecompleto for o 2°. periodo, tanto
menos grave deve ser o prognostico.

Se a remissAo for comjdeta o o algarismo thermico normal o prognostico
deve ser favoravel. Em quasi todos os casos graves de exito feliz , a distincgao
d’este periodo po- le s* ir apreciada. Se depnU de 2 nu 3 dias a temperatura
se man liver em grAo superior a 38t a despeito dos agentes antithermieos o
juiso deve ser suspenso. Como se vfi & precisamente nas suas irregularidades
e variantes que a phase do Innsigao nos fornece indicios de valor conside-
ravel na pratica.

0 Dr. Jaccoud A exemplo de Cornilliac menciona um certo numeru -
de roanifestagoes eruptivas,
ou no fim do (>° ao 7°
podem figurar aqui como

que se podern apresentar no primeiro perioflo,
ilia da molestia ; entretanto estas manifestagoes se

symptomas socundarios, jA por que sio raros, jA
por que n;lo implicSo consideraggo alguma i\a valor prutico : taes sAo a
erupgao branca miliar constituida por vesiculas mais ou menos volumosas
dispersas na face, pescogo e peito ; d’esta forma tivemos occasiao de ver um
bello exemplo na casa de Saude do S. Bora Jesus do Calvario, cuja term!-
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na^So foi favoraveLMenos vezea tern sevista placa* escadatiniformes: Jaccoud
cita urn caso observado por Ncegele no qual eslas placas coexisU&o no mes-
iuo doente com uma abumUnfe urticaria iocalisada nos na^mbrosinferlores,
Com quanto raras o irrejjjjulares, cstas manifestagOes cutaneas confir-
mao a aflfimdado do typho icterolde com as outran molestia do genera
tjpho.

Depois da precedents phase de tregua, cuja diira^JLo na nmioria rios casos
oscilla de boras k utn di;i , a molestia manifesta seu carncter de gravidade
for um conjuncto do symptoma? quo constitue o sou terceiro periodo ou
periodo hemorrhagica ataxo-adynamico.

Neste periods a icteriei.i se torna mais intensa , e se generaiisa, se era
parrial ; a face exprime 0 desanimo ou n indifferen$a; a pelle pode se cm-
seryar fria e coberta de snores visco^us e fetitlos: a lingua pode ser secca ,
gretada, uu ligeuamente humida e saburrosat e nfto raras veze-i se torn a
se.de ila homorrhagia , e ent& i imia crosta de sangue negro a cobre e exten rte-
se as gengivas e k mucosa buccal ini print[do a pliystonomia uni aspecto
horrendo ; hemorrhagias divert se apressnt£ot das quaes a uastrorrhagia
parece ser a mats prococe e freqUente; ao meuos njto se pode deduzir sen
grio de frequencia da existenera do vomato negro, vistu como a autopsia a
tem reyelado oa ausoncia d 'este symptoma durante a vida ; anxiedade epi-
gasti ica de recrudesce, e o vomito preto tem fiigar quer seja ou nfto prece-
dido ue vomilos comma ns. A materia do vmuito caracteristico, sobre cuja
naturesa hemorrhagica nJo lia desacordo, apresenta- $£ aspectos tliversos;
ora se compete ) o particular mais , ou menus abundantea e a substancia vo-
mitada tem o aspecto de boir£ de cafd, ou de piemnan, ou de chocolate ;
endim outras vezes ella se asscmellia a tincta de eservver ou conserva o
aspecto de sangue alterado, porem ainda cognoaciveL

E‘ excusado disor quo estas difturentes gradates dependem do grdo de
alteragao do sanguo peflo succo grastico, e da qualidade e natureza das subs-
tancias quo a eavidade do fistomago encerra , quandb o vomito tem lugar.
Difficilmente se p6tie apontar uma regiio do corpo pur onde n3o se tenha
visto a hemorrhagia se manifestor, absti ac<;5.o feita da frequencia*

As mais communs sac a gastrorriagias, epistaxis* estomatorrhagia,
enterorrhagia seguidas de evacuates negras (melena) que a lids podem ser
o facto da gastrorrhagia A lioniuturia e a pneumorrhagia silo raras ;
as hemorrhogias pelos utero o vagina o sao men os: emfim alem das liemor-
rhagias polos ouvidos s pelos olhos, que sat) raras* devemos luencionar as
quti se fazern na pelle pela forida dos vesica torios* e picadas de sangues-
sugas, as placas ecchyinoticaa extensas, as manlhas purpurineas, e os
derramamentos de sangue no tecido cellular sub cutaneo e inter
muscular.

j

Quando as hemorrhagias constituem o pjieuomono dominante do 3°
periodo1 a pelle se resfria , cobre -se de snores viscoso^ e o doente hanhado
em sangue extingue com ou sem manifesta^Oea ataxicas ; mas nesta va-
riedade a adynania d constante e profunda.

A respira^ao rarament-e d normal neste periodor quasi sempre d lenta
e sublime^ ou breve o incompleta * As contractors cardiacaa s^o fracas e
irregulares, o pulso 6 pequeno e ordinariamenta retardadof tem-so
contado apenas 38 pulsa^^es por minuto.

v
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K 4 exceptional que a albuminuria fake neste periodo, a diurese 4 ge-
ralmonte dimin-utda, e a suppressao absoluta desta funcgao e utn symptoma
proprin d'este periodo;nlias a micgiio naose cxecutapnr paralysia da bexiga;
no r caso anuria, no 2n retengfio urinaria. Em bora distinctos, estes 2 sym-
ptoms jnde:n promover accidentes urcnucos (como, convulgOes geraes,
ddirio etc .) .

0* symptomas ataxicos exeepgao foita da variedade deste nome, podem
faltar absolutamente incsmo nos casus de gravidade maxima.

0 delirio, que algumas vezes se apresant? no primeiro periodo, princi-
paltuente nos individuo* dominados pelo terror , pode se manifestar no 3.*
sob differenlos formas, tranquilly ou furioso, triste ou alegre, aconipanhado
ou n& i de impulsdos locomoioras Em muitos casos nfio ha coneepgoes deli-
rantes e o im livid no so conserve taciturnn e indifferonte a tudo, outras ve-
zes elle parece tor oon&cicntiade sou estado, 1amenta sua. sorte, gome, sus-
pira. so) uqa e so convince do sou fim proximo : emfim em casos nSo menos
roros o donate parece com plota men to extranho & sua situagSo, a despeito das
desorrleu.s graves, quo Ilio nmeugfto a existencia. Na osphera de motricidade
as porturbagdes nao silo menos irregulares na sua frequencia, e modalidade ;
prostmgfto mats ou monos profunda, agitag&o, tremores ordinariamente
parciaos* sobresaltos dus teruloes, crucidisino, carphologia, convulsoes,
snhiQop, espa.sums do diuphragma sao symptomas qua se manifesto n esie
periodo ebmbinados entre si do varies modes.

0 typho icteroide pode apresenUr formas e variantes em confurmidade
com as predominances inorbidas quo accontu&o a situagBo clinica. Na
forma com mum as euusasso passao pouco mais ou menos assim : Aocalafrio
que assignala a hmisan, succede um apparato febril intenso, em que domi-
n^o as iluxoes tegmnentarius, e os symptomas dolorosos : a face toma um
aspect ? caractcristico, o dnente so agila cm sen leito, tem s$de viva e
experirnenta aueiodude e eppmsflo epigastrica ; apresenta symptomas
gastrieos. Esins inanifestugoes reaccionaes, quo reflectem o conflito geral
do organismo dura 2 on ,i dias, no fim dos quaes o calor febrrl baixa, um
periodo do trogtm mais cu menos complete e dritincto conduz o doente a
uma rifcuag/io apparentemente Jisongeira : uma voz n'oste estado duas cousas
Sclo possiveis ; ou tudo .se limita a estes jthenomenos ea convalescencia se
esUbelece delinitiva, on a ovojugao inorlnda prosegue, e surgeparao doente
uma nova porspeutiva ; agora r&o ha mais indicio por parte do organismo,
d 'essa netividude fmjante do Jia ponco, nnm tambom i xiste mais esta pausa
emqueo doentecontente lobrigava manifestagoos serenas de uma curacomple-
ta ,* a sitnagao se transforrmni, a resisteucia vital dmais ou menos froux^ , e os
estragosclandestinamenteoperados nas tr^vas da moUecula organicase paten-
teao por uma serie de symptomas solidarios em seu caraccer de gravitiade ;
a pelle perdou o calorro puiso a (requencia c vivacidade,a respiragaode acto
expontaneo quo era, se converts em exfr >rgos e torturas, o ar d aspirado,
a face mais on memos amarollada ox [ » rime terror, o doente vomita preto,
eassiste, as vezes indiff rente, ao tetrico ospectaculo do commonto de sou
sangne, que se diffunde negro e detluento por aqui, ou p u r a l i ; A datar de
entao a prostagsSo so apresenta e accentua-se, suores viscosas e fetidos
cobrem o corpo d sdoentes ; as extremidades resfrifto, a insufficiencia da
depuragao do sangue pelos rins e pelo figado aggravam sua situagao ; alids

J u
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a temperatura so manLem mats ou menos alia, o coma succede ao delirio ,
ou altorna com olio, a respirayuu soperturba de mais k mais e a vida se
extingue no mein de a£cidentes asphyxicos com ou sem convulsues. Nfto e
raro que o eslomago regorgitc sangue negro e abundante poueo antes do
termo fatal.

Esta scena sinistra, cm quo se o.stenta o :i . ° periodo da molestia; dura
3 a 4 dias, raramonte mais . excepto n;i forma typhoidia na qual a termina-
$$0, bAa nu m&, e deferida para mais larde.

A molestia execufca sua avnlug&o total ein 0 mi ]0 dias, termo medio ;
porem nos casos extremes ( forma abortiva e fulminante) este praso pode se
reduzir a 3 ou 4 dias.

Se a termicacuo e favoravel os symptomas se attennilu e k medida qua
desapparocem , n semblunte reassume sua expressfio natural , a lingoa «e
limpa , o apetite volta , as formas se levantao, e O enfermo entra em c mva-
lescen^a.

f -

Esta podeser mais ou menus longa segundo o estado das formas e a forma
de que a molestia se reveste r enire o extreme em quo > e diz que o doente
s6 so deita para inorrer , e aqmdle em que elle jaz ubatid > sobiv si mesmn
na mais completa adynamia , so pAdn in^erir numerosos meios.

Em case nenhum o doente entra ein convalescing com a rapidez, as
vezes brutal , com quo passu do estado de saude, quo pode ser robusta , ao de
molestia a mais grave.

A convalescent dmelindrosa ; as recaidas trio frequentes, quanto raras
as reincidencias, eo exito fatal do que quasi sempro sfiosegnidas . impoe a
mais severa Tigilancia sobre o convalescente, ( unto mais quando n apatite
pdde ser anonmlo por sua voracidade, e o pucionte nem sempro resists A
suas provoca$oes,

(.Jomplicayoos,— A fcilulo de complicates so tern mencionado
lesoes diversns , taes como * catarrho dysentfcrifonne. diphtheria ph&rvngea.
adenites etc : eiitretunlo cumpro notar quo estas affeeydes silo raras, ao
monos na cidade do Rio de Janeiro . N;V> assim as parotidites , do quo por
nossa parte ja observamos 3 casos na Caza de Saude do Bom Jesus ; um
tovo lugar durante a convalescencia, manifestou - sa do iado esqnordo e
foi fatal ; os 2 outros forfto unilateral manifesta rfu>-se no 3,° periodo e ler-
minarao-se pela cura.

Antes de delerminar esta parte seja-me permettido fazer uma nota.

0 Dr . Jaccoud labora em perfeito ongano quando affirmaem tom for-
mal que a Febre persis to durante toda esta phase (3° periodo); tendo antes
insistido sobro o facto, e avan^ ido que tod os os auctores sem excepguo
apresentao a remissilo do diu conm definitiva, assignando ao 2° periodo
da moiesdia (3/) uma apyrexia completa .

Em que pese As numerosus observances de Nogolo e Borquim ern quo t )

illustrado professor se basea, nAo podemos , naorlevemos acceitar a primeira
propusiQclo enmo a expressuo de um facto tSo universal , porern a] >enas cmno
uma modalidade inborente A condi^des < le logr r, tempo, genio ej^demico e
outras.
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Tomando por onCerium a maioria dos facto* observation na Capital do
Brazil e algures* por ci miens escrnpulosos o proved®*, eujaerudi^o os
eleva A cinja da continged®i;i do decidir da grAo thermion peio pulso acre -
ditamosser mais conftugne aos fac os ropetir cam o l > r . Torres llomem.

* Todos os symptomas da ^ri'ulo da febre amarella sdo acompanha-
das ordinuriameiite do pouca febro, ou do completa apyrexia ou mssmn
de abaixainentd dg temperatn ra * { Ligfles tie cl mica , sabre a fiebre amarella
de 1873).

0 segundu as$£rt<> do Dr. Jaccoud eocontra um desmentido formal
na proposic^o que acabamosde citar .

Alias, tdeste niOmoato temos sob as vistas muitas documentor da diver-
ts procedeneius, nos quaes SO infinmlo as opini5es ,Uo Ellustre medico da
Pariz.

Pathogenia dos symptomas

A datar ilo memento em quo a classilicagao organo-phvsiologica subs -
tituio A elussibeagAo sosoJogica arbitraria, a coucepgili ) do symptoma tor-
nou - se uma. necessidiide, de que os pathologists poftem decliTiar sob
peru do commetter um nnachronismo

Estu rovohicgo ten profunda quanto fnctmda ndo so pdde mais confer
em estado putoncjuil degdo qu© o espirito modornn retlectindo sabre o pas-
sado comogou\ interprotar A luz da experirnGntaoSo physiolngi&a essa
massa do factor abserv^ dos e &cunmladns com tanto escruprilo pelna 003*03
main tvs . Desta tvfrospocgao surgin pujanto do hi / i physrdlygiia paUmlogica
que embora dc ilita nit> ferna vao prutmvilhandn o irurndn medico com
a r a p i d d o MM * vohiguo; jA os ospintos aAo se content#) com uma
simples enumora-̂ o ch ronologica do symptomas ; e do mister procurer
os la <;os qua assignulnn sua subordinia:Xo natural .

Entretanto ujustn confe^ar que, so si j.ode apreeiar com ccrto grin
do procisao a dliacJlo ilos phonomenus quo crmtituem uiua mol ostia Incal
general ismla * mui^is e grandes ditttiuld&iles so 13vanten a meduhi rjue
so analyse os symptomas dc unia molestia geral quo se Inculisa ; maxiniA
se oH i resultu d;t JJictAffSo do mein interno por urn ^riutipjjii miasmatico,
porque entan niin so tem A acompanlmr irraduqi5ĉ morbidas de
ceniro detenuinn i bp, mas
f - iniplexoa y dtdusos eomo a eaus t quo as
n ulciince c e,'itrins[\o da^ didlouhhules que
trpho ictaroiiie coj JS capnchos e phailtasias coiisfituem uma dc suns
reigns mais caracirristic is; As^ im pais no ejnpenlia de salisfazar uma
tarof . i legifi - aah mas quo do bom grade renundariamos, esb^aremos a
imperfeifa analyse j^Lthogeniea quo se vae seguir.

Us primoin>s phonomenns qi:e aitesUa actividade do principle mor -
bid - J sao repr̂ ntml is per iluxacs sanguineas diitusasj ^ ^aues se do-

om
sin i com pi ' 11 hen ler processes com temporanees t> £lo

gera. Sendo assim , concebe-si)
pfGndem A pathogen in do
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senhilo no facie* caragteristiboj no orgasmo e turgea^a do teguinrento
externo, no augments do volume 'fa flgado, n mesmo tempo que nos
ililo con fa. da cephalalgia, arachfalgi t com ou. sem irradiate*, e dos
symptomas de gafrtricidadi: e a par do tu * Io isso urn sentimeoto de fra-
queza geral , que ruramemo o enfermo dtixa de necusar, indica, o pdder
d©primeste do veneno sobro a iuorva^&o,

Tanto quanto e legitimo ver nos phenomenos hyperenucos a > hla '

u^ao dos vits- JS sanguineus so podc affirmnr uma pertubugao mafa on
menos accentuada na iuorVagao ganglionar : ora so estas desonlens
circulatoriubslragaf faitu da erase do sangue* atTeciSo nocivamonte
a nutng^o intorsticial , a fortiori a compi ometteriio nas condigffla^ de quo
se trata, e se ajnntamos que o principle gewlor da tebru an arolla tom
uma ac^So sfeatog&nica particular, ieremos a ra /.ao < le ser das degene-
rates do figado, dos rins e do coracao, Emqiianto estus couiaa se
pass&o a temperature se el ova e chega an seo ponto culminante, quo
raramente, fioa a ijfiem do 40°, e ptds no fittt do 2"

. oii diSem que
a remiss£o pode ter logar, o pad on to teve do {Mir as cosfas d 'este
exceaso de fcombustliti* e nesto memento; altejfa^uo do saugue pre-
existente, temos a juntar os productus da desmtegra^ao intersticial . que
devem sor tanto mais abundantes quanto tnlls insufficientes farera as
f unc^Ses depuraterias do figado, dos jins, da pelle, e das mucosas

Todas eslas causas coneorrem para a profunda discrasia > lo sangue
e na mesma proper#!® accentual) as djstropicas urganicas, as quaes na es~
pecie em qpeslSo, se localise no figado, nos rmsq no corn^to e muito
prov;ivelnvente na tunica muscular dos yasoa* Conform© a maior ou menor
rapMej; da marcha , no fim do -‘1 ou i dias as desertions materials podem
se achar apeiias encetadaSj ou em certo grio d;E desenvolvimento ( ne*ie
decurso ofigado tern side encontrado esteato^e avan^ada ) o. em qual^ uer
iUs hypotheses a rewiss£o marca o comedo do z° . period ^ no qtial domina
um estado do indefferen^a ou tolerancia ])or parte do organisms; entao nu

moUstia proseguc ou a remtssan se acentua e vae ter a convalescenga ,

63te ultimn caso depende ou de condi^Oes do ngenie morbido tquantidade,
qualidnde ? ] ou da capacidado de resistencia do paotente.

Nesta 2* . phase da molestia dous symptomas podem se apresentar — nfa
buminuna e edir icterica nas conjunctivas: a ccngesiSo inicial dos rips, o
mai 1? certo grao de hyperatbuminose do sangue explicao o 1°. symptoma:
o 2** tain sido attribui<io on a dissolute da hemaiina no terot ou A urn
embarago material no curso da bile pel0 facto mi congflstao hepatic

SQ a evolu^To mnrbida tem de ser complete os estragos organicos vuo
pronunciando mesmo durante o 2*- periodo, embora sileuoiM^amente,

e o -T. periodo se apresenla oomo consequencia. e PG traduz por ictericia ,
albuminuria , hemorrhagias ephonomenos afaxo-ndyaamicos.

A albuminuria na fobre amarelU. como n’orrtras pyrexias graves,
por isso mesmo que 4 uma anomalia tie oxcre^iXo, gdde depender dc duns
conditOei ou do orga' > quo segruga on da fan to tie que segraga : por parte
dos rin^, as aulopsias tern revela h>, abstract) fi ita d.u IVeqfioneia. hypt?-
remia , com ds^canug^o epithelial dos tnbulit nephiril'! cafarrhafa nopljrite
parenchymalosa ( Exceptionalora em lodes estadoa, a excep^o do
la, Gin que 4 rara > a albuminuria pode semanifastar com muita frequencia ,

<

se
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Por parte do sangue, a alterag&o exigida tambem existe, desde que
nilo se pdde negar a destrophia do glohuln sanguineo na febre amarella :
parecn pois quoii’esta mrdesfia, a albuminuria pdde ser o facto on da
modalidade organic;!, dos rins, ou da byperalbuminose, ou de ambos em
concur rencia.

Ictoric in , - Pondo de parte a ictericia hemapheica, que 6 pre *

coco, ^ outrascondigtfes podem ser invocadas para explicar aquelle symp-toma , ou ha embarago no curso da bile, parcial , por que as materias
tecaes nao discoradas, nu a lesAo esteatosnca obsta mais ou mpnos a
que o orgno exergn sua funcgfio dopuratoria , o n' e<te caso a ictericia se
acorn panha de phenomenos graves,

— IS^ te symptoma varia inuito em frequencia segundo
as epidemias, c n *uma mesma epidemia segundo os individuos, mas
signitic.agSo 6 sempre mA desde que ello perdure.

Com caracter cransitorio tern sido visto mais vezes no 2n:
no r. periodo onde alias tambem pode ser definitivo e ditar o prognostico
da rnolestia. As oiroumsdancias do poder se apreseiitur^transitorio, e de
existir nos 2 primeiros periodos - la molestia , e mais a ausencia de lesllo
renal que possa explica l-o om rouitos casos parectf /n de/nonstrar sua origem
nervosa- nevrolvsia renal —* > *

A n u r i a ,

sua

e mesmo

I reinoriOiaitia ,- A profunda alterag&odo sangue, a disso-lugSo dahematina, diminuigao e alterag&o da fjbrina
* o alteragAo dos

v asos sanguineos encontrados em b > m numero de cases explic&o a presenga
e frequencia das bemorrhagias.

Adynamia. — Nada mais variavel que o estado das forgas em
um doente do febre amarella. Cases ha em quo ella percorre todos seus
periodos ?em que o doente experi ' nonto um aniquilamento real de forgas;
outras vezes uma til ou qual adynamrt so apresenta e depend© ou das es-poliagfles sanguineas, nu da alu temprUura febril , ou mesmo das condi-
gdes em que o paciente soaeluva antes ie ser aiacado.

Ataxia.— Os symptomas atuxiens n&o sAo muito I'requentes, e
osta circumstan :ia dilfioilmeiUe so concilia com a alteragAo do sangue o
as perturbigOes diversas, que cm outras febres graves se acorapanhso de
delirio, convulgdes, etc, etc.

0 delirio no primeiro perio lo depend e antes da individualidade do pa-
eiente do que do facto da moiestia.

periodo die exprime a aberragiio funccional dog hemispherios
provoeada por um .sangue irritante.

0 coma ou traduz urn estado de congestao cerebral intensa* ou der-
rainamento e imbibigAo senm da nu^a cerebral , raramente elle expri-me a nevrolysia cerebral par osgotament ) nervoso.

*

com

No :j\

As eon vu Noes tambem dependant do estimate
alter obi exerce
nuria,

a normal que o sangue
:e -obro as potencias inotrises : principalmente quandn ha a-

icterici\ p > r aniquilamento das fancies liepaticas e renaes.
A ancietUde precorJial , idyspnw, rvpiragAo irregular ,

origem centra- bn I bar : e quando os ynmitos so
gitagdes, t> pulso e lento, c a respiragao su^pirosa nAo se
recnnlmcer grande e profundo coinpromettimento do pneiffno gastrico.

attestito sua
fazem por simples regor-

pode deixar de
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Formas e variedades

Pur maior quo seja o gruo do consUMfrt Gin quo urn t ontidade tiosolo-
gica so man ten 3 m nos limits de sut evolume c'inicn com mum , 0 permit-
tido aflirmur , em these geral, quo msdoante eondirties intritHecas
trinsecas ao urganismo humane, el la pdde aberrur rle sou Lypo normal para
$Q deseavoiver si b modo) mate on rueuos insolitos, ijsu* urna on antra vez
podSr&I at£ certo punto disfigurnUa na smi expressdo fun.lament\\ : e por
consequencia lornar seo diagnostics prnblemaiico, do inenos pira os qua
nEo dospoem d 'esse funJo com mum de m$oes prnticas que coastitue
tci' iinn dos ubservadoaes provector

, ou ex -

o cn-
Resulta dalii qua os pathologistas, n&o obstante reconfiocereui quo as

variantes do limit espeeie morbida pertencem mai^ parEicularmeiUe aos
dominios da elinica , tern, t mlavia , foito em suits obr , is con^iderates ten-
dentes a por em relevo os caracteres cardiacs qua garantem a autonomia
nnaologica, e nos esclarecem do alguma sorto a questljo de saber atd quo
punto £ Ucito affirmar a molestia na multi pticidade de
festagffes.

Ora por pooco quo se propanda a considerar urn simples predominio fie
symptomas come sufficients poru constiluir unia forma* eae- se no vicio da
eschola de Panel > 0 cileg. i-sc u estabelecol-as ta.nt.as 0 tdo djversas, quo
n 'esse andar se prepara sem se aperceber, urna confusfto lanign-t&vel , ear
risca-se a eclipsar a expre?s£o natural da molest ia na promiscuidado dos
detalhes

suns main-

*S®8ta conform idade adnnttjremos alain da forma coni mum p rookieMe-
mento descripta , as formas abor& Va, fulminajue a nervosa, e por aoreditar-mos ser de alguma utitirl&rfe pratica no pun to de vista do tratamento, ad-miUiramos as seguintes varfedades : gastrica, adynaroica, dmleroide ou
algida typhoide, e soporoza.

A forma ;il>ot*tiAFa come o uome imlica se realisa todas as
vGzes quo ^ segundo period. ) da molest!a nilg tom lugar : depots <le um up-
para to E} mptomaiico mate mi menus aocusndOi e quo pAde inesaiO nao
differir em cousa algmua do pfimeiro perimlo da furfea eoirumm grave,
ve -se que a temperalura bu'xa mais mi rnenos rapidainento, o puUo,se regu-
laijfisa, a auxredade desap jarece, a resptnujao sc tofiia livre , os dores
c. phiilo-rachnfianM ceŝ an 1 e atnrmentn* os doontes, a sede intense vao-so
0 appetite v^lfeat , em sUjiuma ' Mloente livro do saiiis males e no abrigo da
perigo so apercobu lie snu nova situacim pen - uirl sentimento do bom estar ,
quo Ihe infmide um ar do coatentamento e utsfuc^ilo, e I h e a n n u i m t i a
convalescence!,

A icterici;i > a Uuityeiq pndo comimmr durante a convalescGum e
mesmo alemT *em r|ue import .^ ttrnl aigutu para 0 tl&erue,

AdmiUe-se geralroente que < forma ndo confers tomqpidffide no
mwEino grAo que rsoutras na^ quaes a molesiia segue a eveini^Tu COinpleta!
em todo 0 case paiece certo que 0 docnlo dca salvo para a epideinfri actual.

A
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Forma fill min tin to. Eis como seu auctor a discreve : « a
hyperthermia £ excessiva, a penas apparece uni imlicie de remissilo matinal
e jA ao cabo de MO boras ha rctericia , vomito negro, muitas vezes largas
placas ecchymoticas no pescngo e nas axillas.e o doente succumbe, seja com
urn ternperatura maxima , seja com uni resfriamento subito ; a raorte tem
logar do MA ao 5* dia ; quando o difterida ate este ultimo termo nao se ob-
serva a remissao carautcristica que assignala o fim do primeiro periudo,
mesmo nos casos mortals da forma comtnum. >

l;orma noj- voisa. Esta forma caraeterisa-se pela rapidez
do sua evolug&n, pela presunga do phenomenos ataxicos precoces e graves,
por sua nmrclia irregular e tmnultuosa: a mvasito e do utnu violencia brutal ,
a vultuosidade da face se accentua desde logo, oolhare fixo o incerto, a
respiragAo desde os prinieiroa mementos 6 difficil e lahnrinsn, penle o seu
caracter de cspontanoidailo natural para so constituir urn acto sujeito aos
exfnrgos da vontade. ha grande anxiudade, c tudo isso ni ausencia de loca -
lisagfites clmicamento determinadas no app . relho bronco pulmonar, o qu ( k

revela a origem nervosa do ties jerturbigfies.
0 pulsu lento, irregular, intermittent© e mais tarde precipitado e in -

tereadente traduz as disunions cardiacas, que por sua vez aitestilo as per-
turbugOes funcctonnes do pneumogastrico - : ha tremores na lingoa e na
palavra.

As deaordens carebraes s© traduzem ou por sninnolencia intercortada
do manifestagoes deli ran tes, ou por coma, que pode chegar at£ o cams, on
por delirio agudo o furioso com impulsfles lncomotoras , a isso se podeajuntar
as convttlsdes, os sohresallos dos tendOes, etc.

A temperature nem sempre chega ao maximo da forma fulminant©,
mas tem nesta a particuliridade de ser do muito curta duragilo no periodo
de estado.

No tneio desta impetuosidade
potencias nervosaa centroes
com a respirag&o estertorosa, ou no meio do convulsues
rantes furiosos e que constituent urn perigo p ira o duentee para oscircums-
tantes.

symptomatica , em que preponderate as
o doent^ succumb© sob um cirus profundo e

de accesses deli-

O exit© fatal pode ter logar nesta forma sem outra mani festag&o he-morrhagica a n£o ser o vomito negro.
1iif los. 0 predominio de phenomenos de gastricidade

caracterisa a variedade gastrica.
A lingoa 6 coberta de suburra espessa, cscura, uinzoula amarella, ha

vomitos precores rebeldes e fatigantes, gastralgia, solugos precocea.
E' principalmente n 'esta variedade quo a ictericia e prococe, intensa,

uniform© geral e coincide com notavel l ^ntiilao do pulso; o tudo isso na
ausencia actual dos phenomenos graves que acompanhSo habitualmente
ictericia hemapheiea ; tudo parece indicar que uma gastrite catarrhal com
propaga$So ao duodeno e as vias biliares constitue o element© predominant©
d*tfaie estado.

A variedade adynamica so caracterisa por grande prostagao, e abati-mento: pulso fraco, concentrado ; manchas arroxadas no thorax, pernas

a
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6 hragos; o vomho proto l* notavel peh abufirlancia, e 6 seguido cm bom
numero de casos do morte rapifk.

FM & varieclade muitas ve/es so acompanha do phenomenos aiaxicos e
entao oonstitue a forma ata&Jco-adynSmica das pyrexia^ graves,

Variedade dmleroide ou algida ,

Esta variedade sc caractcrisa por svmptonm semelhantes aos do
cholera ; os tragos sc docnmpflem d£sdo o com£i>q ha dorea m usefularea e
articulares, puUo frequence c concentratio, a pelle s£ resfria e so cobre dc
snores viscoses e o doentr merre no nioio de Gonyulstf '-s geraes, extenuado
por dejeo^o^s serosas abundanles.

Variedade typhoide. E urna das mais comratmjs : rm dm 26 period o o
estado lyph ide jSe apresenta, a lingua srcca e st ? grela, ha esldpnri ha dejee-
QIVS fcndash gargarejn na f- issn iliaca dsreito, epistaxist e a aaalegia se
coinplctn por altcngocs a is pjaca* de PayerG do Mrunner.

A varfedada soporosa v do halos a raais grave : coma complete, face
turgida, pulso ampin, hyperthermia , jujeesgrto viva nos olhos e no
peito.

E1
uirra variedade da forma nervosa, em gus prodomina a congostfio

cerebral

Diagnostico

No ponio do vista de sna causa pyretogena a febroamarella tem do
particular o sen desenvolvimento ad^ tricto ad littoral e suas proximidades
As barxas altitudes as localidmhs ijne ao Imin do nma a|glomeiagao com-

peleta de babitantes a proven iao urn solo iicf > r- ru materials organ icas especi -
almente matorias feoaes ; seu principal geradar, nma vez Gtfeado n'esse mein
dirige sous primei ros fttallies aos iririn uluo* ijue so nch&o na esphora do acgfto
d'esses fdcoa, nos portos e sous arredor^,; ordinariamente os primeiros
doentea s£c fornecidos per esses centres litoracs, ondo alids superabundSo

eslrangeiros e recem chcgados : mas desdo queexiste um car to numero
de doentes a propagate sc fm tiio rapt da e exiensa qma nos leva a penw na
interveiiQilo do mu novo elemento do transmiasSo, o qua l rule pode scr
sin&o a contigiosidade: y ijue ate entao gerado por condigoes tellurtcas, o
principio morbid^ ,̂ 0 regenera atravel do org- Lnismo humano, 0 assim retem-
perado adquire urna potencia transmiss^ ra tremenda *

Ao que precede cumpro ajuntar quo o principio da febre atnarella s6 se
expatria por via mantima ; nogilo esta important® no pooto de vi.sta da
prophylaxia.

PeU) quo reapmta aos earacteres anatom6-pathologkosr figurSo em
primeira linha a altera^in do sangue milito analoga a qae produz 0 oxydo
de carbono, o hydrogen** arsenicaito, 0 pfcosphtfretulo ; a acgSo esteatogra-
nica especial pela acuidade do sua evulug^o, sempre revelada peio figado.

os
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o gnnerumnda no maium dos casos polos pequenos vasos, polo cora^ao o
polos ritis : estas alleragCtes degoneralivas <ipro&entH.o ajui a particularklado
dij MUL nmrcba e>smicialnjenLe agudu, edasua curabiiidade rtdalivamente
rapida nos casos nau fataes.

N - i ponto do vista clinico, quaiquer quo seju u forma ou variodade
que .so ton ha cm vista, o diagonostico 6 ordinariametite facil nas quadras
epidemical ; mas nos cases csporadicos duvidas podmn surgir*

So so fata da forma commum a iotericia , n vomito negro, em algutaa
do su;is variedadcs, as hemorrhugias, u embanuju da respiralSo, os caracte-
ros do pulso, a rapidez da uscensSn thermic:!, a brevidade do periodo do
estadu, a anx.io.lado opigaslrica , o sentiment" do fraqueza goral, a insomnia
e agitato* a dimimiigao imiis ou menus considersvei das urinas, emiim a
presenga nVdlas do albumina, guranlem o diagnostics de mode seguro ;
mas nam todos esses signaes, quo formilo o fundi) clinico da rno^tia se
upresentiio a observagan simultanoamente.

Assim no prinniro peri do, per pouco quo sediscuide, nada mais se vfi
d M . U .i eveIndio do uma febra intlammateria ma is on monos franca ; mas
si so jiisor nltondor pur mn memento que ifesLa especie nosologica o calor
da |K lie e halitunsu; quo o facies ainda que vuUuoso consetT*! sna
cxpres Îo natural * a per t ' uto ditfere muif do ladies da embiiagueza
quern do • stadii do collapse; quo as iorgiis nao »s&o prostradas; quo a ro * pi-
ragSo, pnzita on menov &ccullerada, nndu a
outro l ido se considers, que na
sentimomo de fraqueza goral ;
it am la! nu qua) anciadstdo d <
p ju intetir do peitu e na n gian do pe'Cigi; sensibilidade epigusirica: e
;» 1u. a \ io so se observer Cun a dev id L ;uLonc£u ft uiarcha t idrmica eos
cara^t. ’ us do puUo, u diaguoMici d . iP. rmeul no caso presupposto nao
pole ofterecer hosita$lo.

proseatu de anxiedade : e se per
fVduv ft oaivdia , alom do facies especial , ha
'phalaigia especial pela s& le e mUsnsidado;

ale is f rbnoirns bora?.; estate sangumoa na

*

Na primeir v phmede sua ei* diu;An. J t \ pho iideroi le ainda distin-
gne Je urn nceesso palnstre franco pela imoiijidade das (lores Icuilmres o
vqdgaslricfts, pelos caractere^ do paU ausr inda de tuniefatglu do b:\go,
polo seccura da pelle, oil por lima diaphorcso abundante, mas que l >em longe
do ^or critica, cuntribue para augmeniar os solFt-uanatos do doenLo, sem em
n idi diminuir a toniparalura, cniiio born pondera IJulroulait : alem do pri-
mc. ito pmiodo a confuslti na ) o mai * possivel , os ph nomcnos fuudamentaes
da mole tin impo uu o sen diagnoslico ; alius pfldc o clinico achrtr- sc diantc
de nm oas^ mixto , em que. a interfeiencia do elemento palustte se accuse
a par das manifesta^Oes habitual da febre amarella ; n'este presupposto,
SRIA que mna das duas molestias precoda o deseuvolvimonig da outra, «cja que
ambasseapresentem [iromiscuamento, ivalisa -se uma verdad^ira complicaoSo
e nao uma forma especial da febre amarnUa* como algims tern
pensadrj.

Polo quo resputa a distinc^il - on ( re a fobre amarella e a febre iiiliusa
melaimricft : eis os ciractercs quo, na opiniao de roulau , ilevein prevale -
cer na resolurfm d’esse problema ;

A residence prolongada nos paises quenlos c irni elemento eiiologico
para a fobro me I an urtea : ao passe que 6 uma cundicfto de prescrva^SO para
a fobie arnarella.

J 6
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A prlm|ira e ordia&tt&tnente preeedida do aceessos intermittente$ nu -
inerosos, e sobrevem como nma manifaslagao tardiadn :mpaludismo ,

Na 2.* a subitaneidade da iflvasfto 6 das mais notorias.
Na i „* a cephalalgia A ordinariumerUe pouco intensa ; na 2.* A violeiUa

e muito intensa. Na primeira a ictericia , sobife serprecoce, 6 inlonsa,
forme, constants, geral ; na sogunda em verlude mestno de sua especiu A
relativamente tardia na maioria dos casps, muitas vezes llmitadaj e pddo
apresentar no mesmo individuo different tie intensidado tias diversa*
regions.

urn - 1
0 facies na primeira nada tern de caracieris
Na fobre amarella a exploragao da regifto hepatica. pMe bam rovetar

congests de figado ; mas nio hit ordijmriameote as dares inlensas quo ca-
racteris&o a melanurica.

Gs phenomena de guslricidade sflodiversos rif >s dous casos : n ' lim ha
vuinitos biliosos frequences no comedo e na drol&g&i da moteslift ; a materia
dVses vorailos produs manchas de aspecto verde clarqf : no outro casous
vomitos comosviiiptuma iniciai nao sao frequentes, e cuais das vozos sao
comtituidos por materia* aqnosas, e nuis tarde sao caracierirtioia par sua
naturoza hemorrhagica e polo sen aspect^ o cor ; esse Ynmito proriuz na>
rotipas uma maoeha escura mais on means prnmmciatia .

Num caso predomiru a diarrhea, no outro a cqnstipagao de venire & a
regra no cu111090.

As unnas na febre amarella contem albumina e sA lardlainonto e em
alguns cases se jrnderi encontrar n 'ellus elements do bile ; no passo quo
esses elementos s5o ordinarius nasurirmda febre biliosa. EmEmadilferenga
de efHcacia do sal de qtiinina , a ctmtagicsidaile , a imibunidftde conTerlda pot
um primelro ataque, 0 a mlo deterroinagfto de cachexia exfroman a tabm
amarella da biliosa melanurica.

Fobr© amarella e fobro biliosa rlojs ptiisse^quontos.
Partindo de que esUs duas molesUaa se p.oiem desenvolyer sob a influ-

ence declima e de condigoes meteorological identical sa tein ncreditado na
xua identidiide de nalurdzai ; tal nn.o sendoa no.ssa crengn julgamos devor
assignalar a differenga entreosdous morbus, e nV.sse empeulm nada de
melhor podemos Spresentar do quo aquilb1 que ouvimos do IHl, Peijaitlia
em uma de suas ligoes no anno paasady,

As duas aftoc^oes do que se Lrata , a dnspeitn ilos juntos do contacts que
apresentio, s3.o essedclalmente di versus, em natureza, symptomas. mardha,
losses pathoiogicas, e omfim na etiologia e trataymento.

As analogies do infiuencias climatericas sio indubitsrireis, mas a febrii
amarella por isso musmo que tern seu bergo originariu mn limites circums-
criptos na zona quonto, exigo condigoos lie ordem leliitrica especiaes, e
predisposigao ihdividuai tamhem parifeular : ella ataca de preferencia os
i -ecem chegados 0 os ostrangeiros , e nVsto ponto do vista 6 perineltiilo diser
que a febre arnarelU soconstiiue 0 mats terriyel Enimigo dos Europeosnos
paizea quentes : a biliosa bom ao contrano, nao res pel ta i.aos eotulig^es; 0
alAm d'isso uada demonstra que ella seja contagiosa.

Jr *
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Na febre biliosa os symptomas se encad&Jo em urn sd periodo ; ao passo
que na amarella ha dou < hem manifestos e distinctos, que em bom numero
fie casos s£o sepaiados por uma phase de attenuagAo nos symptomas subjec-
tivos ; esta pansa que para uns constitue um periodo da molestia recebeu
dos franceses a expressiva qualilicagAo de mieux de lu *nort , se bern que
durante elia nao e dado prever o exito do doente ; na febre amarella a
cephalalgia 6 principalmente frontal , e na biliosa 6 geral ; n’esta a suffusAo
icterica e rnuito mais precoce e os vomitos sobre serom tambeni urn pheno-
menos do 2° dia ou mesmn do primeiro sfto francamente biliosos, o hem
assim as dejecgoes que nesta silo tAo comm uns quanto a constipag&o do
ventre o £ no 1 ° periodo da febre amarella ; n'este periodo os phenomenon
de franca reacgao, a vultosidade da face , o orgasmo hyperhemico dominAo
a scena morbida.

Pelo que respeita a secregAo urinaria, o acido nitrico desoobre n’ um
caso elemenlos de bile , e n’outrn albumina, e as vezes, mas n&o sempre,
uma aureola azulada devida ii presengade uroglaucina : no lim do 5° dia e
mesmo antes, umdoente de febre amarella se pode apresenlar completamen-
te icterico e apyretico, on sdraento apyretico apresen tando-se a ictericia
( >usf wirtem* Na febre amarella hadiminuigAo da dinrese quo pode cliegar
ate a anuria , o que 6 extranha A febre biliosa : n&o e tudo ; n'aquella ha
hemorrUagias em poatos cliversos , causadas pela profunda discrasia e se o
rloente morre sem apresental-a durante a vida, a autopsia vae mostrarno
estomago certa quantidade de materia negra.

No ponto de vista do grAo de lethalidade o typho americano etn muito
sobrepuja a febre biliosa.

Emflm as lestfes anatomo - pathological d’esta ultima silo multiplas e
sem valor algutn no ponto do vista da natureza da molestia ; ao passo quo
uma profunda discrasia com su.is consequent;!as e mais a dogeneragAo
gonlurosa do tigado, corag&o, pin -. e ca piHares sao determinagtfes organicas
essenciaes A febre amarella.

Por isao mesmo quo a febre amarella pode apreseatar symptomas de-
pendents de cholcmia esta sugeita a confundir-se com a hepatite paren-
chymatosa no seo 2° periodo : mas si se attends a etiologia das duas moies-
tias , ans commemorative* do doente, aos signaes que affirmAo n' tim case uma
mnlesli i local e no oiitro ttmu geral sem loc&lisagao salients o uuivoca; en-
itm si *c pratica a expluragao sobre a regiilo hepatiea, o diagnostics nfto po-
derA offerecer dilftculdade.

Prognostics

0 prognostico da febre amarella , encarado em absolute, nAo comporta
um in iso seguro, sinito para as duas formas fulminante e nervosa que acLulo
seo btg /ir no ponto extreme opposto an que compete a forma abortiva cujo
exito c favoravel n- i universalidudo dos casos ; mas nem sompre d possivel
saber-.se si so train de uma forma abortiva, ou se a molestia tern de proseguir
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sua evolugtfo complain : a este proposito aojareuios que a* observagoes do
Dr. Torres Homem estabelecem oa seguintes principios quts mm to nos escla-
recerSo n’esto problema,

* L° Si o maxima Ihormieo, teedo apenas durado do 3 a Ci horas. for ss
guide de urn abaixamento rapido de calor, setn quo esleseja :u.ompunhado
de phenomena algurn do 3fr periodo* mtiito provavelmente a moiestia abor-
tariL *

* 2 0 Se o calor no primeiro periodo se mantlvor era seo apogeo durante
mais do L8 haras sem i&oiificar'se medianto os mnns £hfimados ante-
pyreHcos ; o apparedmento do 3" periods srrA innito provavel ; assim cmno
serA timbem muito provavel qite n niolegliA se revista do extrema gravi-
d a d e . »

<* 3,°Se a temper&tura maxima do l *
5 j&eriodo conservar-sn cstncionaria

per mais He 12 hoyns, eonchiir -se-ha quo os symptoma$ do 3*
e geriodo cou-

sistirSo em hemorrhagias principalmente. »

Pelo que respeiu a forma commuin julgamos dialer it verdade repetittdo
com o Dr. Jaccoud que esta forma mlo se presta a nenlnimn proposigao syn-
thettca ; visto <bmo eJla comprehends casos leves e graves, e subordina-se
n’este particular , a influencias eminentemonto variaveis ; taea coma : o genfp
epidemtco, as localrlades o onno, as? estates, etc. £ tc. Peranteas individual
lidades clinicns cumprS ter em grande conU, as condigoos individual
tempo de residence no logar , nacionalidadn. tomperamento e estado moral

Polo que respeita aos synaptomas sSo juslamente tomidos os seguintes ;
anuria * sotugo tardio , hemorrhagias abundantes e diffuses, o voinito negro
precoce, a anciedade precoue e intense, agitagao dos doentes * as tempera**

turas extremas, (hyperthermia ealgidez) o augmento progressive da quanti-
dadede alhumina nasurinas* os tremors

0 Dr. Fagel pretends que < > pulse? e a teinperatura A partir do 3. on
4/ dia descem paraLlelamente com certa lentiihlo e constancia, de modo quo
quando apparecem oscillagues horis^ntaes, se deve supper que algunia cousa
de insolito se passar o n'esta conjuncfcura o prognostics fiua cm Huvida ate
que o exame attento das viseeras esclarega ;i situagan : oittro-simT se na
evolugAo de molestia o parallelismo das* duas ) in has H&QRO inantlvar do n n -

do que ado pulso ascendai proporgjLOqne ti thermiea baixa , sodeveid eon-
sidefar tat Hivergencia cnnuwle signilicagAo m£. li‘ ainHa , no conceito do
auctor citado, urn signal disfavoravel a elevagSn tliennica no maxi mo da In-
vas$o e alem, depoisda remissSo ordinaria ; nu ent5o uraa defervescencia
rapida e isolada, de modo que ao cabo de algumas horaso ilgarisino ther-
mico superior se redusa ao que aeoinpanhiL o estado algiilo.

Do que precede se pode inferir quam in fund ado 6, tomando por base os
algarismos de niortalidade das e^tatisticas, formular lima proposigflo geral h
cerca do pmgnostico da febre arnarella : esse calculo oloquento e fiol para
uma epidemia dadaf se torna niesmo inexequivel quando se trata uma
generalisagEo synthetics
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Tratamento

Aelualmente se nos afigura de todo ponto ocioso discutir a necessulade
de applicugao tins meins praphylactioag a fobre amarelia: o* factos fallao

replica a lal respeito; observanrto-se, com eflVitn , aquelles indos, tem-
se consegnido mais de Lima ve/ evitar a cxploflUo epidemics em localidades
©minontemeute preparndas para entreter stm diffus&o : eui ouiros B)gare3 se
Letn podldo median to uma rigorusa fiscal isag5o sanitaria cercear o mal em
sua cuxumscripQfldt' iniciaL Sendo assim com prefixode-se o alcaace dlinter-
veng&o hygienicu & br° a preservag5o de uma molestia, que mu it as vezes se
mostra a oima dos roeurso-s therapeutieos.

Uous sao o$ (ins fuoclanicntaes a que a Hygiene se proptfc : Ohstar a
formagao de um foeo epirtei&icn ifuma 1oca-lida tie dada ; dcstruir o foca*
uma vez ©sdstente.

Nu primeiro case* temos a pre^Ctipg&o das quaiwtenag e lazaretes e
mais a retuogan < le elemcntos proprlop para clear uma epidemia , mesmo
Independent© > 1« iutportag&o actual ; no ultimo case a scienciu oriena o
saaeamento rbs Inca lidades aflfeetadas, a desinf&egSo* a preservaggo indivi-
dual . 0 numero de dias, durante os quaes se Jevo sumnetter os nayics a
sequestragfio, deve variar con tonne as condigues sanitarias que elles apro-
^cutarem : sompre que fur posivel niSo se deveri permittir a Iivre pratica
antes de decnrrer o tempo maxima da inoubagfto da molestia. For mais
vmatona quo parega semnllnnM rood id n , nem por isso ella & menos
justifies la pelas deva&tagtJe^ que a molestia proclius nus centres dos povos ;
entro os in toreuses da human idftde e os do commercio n&o ha hpsitar>

\ epidemia uma vez aieuda IMPOQ H evacuagSo partial da loea -
liifjule, © a diffus&o de sees habitantes* maxime ties rule aelimados,
pelo interior [Jo paiz e pehis altitudes elevadas.

k* municipalidades compete tomar mod idas prouaptas e eiticases, no
empeaho de evitar agglomerugSo de pesscas o de materias putresciveis ;
£ principalmeote nos pottos, que urge, m inter na altura das exigencias
sciontiiicas, a orgunisagao da um servigo de salubridade pnblica, que flscalise
com Mli solicitude e constancia o esiade das ruas, praia3, dockas e es-
gotos. Na questao de vida u inleresse do uma nagfto nSLo ha concessAo
possivel ; a mais in & jgnificaiHe pdde ser funesta.

'Fratamcnio otii"atix-o- — * I'm grande numero de
* melos tern sido preconisados contra a febie amarella ; mas ate o pre-
* sente nao so tem podido descobrir um agenfe especificOj on um me-
< thodo uniforme do tratamentn »

Hoax numero de an nos tom decorrid o depois que Grisolle escreveo
o trecho precedents, e ainda hoje elle pdde fier mantido precisamento
nos raesmos termos, sem que issm seja de modo algum infenso aos
alloy ininitos Aa TherapeutLCa moderna. Fretendei o cotitrario 6 desat-
tender formalmente a? conchisf7es a que tem chegado praticos da

sem
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altura de Dutroulau, Greisingar, Heronget* Feraud etc etc. euja auto-
ridaile na materia e im.liscutnrel , para oppor-lhe* concepgfles ereadas
no remanso dos gabinetes, on conceitos fonnulados apos a ob.servagAo
ile uma, on outra epideiuii Kflfectivanaento u hi^toru epidemiologies
da febre amarella ahi esta a mosirar-nos quo os recursos therapenticos
mais vanfcajosos em tat epidemia, ten fathado em outras : ora como uem
sempre a inefficacia pnde ser langada ern con la da innpportunidade da mo-
dicacAo, on da niA qualidude do* preparados medicamentosos, 6 furga
convir que a molest 1a nAo o idcntica A si mesmn era Indus 03 logares,
aanos. e estates, e pois a sua therapeutic! longe d <? ser tmiferme,
deve, ao cnntrario, variar no mesmo sentido,

No 1 °. periods n£o pode haver desaccordo sobre a utilidade do
vomitive 011 ovacuante eonforme predoruinar 0 estado gastrico, ou

a constipag&o do ventre.
Km geral se pretire como vomitive a ipecacuanha , e como purga-

tive tins dao os sail nos, outros 0 oleo do ricino.
Os primeiros no^ parecem proferiveis em virtude da mrxhfioagAo

que oxercem sobre a secreg&o da mucosa gastr * intestinal ; 0 uleo de
ricino s6 evacua A prego de uma indigestSo, mas tern a SPO favor a
promptidfo e fldelidade em seos effeitos.

Quando ha congestAn intensa do figado e de boa pratiot adminis-
Irar-se os calomelauos como desobstruente do figado e sub^o«|tirsnte-
menta 0 oleo de ricino para obviar 0 inconvenient^ da sua mtidelidade
como purgativo.

Preparadas assim as primeiras vias os sudorificos achao a rasAo do
sua applicagAo no calor ardente <? secc* di pelle e iu alta tempe-
ratura, cj ue tanto affligem os dnentes ; como diaphoreticos as ini'usoes
quentes corn acetate de atnmotiea. tinctura do aeon [ to , on simptesmente
as infusoes como as de jaborandi, a de tiores de sabugueiro, preenchem
bem n fim que se deseju.

Gasos ha em que desde as prime!ras boras se a presenta uma tem-
perature colossal , a pelle secca e aspera; entSo con vein adminislrar
desde logo urn bom diaphoretico e subsequenLemento os evauuantes*

Kis uma boa formula fnquontsmenle empregada pelo Dr. Torres
Homem e cujos bons effeitos tern sido por nris ifestimunhados na aula
de elmica medica.

InfusAo de florcs de sabugueiro . * d20 grammas.
Agua de louro-cereja
Acetato de ammonea . t , t .
Tinctura de aconito
Tinctura de belladona
Xarope do fiores de larangeira. . ,

um

8
16
I
\2 gottas
30 grammas

Tome um calix de hora em bora, aquecenrlo-se cad a dose.
Com esia tisaua se consegue abundanto diaphorese , a tempeiatura

e a cephalalgia dimmuem, sebro htd « si se auxili 1 a medicagao interna
com a applicagAo de pediluvios sinapisados.
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Se apezar da diaphorese e das evacuagtfes a temperatura se man-
liver olevada a 40°. e mais, pode*se preserever com vantagem urria
pog£o nitrada com tinetura de riegitalis o veratrina , e an mesino tempo,
se for neeessario, se pbde aconselliar logoes com agoa alcooIDada, ou
vmagre aromatieo duas a 3 vezes durante o dia.

Se n’este primeiro periodo houver grande congest&o do cerebro, tra-dusida por utn estarlo oomatoso* como se observa as vexes em individuos
robustos e vigoroses, n&o ha rasJo para se despresar uma sa.igria pela
lanceta : entretanto esta pratica so se j usthica, quando a congeshlo 6
tal, quo oonstitua o perigo mais immediato para o dente, Em um in-
dividuo em quo esta cemdiguo se realisava o Dr Torres Homem pres-creveo uma sangria de brago de 12 ongas, quo a despeito de ter side
renovada a tarde, nan conseguio remover aq nolle estado ; o doente
sticcumbio algum tempo Uepois e a autopsia revelou os vestigios, de uma
mtensa congest&o cerebral *

Em casos mais frequentes se empregilo com o mosmo dm san-
guesugas nas apophysis mastmdes, onde ha facilidade de estancar a
hemerrhagia, se a houver.

E tambem com o dm de remover a hyperemia intra rachidiana, causa
do grandes dimes e inquiotagao para os doentes, quo se dove empregaras
vetilosas sarjadas, e at6 sc houver necessidade, injeegoes hypodermics de
morphina, ou applicagOes de cli lorofermio sobre a regiiio lombar.

Cumpre ter-se sempre em vista que n’este primeiro periodo, em quo o
orgasmo hyperemico domina a scena morbida, os evaeuames e os clysteres
puvgativos achfto a sua razito do ser na qualidade de revulsives, e portanto
devcm ser em pregados conio adjuvantes das emissSes sanguineas, prinei-
pal mento no estado comatose depcmlente do C'UigestSo encephalica*

Us diurelicos constiluidos pi incipalmente pelos saes de potassa, pelo
espirito de nitro doce, crcmor soluvel de tar taro, e por infusties ou cosi-
mentos, taes como : de digitalis, de herva tostao, e parietaria, e bem assim
o oxynel soillilieo, a tinetura de bagns de zimbro etc sao reel ,imados pela
diminuigao da diurese a qual as vezes chega a suppressffo e constitue en-
tfto o perigo do morto inevitarol *

0 Dr. Jaccoud aconselha o leite em qnantidade t £o grande quanto
possivel com o dm de manter a diurese : este meio com effeito, atom do
ofleito assipiiatado, tern a vantagem de poder ser aiministrado a titulo de
regimem dietetico nos c isos cm que se apresenta a indioagilo < lo manter-so
as forgas do doente no segundo periodo da molestia.

Toda vez que desde o comego se apresentar intolerance gastricajul-gamos de boa pratica recorrer a magnesia iiuida de Murray addiccinnada de
tinetura de camomilla. e de noz-vomica e de algnmas gottas de laudano
de Sydenham : se bem que os preparados opiados devarn ser administrados
com a maior reserva em virlude da facilidade com que os centres ence-
phalicos se podm congcstionar no primeiro periodo da molestia : a oste.s
meics >e deve ajuntar as pedras de gelo, e como meios de matar a sede, que
as vezes e intensa as limonadas citrica , sulpliurica ou muriatica,

No segundo periodo da molestia nada ha mais a fazer dn que corn hater
symptomas, e prevenir tanto quanto possivel a adynamia e o estado de

A
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collapso N'este empenho conveni recorrer aos prepurados juinicos. a pogno
vinhosa aos caldos fries c leite na medida qua o permittir a talorancia
gastrica.

Eis uma formula do Ur. BapUsta dus Santos eujos bons effeitos forAo
casa do sando do Bom Jesus : tratava-se cnt&oper n6s tesiomunhados na

do svmptmnas ataxico-adynamicos, e de urn esCulo do algidoz. *1
Sorponlaria da Virginia,

Infundaem agua fervendcx. .
Camphora dissolvida na tinctura.

do quina. . . .
Acetate d o ammonea
Xarope de quina

N grammas. 130
, 00 contigraminas

i SO grays* P «

* * * -V P '

Tunie uma colher do sopa de bora cm bora.
Contra os phonumenos alaxicos, deliro, sobresallo de tendoes etc. so

oinprega geralmente a valeriana, os jnlepns aitniso&rados, caraphoradoa ;
o castoreoe assafetida cm clysteres etc,

0 Dr. Dias da Cruz afflrmn em sou rel .itorio, apresentado em Agosto do
passado* ter cnlhido vantagem contra os nbenomenos itervosos com o

emprego do bromuretj do potassio.
Contra a adynamia aletndas pogoes tunicas, vjnbosas,ulcoolisadas, etc. o

Ur. Tones Homem empregou com maxima vaiUagem em 2 casos • Lo profun-
da prostragAo, o phospboro em tinctura etherea.

Contra os vomitos du *i° periodo se pudo empregar a magnesia fluida
de Murrav addiceionada ile tinctura de camoiiulla e de noz vomica coin
algumis gottas do laudanoou com sulphate de morphina ; as vexes aconte-
ce quo odoentenAo toleramlo o.aa poguu vonha a toleral-a substituindo a
magnesia por agoa distillada e coiiservando-so o mais, As babidas geludas,
o proprio gclo em fragmentos, o acilo prussico medicinal a pegJo do
Heviere o ernllra a vesicatmi i noepigastro, sfio outros tantos meins A quo so
deve recorrer para combater este aymptoma.

anno

•<

gastro- intesliu.ies ten so recorrido As bebiJas
ao acido gallico, ao centeio espigido, ao

ao perchlnrurelo de forro, mas lie u sempre so c tnsegne os resul-
Bis uma excellent* * formula emprogaibi pelo Dr.

Contra as hemorrhagias
acidulas geladns, a ergotina
tannino,
tados quo so dezejao :
Torres Homem.

, . 100 grammasAgoa disttlladci. * .
SolugUo normal de petchlorurolo de fern

Tome 1 collier de sopa de 2 em 2 boras alternando com a pog5o
1

seguinte.
120 grammasAg* >a rosada

Ergotina
Acido gallico
Xarope de ratanhia

Uso externo.
Cosdmouto do cascas do jequiUM .
Para

4

30

. 300 *2 clvsteros
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Contra os solugos as perolas de ether ou entilo uma pog£o constituida
por ago* de melissa, chloroformio morphina e xaropo de ether, dao or-
dinariamente bom resultado,

A anuria ^ de todos os symptomas o que inquestionavelmente mais
inexoravel se aprosenta, resistindo a todos os meios, e deterraiaando ine-
vitavelmente a morte no meio de accidenies uremieos.

Contra este terrivel symptom* o Dr Torres Horaem empregou os
excitantes diffusivos , a tinctura de noz vomica em alia dose, a tinctura
etherea de phosphoro internamente, e em fricg<3os na regiao loinbar con-
currentemento com compressas embebidas em vinagre aromatico e ven-
tosas seccas ; mas tudo for cm pura perda, todos os doentes que apre-
sentario este symptoma em n. de 31 sobre 5GJ, morrerio.

0 Dr. Dias da Cruz teria sido mais feliz com o emprego da tinctura
de cantharidas intus et extra e com a tinctura etherea de phosphoro
em fricgOes sobre a regiao lumbar.

N6s livemos occasiSo do ver urn doente a cargo do illustrado Sr.
Dr, JosA Lourengo, quo depois de uma anuria de 43 haras robelde a
todos os ineios precedentes, vein a ter uma abundant# micg&o depois do
emprego da electricidado sobre a columna dorsal repetida 3 vezes ein
12 horas.

Cumpre notar que o catheterismo praticado neste doente n&o con-
seguio extrair uma s6 gotta de urina durante a anuria.

Pelo que respeita ao sulphato de quinina reina o mais profundo
desaccordo entre os auctores

Na capital do Brazil uns o proscrevom fonnalmente. outros o em-
pregSo com mais ou tnenos restricgdes e n&o v£ m neste agente os
inconvenientes de que Sant-Pair , Dutroulau e outros o tem incriminado;
n'este numero figuiao o illustrado Professor do clinica medica desta
faculdade e o Sr, Dr. Baptist* dos Sanlos.

Na epidemia do anno passado o Dr. Torres Homem empregou o
sulphato de quinina em 302 doentes sobre 501, tratados na Enfermaria
de S, Antonio a see ca^go ; dos 302 restabelecerao-se 266, succum-hindo apenas 36, o que dA uma propurg&o de mortalidade eminente-
raente satisfactoria. maxime se lembrannos que essa epidemia foi
das mais graves quo tem assolado a capital do Imperio, no concerto de
homens cornpeientes.

Accresce ainda que dos 302 doentes que toiuariio sulphato do quinina
somente em 41 a molestia percorreo asuaevolugSo completa , em todos
os outros ella foi jugulada no 1°, periodo.

0 Sr. Dr. Dias da Cruz empregou o sulphato de quinina em 4 do-
entes plethoricos e que apresentavio uma ternperatura superior a 40°.
no primeiro periodo da molestia , e em todos elles o mal nSLo transpoz
esse periodo.

O Dr. Souza Lima apoz o emeto cathartico empregou o sal quininico
em multos dos seos doentes, administrando-o em doses fraccionadas e re-
petidas mestno durante a fehre, e comquanto ujlo lhe reconhega acgSo
alguma especial sobro a especie de que se trata, nao lhe encontra
tambem os inconvenientes quo se lhe tem attribuido.

r
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Se consultants as nossas proprias impress5es do quo viraos na casa
do saude do Bom-Jesus do Calvario, onde for&o tratados em 1875 perto
do 200 doentes> o do quo temos observado na aula do clinica interna,
nio hesitaremos ein empregar o sulphato de quinina em doentes do febre
ainarella, j& a titnlo de antipyretico, como ante-piriodico nos
do compiicao&o malarica , aiiaz frequentes n'esta c6rte.

Entretanto n£o faremos desse agente uma medicare constante e
applicavel em todos os casos.

Tom-se incriminado o sal quininico prinoipalmente de uma acg&o
deprimente propria para favorecer a adynamia ; ora essa accusa^So sobre
ser gratuita por isso qua nao ropousa sobre factos bom averiguados* 4
improoedente ; visto como o theoria o os factos dao a digitalis um poder
tao enorgico sobre os centros nervosos e da cireulac*Lo e entretanto
ninguem ainda observou que este ultimo agente, apezar de sua esphera
de applicaQfio mais lata na molestia em questio, detenuinasse symptomas
de adynamia e isto quando se trata de uma pyrexia cujo fundo parece
implicar uma reduc$£o consideravel sobre a ac£fto do centre cardiaco.

casos
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8ECQA0 AOCESSOHIA- CADEmi r>E MEJDIOINA LEGAL

Bo lAfA&lilidiO

I

A morte criminosa do recem-naseido conatitue o ittfanticidie.

II

Nfio ha criterium preciso e natural para deflnir o caracter de recem -
nascido : a presenga do cordao 4 ainda o rnelhor dos quo se tom pro-
posto,

*

III

A falta de estabeJecimentos (roda) em que ae deponha a crianga 0 0

estado de ignorancia do povo s&o duas causas poderosaa da frequencia
d'este crime.

IV

A presenga do cadaver 6 uraa condigSo capital na inyestigagJIo do
infanticidio.

V

A condigao de viabilidade n5o 6 necessaria & existencia do
crime-

A
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VI

A questao de saber se a criamja viveo 6 emprescindivel na investi-
gate do infa&ticidio

YLI

As raodifica^tfes do pulmao constituent o principal fundamento em que
se apoia a solu^Ao d’aquelle problema.

YIII

De todos processos de dociraasia pulmonar o antigo & o raais vaata-
joso.

.
IX

A respirato 6 irapossivel antes de ruptura do bolso.

X

Os signaes de vida tirades do sangue n&o merecem con&anga.

XI

A docimasia optica de Bouchut e um auxiliar poderoso para distinguir
o pulmSo que respirou, do que foi ensuflado.

XII

A presen^a de signaes de estrangulamento n£o dispensa a
docimasia
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SEC<;io OHIHUĤ IOA— OA D I^l U A l>« CL.IMC5 A liXTEltN V

Do udlliomitkode do tralazucuU das fvri&£,a acelAtEUts
9 Qkifurgie^e

[
n -

0 tratameflto conveniente das feridasse impoe ao cirurgiio corao tun
dos setis principals deveres.

II

0 estudo da influencia do ar sobre as feridas e do importancia encal-
culavel quando so trata de fcrmular as indicates do curative.

* III

As feridas subcutaneas curio geralmeats sem suppurate >

IV

Urn doa motives da mfluenc -a do ar sobre as feridas, reside na existea-
cia em sou seio de uma infmidade de pequenos organismos, vegetaes e ani-
maes*

V

Esta itiduc^So se firaa nos estudos de Pasteur sobre as fermenta^es*

VI
i

Um bom curativo dove proteger as feridas contra esses infinitamento
r pequenos
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1
oH

VH

Os metos de occltisSo , a as applicagcSas dos antisepticos prehenchem
o fim

4vm

D'eutre os occlusives, o curative algodoAdo morecoa preferenda.
[X

O raathodo de Lister e o raais perfeito dos eurati vos antisepticos.

\

N^o 4 indefferente a escelha d 'estas duas ordens de curatives.

XI

0 curative de A.* Guerin 6 exceliente no tratamento das feridas por
esmagamento.

XH

0 methodo de Lister offerecu propor^oes para alargar a esphera do
suas applicates.

1
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8ECQAO MKOIC-V—CAOEIRA DE l»ATHOLt>GI\ INTEHN1

Hmorrhagia ••fibril

1

A' luz da aoatomia e da physiologia D3O S3O synonimas as expresses
hemorrhagia cerebral ; hemorrhagia encephaliea.

U

Sd as lesdes vasculares sSo condi^Oes necessarias para que a rupturadas
arteriolas cerebraes tenha logar.

in

A hemorrhagia cerebral torna-se mais frequente k medida que as
idades se affast&o dos 50 anuos.

IV

As lesCes secundarias dos centros nervosos, consecutivas k hemorrha-gia, se caracterisao por uma sclerose fascicuiada descendente, cujo pro-cesso aaatoraico e constituido por uma prolifera^o conjunctiva (neuroglia)
e subsequeutemente pela retra$£o dos elementos conjunctivos, que des-traem as flbras nervosas.

V

Na hemorrhagia, a paralysia re?este ordmariamente a forma hemiple-
gia e occupa o lado opposto k lesSo cerebral.

r .1 8
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VI

As convulsOes e a contraciura precoce corresponded A uma localisa^So
precisa e podem indicar a abertura do foco nos ventriculos ou rae-
ningeas.

VII

A marcha da hemorrhagia cerebral apresenta urn caracter especial ;

d progressivamente descendente*

VIII

Sua evoiu£So clinica, sem se confundir, apresenta grande similitude
com a da eschemia cerebral,

XI

E' excepcional que a hemorrhagia cerebral determine morte subita.

X

A hemeplegia alterna permitte destingnir uma hemorrhagia do raeso-
cephalo da hemorrhagia cerebral.

XI

Ainda mesmo ligeira, aeu prognostic© d grave.

XII

A' sangria se impOemserias reservas na hemorrhagia cerebral.
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I

Sanguine multo effuso, comuHio, aut singultus supervenieiis.
malum.

{ SECT. 5.° APH. 3 ° J
II

In acutis allectionibus quoe cum lebre suul, luctuosoe respira-
tiones, mala.

( SECT. 6.* APH . 54.' )

III

UM in fcbre non interimHen to, difficultas spiranili et delirium
fit, lelhale est.r

( SECT. 4.° APH . 50.* j
IV

Febrem convultioni surpervenire melius esi quam convuUtonem
( SECT. 2.* APH. 26°. J

febri.

V

mpura corpora qu» plus nutrias e6 magis luedas.
( SECT. 2.* APH. 10*. J

VI

Quoe per vesicain excernuntur spectare oporlet
subeunt. Nam quoe bis minime sunt similia,

an qualia sani?
ea morbosiora.

( SECT 4.* APH. 26, * )

J
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Esta these esta conforme os Estatutos.
Wo de Janeiro, 25 de Seterribro de 1877

Dr. Berijamim Franklin Ramiz Galvdo
Dr. Pedro Affomo Franco.
Dr. Joao Jose da Silva. '
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