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PRIMEIRO PONTO.
.

DISSERTAQAO

DIAGNOSTIC!) E TRATAMENTO DAS DYSPEPSIAS.
S E C C A O M E D 1C A .
(CADEIRA JDJK

CLINICA INTERNA ).

Parmi les souffrances qui font le tourmenl ti un
grand nombru do pacsonnes, figurentuu premier rang
'

les derangements dosvoics digestives : la dyspepsia fcat
bion . . r la matudio la plus commune de3 peoples
civilisrs . Elio otende son empire fiurtoutas tes classes
dr In society les classes les plus olevees comma lea
chases les plus intimes 3’ sont egalemdnt sujoitos.
( WILUKHEJ .
,

Breves e sueeiutas consideracoes solire a liistoria , etymologic , definicao
e synonymia (fas dyspepsias.
Esludadas , porque e a primeira cousa que se antolha ao exame do
medico cm quasi lodas as molestias, as perlurbagues das fancies diges.
tivas lorn sido interpretadas c denominadas de maneiras di Her wiles.
Os autigos , despojados dos conhccimenlos anatomicos e physiologicos
que hojc possuimos porque o respeilo consagrado ao cadaver vedava os
tocal o soli pena de profanafao , coinparavam as digestdes as operates
por meio this quaes se elTectuam a prepara$ui culinaria dos aiimenlos
Graeas ao sen engenho e observagiio propria, Hyppocrulcs, tratando do
regimen e seus desvios e das diyeslues e suas perturbagoes, indica preceiios
que ainda Uoje podeuiser abrafados c seguidos pelos dyspcplicos.
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Results pois do quc acabamos do dizor quo. no primeiro periodo da
mcdiciua , cm sou berco , as perlurbacdes funccionaes do tubo digostivo
foram perfeitamenle conbccidas c rigorosamerite apreciadas
Entre os succossoros do llyppocrates sobresahcm , como os mais notavcis, Celso e Aretoo. Am bos. eni suas obras, Irafaram com mao de mcstrc
os vordadeiros symptomas quo traduzem a molcstia dyspepsia.
0 primeiro, cscriptor corrccto e eleganie, escrcvendo sobre a fraqueza
do estomago, diz : « Ella sc aunuricia pela palidcz, magreza , dores noepi
gastro, nauseas, vomitos in voluntaries c cephalalgia, quando osta-so cm
jejuni . » 0 seguudo , Aretoo (da Capadocia ) , de uma manoira mais catlio
gorica , fallaudo acorca das affecfdes do estomago, emmneia suas ideas tra-

.

-

symplomus do grande immero do perturba les funcciouacs do canal
digostivo , das quaes algnmas deltas eslondem sua accao sobre oulros

(audo

^

orgaos. Provou dVsse modo as sympalhias quo cnlrctem a viscera com toda

a cconomia .
Com Galcno, genio perscrutador e grande observador, comccaram as
definicfles escolasticas c distincooes vordadeiramentc sulitis. Conlirmando
o quo bavia na sciencia sobre a dyspepsia , ao medico dc I’crgamn cabe a
vi rente coroa de gloria precisando a csta molcstia sua verdadcira sale ,
causas c variedades
Os successorcs de Galcno , sens discipulos e commentadores , trataram
dc accuser as ideas quo possuiam os antepassados , sous vordadeiros mesires, sobre a dyspepsia . Desde essa cpoca ate o lim do pcnulliino seculo
raramento era pronunciadn a palavra quo dcsigna csta molcstia . Os symplomas ( jue consliluiam os quadros nosologicos foram por assim dizer profanados : a ctmfusao c o rogresso da mcdiciua Loriiaram-so mil facto.
Sauvagc , cm 170S , individualisando as molestias , lcvou-as a pouto dc
considurar como cspecio inorbida phenomcuos quo apenas poderiatn scr
lidos como symptoma e s6 symptoma.
Graces porem ao genio do Vogel , o qual attenuando pela synthese a
voragem aiialylica quo tondia lirmar-se , deu a expressao dyspepsia o sen
tido quo os galenistas iigavam a bradyspepsia , isto d , uma digeslao diflicil
e lcnla , fazendo a deste modoentrar definitivarnento na linguagcm medica .
E’ precise cbegar a Cullen , creador do nome de nevvose , o qual a dos
peito da confusSo que nascia do conjuncto de phcnomcnos applicados a
diversas perturbacoes funccionaes do eslomago, e que ellc proprio reco

.
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nhcceu a existencia , soube fundar a validade que sobreviveu ale nossos
dias .

Mais tardc , Tirotissais , depois de meditar sobre as ruinas do passado ,
imprimio a mcdicina uraa era nova , para pile uraa verdadeira regeneragao.
Tcntou provar quo quasi toilas as molcstias nao cram mais do que , cm scu
fumio, uma verdadeira gastrile . Elle e a escola physio I ogica dc que era
chefe subsliluiram essa denominacao pela pa lavra dyspepsia . Soubcram
reunir os casus ague!os c chronicos, e referiram a esta ultima subdivisao
os desarranjos das funcfdes digestivas. I onfcrindo um graude papel ao
tubo digostivo , as ideas do professor de Yal-de-Graea moslravam o eslomago cstreitamenle ligado por sympalhia a todos os pernios do corpo .
Apds esle grande genin uma grande rcvolutj&o se operou : os medicos
que seguiram a Broussais caliiram cm outras cxagcrai;Ges nao me nos deploraveis do que aquollas que se approxiinnm as deslc grande Iioinem . Esquecendo que a dftr e com effeilo commum a lesoes muilo diversas e que
nao podem see feliz e radicalmcule combatidas senao por mcios dirigidos
conlra eslas mesmas lesoes , consideraram o symplonia dor como uma molest i a a qua! assignavam uma nalureza nervosa ; a gastralgia substitute a
'

gaslritc .
lie toda esta inccrtcza rcsultou para a palavra dyspepsia um eslado de
verdadeira anarebia . Cada aulor conferia-lhe o nome. mais ou menos arbi frario . Vallcix, porexcmplo , a mcncionava como um simples epiplifloomeno
da gastralgia .
Em lHoii , Chomcl , ja no Um de sua cxistoncia , quiz legar a postcridade um ultimo fructo de sua ronsmnmad : i inlelligeucia e profunda illustraijao , escrevendo ex- profma um iraballin sobre dyspepsia. Comprchendeu
sob esla denmnina;< ao uma multidao de especics e variedndcs segundo os
symptonias quo predominavam . iSesta obra , Chomcl sou lie esbocar com mao
de meslro os synvptomas e o tratamento. formando um quadro cujas cores
por si so traduzem o genio que o nioldou . Tal e o typo com o qual con formar;un-se a inaior parte dos autores desde essa epoca ate nossos dias .

ETYMOLOGIA. DEFIXICAO E DIYISAO O)mo vimns , desde Hyppocrates ale hoje , os autores os mais consummados tem sc achado cm perfeita divergencia sobre a nalureza deslc estado
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roorbido. Procurou cad a um crigir o ECU cdilicio sobrc aJiccrces quo cons
truiam, E Lazegue mais larde bem o dlsso: <t A definigao da dyspepsia c

-

.

iropossivel »
Dyspepsia , oriunda de duas palavras gregas, dt/s , diftkil , pcpsis
digestao , designs , cm sua mais lataaccepgao e como sua etymologiaindica
uma perturbadio mais ou monos iiolavcl da digestao dovida on nao a uma
lesSo material ou functional das proprios organs digestives, ou de orgiios
mais ou mcnos distantes delies, c acompanhada do plieuomenos variados ,
que podem ser locaes ou geracs.
Considerada sob osto ponto do vista, a dyspepsia nao constitue espccic morbida delinida, porquanto pddo ser a expressao symptomatica ou
sympalhica dc um grande nnmero de molcstias. Para quo tcnlm direiio aos
foros de nosologica , c precise que exista por si so, independente de todo e
qualquer estado rnorbido que a possa produzir .
Ires sao porLanlo as especics de dyspepsia :
1." Dyspepsia idiopathica , protopalliica ou essential.
2. ” Dyspepsia symptomatica.
3 ° Dyspepsia sympathies
Dyspepsia essentia! e uma nevrosc partial , caractcrisada por perturbag&o fanccional mais ou mentis notavef do cstomago ou inleslmo , ou de
audios simuilancamenti; , e independente de toda e quulquer iesao iriate
rial apreciavel peios rncios ordinaries doobservagao
As dyspepsias symptomaticas e sympathicas exprimem perlurbagdes
digestivas porem inlimamente ligadas a uma oulra molestia assestada, quer
nos proprios orgaos digostivos quer em orgiios mais ou menos distantes
dellcs.
Todas estas cspecies podem revestir a forma aguda ou chronica.
Assim pois temos :
do eslomago
aguda
ou

—
.

—.

.

.

.

.

-

Dyspepsia idiopathica

e

intestinal
do cstomago

chronica

ou
intestinal

-

5
/

agiida

)

Dyspepsia symptomatica
chronica

)

u

agiida

Dyspepsia sympathica
elironica

do estomago
Oil

intestinal
dn estomago
on
intestinal

do estomago
ou
intestinal
do cstomago
ou
intestinal

compteta pois a delinieao , lornando-a nfto so mais clara e
scoao lambem niais consentauca com a razao e a eloquencia

A divisiio

precisa

—

dos factos.

SYN ONIMIADi versos tern side os nomes empregados para designar a molestia
sobre que dissertamos : Dyspepsia , Bradyspepsia ( Uyppocrates) ; Stoma
chi rosolulio [ Celso] ; Passio stomachica (Celius Anrelianus) ; Cardialgia
(Suavage) , etc. t etc

-

.

i

DYSPEPSIAS IDIOPATHICAS.
DYSPEPSIAS AGUDAS OU ACCIDENTAES

.

1

ETIOLOGIA.
Scndo as dyspepsias agiidas inteslinaes quasi sempre senao sempre
coufiecutivas as gaslricas, para maior concisao, trataremas, engloliadamentc com cslas ultimas, das causas quo attuani immcdialameiUo uu nao
fiobre o canal digestive pruduzindo a indigesluo , dividjiido-as cm causas

directas e indirectus .

.

CAUSAS D 1 KECTAS

« Estas causas sao divididas cm quatro classes , segundo sea naturcza :
L* tjuantidadc cxcessiva rms alimentos e bebidas ;
2.‘ Mil quulidadc das substancias ingeridas ;
:i .‘ Insuflkioncia da niasligucan o da insalivaoHo ;
AS Indigestao que resulla da repugnancia idiosyncrasica do ustmnago
para ccrtos alimentos. »
t * Qiiuntiriaric
1

^iva

eltic

no« aliiticnlns c Ihehiilns *

Detcrminar a quantidadc precisa dc aliracnto, que cada iudividuo
devc tomar cm suas refeicoes 6 absolutemenle impossivcl. A capaci
dade digestive , a idade , o estado dc movimento ou repouso, a esta$3o,
etc. , etc. , sao tanlos molivos que modilicarao qualquer calculo a priori

.

-

7

determinado ; considcrado tanlo cm iadividuos tornados collccliva como

individualmente.

marco qne precisasse a quantidade de alimenlos
quo dcvernos ingcrir sem pcrda de uma perturbable gaslrica ? A' esse
rcspcito rcspondcremos com todos os aatores, que a natureza torn posto
Qual scria pnrtanto o

no organismo o scntimento da necessidadc actual , ficando inlelramcnte
aquern da saciedade conipleta que constituc o limite no qua ) convini
deler-se.
0 mao cstar mais on menos notavel , a dislensao mais on menos
dolorosa da regiao cpigastrica , cructaedes c as vezes nauseas , « sau os
primeiros grilos do ren torso do uni estomago que at aba de commctter
uma (alia . »
0 resaibo que siiem os cozinlieiros dar aos alimenlos, tornando-os
mais agradaveis ; os folguedos, os banquetes, c tantas oulras reuniues
siio inolivos que proportionaln muitas vezes toraar muior cdpia de ali
mentos, a quo sc ajunta em grande nunicro de cases a ingestao de be bidas de dilTerentcs naturezas.
Outras vezes, nao v mais o accresc-imo de grande quantidade de
subslancias, tomadas em uma so rcfciglio , quo produz a indigestao, mas
sim ( e mui commummenle sc da nas eriangas ) a ingestao repelida e
poucei espagosa das re lei goes.
No primeiro caso , a grande dislensao do estomago por solidos e
liquidos. a cxistencia , muitas vezes, dc suhstancias do dillicil digestao,
reiiriido tado a falia tie excrcicios, bebidas aleoolieas, etc., modilicam
ou impossibilitam completamentc a execucao d 'essa funegao tao nccessaria a vida.
No scgundo, o mesmo meeanismo torn lugar ; accrcsce que o estomago ,
alem de sobrccarregado pelas novas refeigoes, ja se acha cansado e sou
iiilluxu nervoso esgotado : os movimeutos peri c anti-peristalticos da tunica
niusculosa do estomago e dos intestines, a diminuirao ou falia relativa
de succo gastrico , sentlo ludo considcravelmente fraco, produzem in
evitavelmenle uma verdadeira indigestao.
Nos vellios, uas pessoas fracas c nos que se sujeitam a vida seden
taria , as digesldos razein se lenlamente, de mode que as refeigues approximadas podem aggravar, dc alguma maneira, o estado primitive, trazendo
aliual uma impossibilidade na rcalizagao d 'essa funedio.
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Nas criancas , quo dotadas de uma forga digestiva t!io fraca, a tome se
apresenla a cada momenta : o desvcllo das amas c das mills excedem os
limiles marcadus pela necessidade, e grande cupia dc substancias sa
ingeridas, engorgitando , por esta forma , estomagos de capacidades tan
limitadas ; as regorgitagdflfi, os vomitos , as diarrheas rebeldcs consliltiem
muitas vezes os prodromes de uma gastro-enterilc rebelde e mcsm *
fatal
A convalescent em goral , c principabnpntc a das molcstias agudas,
constitue, em grande numero do cases , incentivo favoravcl as frcquentes
indigestues.
Os individeos quo vivom na indigcncia, e quo portanto all men tarn- KP
mal , quando a eurle depara-1lies grande cdpia do sulistancia alimei ticia , fazcm largos refeio es , o a consequent: ia e a dcsproporcao das foi fas digestivas , terminaudo por sercm eslas ultimas vencidas na luct . .
uma indigestao tern lugar.
As refcifdes irregulares crdlocam , iimitas vexes , < >s in&mdiios ecu
cs1ado de tomarcm muito alimento , quc pode favorecer a occasiSo do im
dyspepsia aguda .
A ingestao de liquidos em grande ahundancia do utua ?< ’ vez on em
haras approximadas . lomadas ombora em pcquenas qua nil' lades , o si tid
prineipalmcnte bebidas de natureza alcoolica, explica faciimenle a vippa
rigao tie uma pcrturbagao gastrica constiLuindo a indigestao.
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Nao ha nada de absolute, como dtz Willieme, n ’este genern d
causas ; ponqmuito, os aiimentos reputados us mais iudigcstos , canlitii
clle , sao a cada ins tante ingeridos por mu i ins pessoas. OmvOm no en
tanlo , ter em grande conta a forga digestiva dos indivkluos, dc sens ha
hitos e do genera de Irabalho ao qua! elles se entregam . ns processor,
culinarios podem moiliticar as substancias aliraenticias de La! m«xlo qu
tornem-as mais on monos indigestas ou digeriveis.
Basla eslas breves consideragues para provar a influence malclita d
qualidade dos aiimentos na produegao das dyspepsias amidas. As mesmas
rcflexoes sao applicadas aos liquidos
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Nao s& os alimentos vegetaes senflo lamlicm os animaes neccssilam
de nma lioa inastigagao e insalivagao ; uma boa tnastigagao « 00 pream
liulo necessario tie uma boa digestfm. » E' ctaro que ser&o expostos a
frequently indigcsifles aqtielles quo fizerem suas refeigoes nouito depressa
e que, principalmenle, tomarem, n’uin cspago relativamcnte pequeno, gran
de c6pia dc alimentos : duas coudigdes eapaz.es do detenwnar promptame ti te uma indigestao gaslrica ou intestinal.
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A influeacia quo s6e exercer 0 estado idiosyncrasico sobrc as tunegoes gastro-intestinacs e manifests e patents I ’ara comprovar esta asscr
gao L' Pastaute apontar os numcrosos cases quo diariamente sao citados
[1or quasi todos os praticos

.
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CAES AS IN DIRECTAS.
as ililTerenles funcgOes do organismo ; logo apbs as refeigdes uma modificaeao natural sc passa para 0
lado dc quasi todos os appareibos: 0 systema nervoso diminue a sua
adividade, a ciroulagao se accclora , a intelligencia torna-se mcnos dara ;
poatn que haja mais animagao cm scus ados, todavia 0 eorjio procura
sernpre 0 repousp; ura bem cstar, flnalmentc, se apodera de todo 0 or-

turn harmonia perfeita exisle

enlre

gan ismo .
Pois bem , a experience' e a obsmagao demon siram quo n 'este nru
in onto grande tluso do sangue tern 111gar para 0 csloinago ; lodas as
forgas do organ ismo parecem se concenlrar para 0 tubo digestive afim
de rcalizar suas im porta utes tuncgoes ,
Assim com 0 ado da digeslao etn seu estado hvgidu . E , para que
a harmonia deste concerto physiologico, segundo a phrase de Willierne,
si'j t deslruida , basta , muitas vezes, que uma causa qualqucr venha perturbal -a cm sua existencia . Assim temos, por exemplo, as emogoes mo

«
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raes vivas , qua provocam , < Ie ordinario, grande perturbagiio do systems
nervoso, a colors , o terror , etc. Uma dOr viva , os movimentos violentos,
os banbos geraes Trios on quentes, as bebidas gel ad as , a tilillagao da
garganta, ole., bastam para , n ’cstas circumstancias, dcterminar uma perturbagao na digeslao gastrica ou intestinal.
Comquanto estas causas; possam do per si prodttzir uma dyspepsia
aguda , cumpre , no entanto, nolar quo ellas, em grande numero do casos ,
acham-se juntas , concorrendo todas para uin so fun.

SYMPTOMATOLOGY .
Caracterisada por uma perturbagao p;issageira , transitoria das funegoes
digestivas, a dyspepsia aguda pbde ter sua stale , quer cxclusivamente
no estomago, quer nos iuteslinos , ou em ambos simultaneamcnte.

DYSPEPSIA ACCIDENTAL CASTHICA .
Desde o mais leve embarago da digestlio , imperceplivel muilas vezes
ao docnte, ate as desordens mais intensas, rodeadas do urn negro quadro
de symptomas cada urn dos quaes mais assustador , pode ter lugar por
occasiao de uma dyspepsia aguda. Altento a natureza do individuo, as
causas que a produziram e amuitas outras circumstancias, esta perturbagiio
passageira do estomago pode tomar graos diversos.
A’ semeiham;a de quasi lodos os anctores que tern escriplo sobre
esta materia , dividiremos cm lies graos na ordem de sua mariifes
tagao e de sua intensidade.
PIUMEIEO GIIAO. Acostumados a nao ter consciencia do que sc passa
em seu estomago logo apos as digestdos, os individuos cm preza dessa falsa
digestao, como llie cliama Guipon , sentem ncssas occasiues, ou algu
mas boras depois , mao estar , bocejos, pundiculagdes, etc., acompa
nhadas de sensagao de embarago e plenitude epigastrica , ernctagOes de
gazes ou materias semi-liquidas, emprestando ao paladar o gosto de algu
mas substancias ingeridas nas ultimas refeigoes
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Neste primciro grao nao ha retire ; ha algmnas vczes peso do
rahcca coincidindo com oiilros synipi mias dependcutes da innervagan.
lim rogra geral , eslo oslado sc dissipa coin o correr ilas boras ; o
inuitas vczes cpicr so , quer sob a iufluencia do qualqocr hebida aromatiea , de passcios, distracgoes etc , l udo volta ao oslado normal .
Entre a ligeira pertnrbagao gaslrica cajo quadro
SEC,i;\ no GRAO.
acinia descrcvcmos, e as lerrivcis manifostagoes quo constitucm o terceiro periodo, os isle a phase » [ no reprosen la a verdadeira indigeslao
acompanhada de Indos os sous mais signilicativos symptomas.
0 embarago cpigaslrico , as vczes com dolorosa lonsao, acompa
nhada do arrotos, ordinariameiilc mm rlioirn do ovos padres; nauseas,
vomitoragnes, com secrcgao abundanto do saliva : lingua paslosa, aspera e coberta do saburra : esfororw para vomitnr , e cmfim vomitos
dc malerias alimeutares, os quaes dcixnni mao gosto na boca e tuna
sensacao de urcncia na garganta , ate., ivpresentam cm resumo os symp
tom as locaes.
(
Juanto aos symptomas geraes, sao os scguinles : prostragao geral ,
cansago, tremor dos inembros inferiores, fraquoza e tilubeagilo no andar ,
alternadamcnte calufrios e assomos do oalor para o rosto : suor frio na
fronte , sobre as orbitas o em torno das azas do nariz ; palidez ; movirnonlo febril mais ou monos protmneiado cephalalgia o vertigens.
l 'ara os quo se rodciam do todas as cautelas necessarias ein tao
criticas circumstancias tudn desapparcce em poucos dias sem quo haja
maior gravidade no estado de sua saude
0 mesmn , porem , nao aeontece aos que seguem nma ordem senao
iuteiramente inversa polo monos modillcada em sua exoeugao. N ’esles
casos, acbain-se prcdisposlos a contrabir qnalqucr onlra molestia mais
grave; e alcm d isso , acontece quo em lugar das funegoes digestivas
voltarem as suas condigoes normaes como s6c acordecer aos que
polo contrario, incre
sogLicm a risca as regras hygieiucas, cl las ,
menlam-sc continuum os vomitos, as nauseas, vertigens , oscillagoes e
fraquoza no andar , etc. , etc

.
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A p reson tan do em quasi sua tolalidade os symp
tomas doscriptos no grao prcccdentc, a dyspepsia agiida no sou inaximo
dc gravidade e inleusidade rcvella nao so flsLes mesinos symptomas,
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scnao tambem quc vem acompanhada do oulros, que chcgara a despertar

.

serios receios
Vojamos em poucas palavras quaes os apparelhos que roais sc
compromettcm:

—
—

API'ARELUO DA INNERVACAO. Symptomas simulando os prddromos
ou immiiiencia de uma congestao cerebral : somnolencia continua , pouca
expressao dc uni verdadeiro deiirio ,
sensihilidadc ; palavras sem ncxo
etc ; ou Iras vezes ha verdadeiros signaes de uma congestao conflrmada ;
face apatelada, olhos fixes , pupillas dilaladas, palavras dilTiccis c mal
arliculadas, desvio dos iragos paralysia ile movimento e sentimento
n’uma me lade ou na quasi totalidade do corpo ; emlirn , jactitagao ,
extrema agitagao e cephalalgia violenta.

.

—

APPARELHOS DA CIRCULACAO E RBSPIRALAO. Suffocaguo , respiragao irregular , suspirosa , alia ; batimentos desordenados docoragao ; agilagao, angustia
extrema ; formigamentos c dflres nas paredes thoracicas, tal e o cortejo de
symptomas assustadores que tern Jugarpara o lado destes dous apparelhos.
Ha ainda outros signaespertencentes aos mesmos apparelhos , taes coino
febre , pulso cheio frequenle, ou pequeno, flliformc, snores fries , convul soes, ataques epilepticos c tetaniformes.
Todos estes phenomenos assirn rcunidos pddem simutar diversas moleslias , as quaes pore in em grande numero dos casos siio distinclas ; porquanto o cstudo da anamnesevem mostrar o lio quo deve guiar o pratico no
diagnosticoc noemprego de uma thorapeutica racional.
’

DYSPEPSIA INTESTINA I , AGUDA -

-

As perlurbagoes funccionucs agudas dos iritestinos pddem mostrar se
consccutivamente as do estomago, o que i* mais commutn ; ellas pddem
mesmo ter lngar primitiva e independontemente dc qualquer perturbagao
para o lado do estomago , a semelhamja da dyspepsia chronica .
Seja como for , estas perturbagocs se manifeslam algum tempo depois
das refcigocs , nccessariamenle o tempo que os aliimmtos gaslam parache
gar as partes assim perturbadas. A estes casos ella se caracterisa por mao
estar local , tensao do ventre , sensibilidade das paredes'abdominaes, bor-
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borygmos , colicrts, ora continuas, ora passageiras ; emiss3odegaz ile cheiro
in fee to.
Itdativamenle aos symptomas geraes silo os mesmos quo notamos para

os gaslricos.

Horn como as perturbagOes gaslricas, as do intestino apresenlam os
tnesmos grdois no. intensidade do sua manifostocSo.
No priraeiro period© desta tadopddepussar i;omo no primeiro da dys
pepsia gaslrica aguria : ha apenas emissao do gazes e as vnzes ovacuagoes
dc material fecaes, voltando etnfim no sou estado normal
Nos ultimos casos ha sempre major intensidade nos symptomas : conliniiam as colicas, horborygmos, diarrhea copiosa ; acoinpanhadosdeoulros
phenomena® geraes que sueni empreslar a molostia o caracler do diarrhea
chronica

.
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COMPLICA $OES E REINCIDENCIAS

.

Logo ap6s as rcfcigoes o primeiro symptomadc unia perturbagao digestiva pdde rnaiijfestar-se.
Devido qaer a ingestao de grande cdpia de alimonies, Qlier aqualqucr
oulra circttmslancia quo lenha nbslado desde 0 com ego 0 irabalho digeslivo ,
0 quo 0 facto 6 que csta funeguo so torna languid ® e a niassa alimentir.ia
soffre nma claboragao lenta c imperfeita.
Succcdc outras vezes que esie tncsmn embarago se apresenta, porem
em horas muitit mais distantly da ultima refeieao. A ’s vezes no gozo intimo
desuas satisfagOes 0 individno 0 surpreso per nma noticia agradavel 011 des
agraduvel ; ingerio substancias nocivas ao eslomago, aoffre nma queda e
outras tun las causas quo vein embanigar a funegao digestiva om sen

-

cxercicio.
He qualquer quo seja a maueira pelaqual comegasse a indjgestaogas
trfca segue ordinariamente dons caminhos; ou 0 Irabalho digestivo fica,
durante uni tempp variavel , diminnido ou interrompido , retomandoao depute sua marcha , ou cntSo os phenomenos do uma digestfio laboriosa e pe-
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persistent durante muitas horas, e o estomago, depois de csforeos
energicos c proltmgados , nraba por se descrabarapar dos alimcntos quo om
jiivoi

.

si content
ftesic u I limit caso sau , ora expollidos polos vomitos , ora iinpellidos
alravcz do oriQcio pylorico para o iuteslino, ou cnlao sao expel lidos por
ambus as vias simultaneameotc.
.\ este segundo caso , que formulamos , aiodigcstuo sen do coraplela vem
roikada de pile no men os mats graves do quo a prime; ra. E, segundo o
tempo que ducou a digestau dos alimcntos , assim estes apresentam se mats
on monos digeridos, e isto ainda segundo muitas condigdcs ; assim lemns
a qualidadce qaanlidade dos alimentos a boa ou ma masligatao e portantu
boa uu ma insalivate ; taes siio as causas quo muito influent subre a na
lureza das matcrias voiniladas
Os voiniloscummummente cedent ou desapparecem logoque toda asubstaitcia contida na cavidade do vcntriculo scja expellida . Ha casos porem
que, apezar de assim ter aConteddo, os vomitoscontinuant com tenacidade
toraando se rebeldes aos meios therapcuticos os mais bent manejados ; po
dendo emllm corapro metier a existencia do doente. Os Individuds de teinperarnento nervoso, de certas condifiles idiosyncrastcas, asmulheres gravidas
apresentam predisposq ao para esse estado
As pei lurliaroes funcdouacs agiidas dos inteslinoss5o ordinammente
ronseculivas aos soflriincutos gaslricos da rnesma nalureza . Preredidas de
borborygmos, colica , mao eslar, expulsSo de gazes, as evaciiafOes tern lugar
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ou menos aLmndantemcnte.
fla , cm regra ge ral , alpnm allmu depois da cspulsSo dossas prim ri ras
fezes ; on Iras vezes coritinuaui ns dosarrailjos intesiinaes.
Uelalivamenie ii duraf &odr umadyspepsiu agi'nla podemos dizer que,
como quasi todnsas inolcstiasagudas, eila £ sujeita a muitas dreumstandas:
intensidadc .do mal , a naturoza dos individnos, a idade, sexo e temperamcnlo, tudo inline sobre sua maior ou meuordurafan. I’odnmos untrclanto
dizer d priori que , so o iloenic acommcllido em qualquer de sens graos
sujeitnr-sc a boa llioi :) pi M il ica e phncipalrncntc an eiitnpiirnriiUi ligomso lias
regras bygienicas, geralmcnte no Uni de Ires dius pode entrar cm convalescenca
mats

.
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E' pois [ iela cura que terminam quasi tinlos os casns de dyspepsia ago da,
havendo rn Lie Ian to alguus que sen do cnmplieados podem trazer senao a
morte pelo menos graves dosarranjos.
As moleslias irilemirreitles on qtiaesqucr outras quo trnham lugar por
occasiao ile uma dyspepsia aguda empresLam sempre acsta maior gravidade
e mais series embaragos a prcscripguo dos difTc rentes ineios therapeulicos.
As complicates mais communs sao a eongestao cerebral e pulmonar,
as convulsOes e as liemorrhagias
As reincidencias uao sao raras desdc (pic as causas rcproduzam-se, e
a sua gravidade nestes casus esta na razao direcla do nmnero do vczes que
tern lido lugar.
IVui co intensa nos cases simples ,a convalescenta 6 haslante demorada e
eheiu de serios embaracos nos casus ou nos periodos mais inlonsos : (racos,
susceptiveis, lingua suja , aspera , repugnancia ou voraciilade para os alimenlos, somno agitado, sujeilos a diarrhea , lacs sao cm resumo os signaes

.

mais caraclcristicos da convalcsccnga dos

individuos acommeUidos dc

indigeslao.

DiAGNGSTICO.
Observada a dyspepsia aguda no primeiroperiodo, o diagnostics lornase facii de ser estabelccido. E coin efTeito, a integridade perfella da
inlelligeucia do doeole , e que porlanlo pode oflerecer-nos todos os com rnomorativos ; os phenomenos que os differentes meios de exploragao uos
devein revellar , conslituem poderosos dados que nos deverao levar a
solugan do problema desejado. Ordinariaincnte, os phenomenos aecusados
peios doenles nao passam do nunicro daqucllcs que tern sua sede no tubo
gaslrn intestinal : lacs como peso c opprcssa.0 na regiao epigastrica, eructates, nauseas, etc.; sendo outras vczes acompanliados de phenomenos
geraes , taes como cephalalgia , mao estar e outros symplomas quo foram

.

descriptos na semeioptica dcsle primeiro periodo
0 segundo grao , que nao e mais do que uni estado tnais intenso quo
o primeiro , ainda facilmente se pode distinguir sua nalureza ; porquante
os coinmemoralivos olterccidos polo doente , os csclarecimcuios dados pelas
pessoas que o cercatn , a nalureza das malerias vomitadas constiluem na
verdade eleinentos bastanie poderosos que muito esclarccem a situagao

.
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Entretanto , em alguns casos do segundo poriodo e em grande numero
dos do tcrceiro, nos quaes os symptomas da indigostao tem allingido ao
sen maxima de intensidado, c outrosira grande numero de orgaos pa
reccm gra Yemen to compromcUidos, um erro de diagnoslico p6dc ter lugar .
Vejainos agora quaes sao as moleslias coni as quaes uma dyspepsia
aguda piide confundir-se. A meningite , a cougestao e as hemorrhagias
cerebracs. os cstrangulamcntos herniarios , o ileuse , o envenenamenlo
sao as moleslias que de porto podern si mu hr uma dyspepsia essential

-

aguda.
Grande differenga exisle ex11re os symptomas produzidos pela indi
gestiio e os de uma cougestao cerebral . Naquella as funegues dos centres
nervosos nao sao tao profundarnente compromettidos como nesta ; c basta
as vezes alguma atlengao da parte do pralico para logo distinguir esles
do us casos.
A meningite , que caracterisa-se por dous periodos manifestos, o pri
meiro constituiiio pela cxcitagao , delirio , insomnia , nauseas, vomilos, etc.,
e o segundo pclo colhpsus, coma , etc. , p6de confundir-se coin a simples
indigeslSo ; cmnpre no emtanto notar que nesta o delirio Simula antes
ao da einbriagaez do que ao da verdadeira meniugite , na qual etle e de
ordinario iutenso e furioso.
Na meningite , nota-se symptomas que ll »e sao proprios e que a
caracterisam esscncialmente ; taes como a febre ardente , a cephalalgia,
convutsdcs , etc.; nao acoutece porem o mesmo na indigestao , cujos
symptomas locaes e geracs desappareceni com a causa que os pro
duzio
A apoplexia cerebral , a sen turno , apresenta signacs diagnoslicos
de grande importancia e que facilitam distiuguil-a da simples dyspepsia
aguda. « Indepondentemerite, diz Nonal , da persistencia ou da longa
duragao dos phenomenos nestc primeiro caso , observa-sc uma suspeusao
completa da intelligencia, obliteragao dos sentidos , perda da palavra ,
diminuigao ou aboligao da sensibilidade , desvio dos tragos, e uma para
lysia geral on pareial dos movirnentos que nunca se eu contra na indigcslao simples. Aqui corn etTeita , continua Nonal , a rcsolugao geral nao e
senfui apparente , e o doentc conserva o uso de suas faculdades, assim
como e facil se convcncer disso procurando tiral-o do sua somnolentia e
excitando o aflm de qne saia do torpor cm que se achu submerso. »
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Acontecc algumas vezes quo n vurdadeiro ataque dc apoplexia p6dc
ter lugar no peri ulo da digest an , e entao esla j mmcdiatamente se detem ,
eoastilui&do apenas um verdadeiro epiphcnomeno, c os symptomas apo
pleticrjs sc tradiixem cm tod as as suas phases.
Exislero ainda muitas outras mdiOiStias., umas sedenunriando a simples
inspeegao c outras jazendn occultus, quo pdident prodnzir graves desarranjos gastnHnteslinacs e que pddem similar uma verdaddra indigostao ;
assim lemos as hernias , estrangulamentus iriKrtins, o cholera asiallco , a

-

I

cholerina c os envcnenarnenlos.
Quanto ao primeiro caso , / ii exploragSo das partes em que com mummente ellas sc dan , lacs coma , regiiio inguinal, liuhaalva, etc.,‘que
encoritramos os phcii 'imeuos quo denunciatb positivumenlo a existencia
desla moiestia
Os estrangulamentos inter nos si cararterisam [ tor phenomenon mais
in Lensos, persistentos o sempro rresccntes, re be Ides aos nidi lores e aos
mais he in enmbinados mcios Iheraprtilirns slmiilainlo as vezes uma peri
tonilc, podemlo sc no cm taut > distinguir da simples dyspepsia agiida ,
gragas aos olrmenlus que nos fornece a apalpaciio
A cholera askdica e a cholerina sporadica comquanto possam singular uma verdadeira imligestan , ha outretanto signaes que hem fie
perto as caracterisam. Assirn am has no decurso dc sna march a apre
seutain phennmenos que as dlstiugucin da ve Madeira indigestao Os vomitos incoerciveis, as superpurgagoes, as ( lores abdnminaes vivas , res
friamerito das exlremidades pertencem its dtias molestias precede nles. A
suppressSo das uriuas, as caimbms vHentas e dolorosas, a fusil) rapida
dos lecidos a nlgnlez geral , emQin a naturdza Lntoirumente particular o
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quasi pathoguornonicu dos evacuiigoes alvinas constitucm oqtrosim

-

par-

tilha exclusiva deslcs dous cstados morbidos
As con vii [sues cilamptiformes ou epileptiformes principalmcnto das
Criangas pddem ainda ser a consequgnciu do uma indigestao : nestes
casos, os commetnoralivos , as subslancias em pregad as , e o resultado do
nm examo minucioso constitnirao a bossoln que levari o pralieo uo
conhccimento da verdade
Cumpre accrcseentar ao que dissemos que na resolugSo dosdifferentes
prohlemas que apresenta o diagnostic.) differencial das dyspepsias
agudas, convem ser auxiliado polos clcmentos quo nos fornece aanamnese
*
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a mardia » los symptomas, c sobretudo a indagaeiio da hora da ultima
refcig5o, da quantidado c da qualidade da aliinenlacan Muito im porta
o saber ossa ' circumstancias, nor quanto resulta senipic dnqui o
conhciimeniii de quo sc trata de uma dyspepsia agufla , primitiva , cs
scticial ou proto path lea , on se se trata de perlurbagOes gaslro-infeslinacs,
secundarias, symplnmuticas ou sympatliicas dc outras moleslias :issestad ; Ls
quor nos proprios organs digestivos, qaer ein organs mats ou monos dis
tantos desles : hernias , estrangulamentds infernos, peritonifes, etc , etc
Finaltociile, os envenenamentos por mbslancias curroskas ou outras
I»(i lem a principin , similar etna iiidigostao ; a duvida, parent , so ilissiparit attciufeudo :'< iuvasao do mal e prinnpalmenu; a analyse das

.

.
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materials vomitadas.

TRACTAMEHTO.
Se era algans cases o traciamento das dyspepsias essenciaes agudas
e facit de snr edabelecido , nao aeon toee poruin o mesmo em mitros,
quo i - omporta n grande attencao da parte do pratico. l )iversos sao os meios
que podem ser cm pro judos . Honforme esses meios assim o traciamento c
prophylactic! hjgicnico ou therapoutico. Come aremos por este ultimo.
MEIOS TUEILU'I UTICOS. Qitaiwlo sc train r di * umaindiges&o simples ,
que na maioria dos casos sc dissipa cspantancamentc em algumas boras,
convent aconsolftar ao doente precautjao de nao augmenfar o embaraco
dn estomago quer par compressSo externa , quer pela ingestao de bebidas
ou medicamcntos.
Nestes cases, e basfcmte mn passeio modcrado, respiracSo dc am ar
livre, para que as forcas digest!vas sc reanimetn e continuant out sea carso

^
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natural

E’ util cm alguns casos fazer applicacao sobre a region do estomago
de pannos quentes ou « Lc frieeOes feitas quer com a mao , qaer com com
pressas embebidas de algumas prcparacocs eslimulantcs , taes como oleo dc
camomilla, aleoolato dc mellissa , balsamode Fioravantc , etc. , etc..
Se estes meios iodicados precedents m onto forem insufficientes , convent cnlao administrar internamente algumas bebidas aromaticas e excitautes lacs cornu: infusao de cafe , cha, mellissa , flflres de camomilla , agua
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assucarada fracamente cslimulanlc pcla addigiio de algunnis got las de alcoolaio tie horlela pimeala, melUssa, canella , etc
Oulras bebiilas raais ou monos espirituosas piidem ser empregadas ,
assim fiomo cognac, rlinm , curagao, o elixir dcGarus, besperidina, etc. ,etc.
Caimpre notar quo dew observar sc na prcscripgao destes meins gran
de numero de circunjsUincias: assim o go .to do docnlc , a sua idiosyn
crasia a itlade , sexo, constitulgao, habilos, etc., porquanlo o aroma de
curias bebidas, a siu aegao pbysiologica on therapeutics e ciuita diiTerenteem cada indivkluo.
( lada uma destas curcuma tancias dove ser minuciosamcntc
conhcciila
pplo pralico porquanto el las conslilnem rkas routes de indicagfles tiiera-

.
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pcuticns.

Os Imbitos imprimem inodilie agues taes ao organising que sucin form a r
uma nutra natureza , on peln memos uma modificagru) queem alguns casus
crimpre ser respeitada. 0 que p6de (;uscr Item ;i uni 6 imiitasvt 7.es bastante
notivoa oulro : o cafe em alguns casus pfido cooperar para dissipagSo do
todo o corlejo do perturbagues gast ricas , pbdc ontretanto ser cm outroiu
uma nova causa de molestia, e portant r podendo aggravar ocslado morbido

-

primilivo.
lie todas as bebidas as que reqnerem maior somma de circumspecgao
eniseu emprego silo sem duvida , as alcoolicas.
A tempcralura c a quanlidadc das bebidas devem sei ' altentamente
observed as , quautio sari dadas com vistas de favoreccr as funegfles di -

.

.

gesliras
Relativamonte a quautidade devemos, em regia gerai, prescrcver as
bebidas em pequenas doses, porque pddc favorccer se a digestao sem pro
vocar rqjniiLts. Comquanto existatn alguinas substantiae que possum pro
duzir sc us effeilos, pela quantidade, e obvio que esse cffeilo thcrapeutico
sera dostruido pela perturbagao que dolermina nos succos gastricos
Konat recommend* nos casos de simples jndlgestao fazer lomar ao
doente uma ou muitas pedras de assucar dissolvidas n 'agua. « Je recoin
maude volontiers , diz elle , celle recctle quej’ai me souveni reussir dans
les cas d' indigestion lege re ou plubit do lenlcur dans le travail digestive. »
Circumstances especiaes cxistem que reelamain vivamente urn trainmento mais encrgico : provocagao dc vomit .is aflm de deptetar a cavidade
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gaslrica , subtrahiudo a a acfao ila causa de suas perturbacues. Qmgaremos
a preen char esses fins : 1", quando os meios brand os tiverem sido emprega dos improficuainentc ; 2% quando o estomago lizcr vans esforgos para se
desembarafar de sen conteudo ; 3\ quando os phenomenos da indigcstito ,
por sua intensidade , tornarem-se a foutc de accidontes quo amcacam a vida
do doenle.
Divcrsos $ao os meios erapregados para provocar os vomitos : assiiri
temos a tilillagao da uvula OIL da boca posterior , a qiial podese fazer
com o dedo introduzido ate esses organs, ou mclbor aiada com a barba de
uma perma ; a ingesUlo de alguma pouca d ’agua tcpida simples ou addicionada d 'agna da colonia hortela-pimenla e oulros excitanles.
Se por venluraos meios anteriormenle empregados nao forem seguidos
de resultado, o que e muito raro ; e , se urge n caso, dove lancar-se mao do
tartaro stibiado , Keslas circumstancias 6 conveniente auxiJiar a aci;ao da
medicaeao empregada, emquaulo houvcr alimonto no estomago, com os
meios acima preseriptos ; se por ventura este organ estiver completumeutc
deplete , e de necessidade que procedamos de modo inleiramente opposto ••
procurando eslabelecer llte a calma e o rcpouso ii' n 'esse ultimo caso que
dove suspender sc nao so toda a modi carao empregada sen an tambem o
uso de qualqner outro liipiido , porquanlo quasi sempre detennina irriiacao
e provoca contrac(Oes d 'esse organ.
Acontece algumas vezes que os vomitos, dopois do todos os alimonies
expdlidos, continuein a reproduzir se com intensidade, o que muito fatiga
aos doentes u que podem trazer consequcncias serias. Kste estado reclama ,
cornu sc ndo muito proficuos, a priscri ;ica i do gel > interna e externamente
sobre u epigaslro , cataplasmas, pomadas , pannos embebidos em agua fria
querpura , quer com ether ou chlnroformio. Como succcdaneos dessesjneios
ha o laudano applicado n i dose de algumas gotlas ( dez a vinte rias vinlc
e qualro boras ) em pequena quantidade d agna com assucar.
Itelativamente ;is perturhaijoes inteslinaes agudas, diversos meios
apropriados devem ser empregados; assim , se liouver necessidade deve-se
avorecer a expulsao das malerias aMnas pelo emprego dc um clyster
simples ; se de outro I ado , as colicas tornarem sc intensas , se a diarrhea
persislir , dove prorurar se moderar cstes accidentes peia applicacao de
cataplasmas emolientes , clystercs taudanisados , etc.
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Como vim 05. a diarrhea pflde toniar urn caracter mais ou menos oho
loriforme que redama o emprego dos opiaeios e de gelo internameate,
devendn-sc , por outro lado, reanimar a circulagao por meio de onergicas
friecdes, applicant) de sinapismos volatiles.
Ate aqui lemos tratado dos meios que roclarnam os casos simples ,
isto t\ despidos de toda e qualquer complicacfio ; vejamos agora qual deve
ser a conducta do praiico a seguir tiestcs ullimos casos.
A primeira indicacao a preencher e combalcr a indigestao, qner se]a
primitiva , qner consecutiva. A dupla vantage m que resulta , c que separa se uma complicagao seria, e muitas vezes dolermitia se utn alJivio nolaveh
nste procedi men to tem inleira applicant nos casos de in digest So primitiva
ou consecutiva a accidentes corebraes, Csia qucstao importante , quanto ao
diagnostic, traz comsigo a importancia da thcrapeutica. Se com effeito a
causa da indigestao persistir nas perturbagues do cerebro , depots de com
batidas estas, um traclamento especial deve ser empregado contra aquellas.
Su pcln conlrario sc der o inverso . o traclamento o outrosim variado : se
liouver congest&o cerebral, precedcudo a indigestao, as emissfies sanguineus devem ser em pregad as, ao passo que a rnesma indicarao nao sc patentea tao facilmente qnando se iruia de uma indigestao comp head a de
phenomenos congestivos para o cerebro. A precisSo puis do di agnosliCo ,
ncstes casos, e niomenlosa ,
HVGIENE . Os doentes devem ser sujeitos a um regimen severo e
mesmo a dicta absoluta, porespaco de algurnas boras on dias, con forme a
intensidade do mal , ifnn de que os organs repousem , evitando deste modu
que novos accidentes possum ter Jugar .
PROPHTLACIA. QUANTO a esta ultima parte, convent evitar as causas
que as pro.iuzcm : « Comer moderadamente , beber com trmpcranca e conforme a sua apiidao digestiva ; escolber alimentos agradaveis ao gosto c de
uma digestao facil ; collocar outre as refeifoes um inlervallo convenient ;
fazer um passeio ou um pouco do exercicio depths das r&feigdes evdar a
fadiga c os trabalhos immoderados do espirito c do corpo : taes sao em
geral as regras Iiygicnicas mais necessarias e preservativas da indi-
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gestao. » ( iVonat.)

DYSPEPSIAS 1DI0PATH1 CAS (MONICAS.

(

ETIOLOGIA.
Tragar das dyspepsias suas causas c tragar toda a etiologia : o
lugar em quo vivemos. os object os quc nos cercani as substancias quo
servem para reparar as perdas de nosso organismo, o e.xercicio dos
orgaos quc concorrem para a execugao da vida , tuclo cm uina palavra
pode tornar-sc causas de dyspepsia.
Dividimol as em predisponenles e determinanles.

.

-

I’UEDISl’DNENTES.
< LIMA

0 clima constilue uma causa complexa, encerrando em si
muitos elemcntos i ’rocuraremos pois mostrar dentre suas partes as quo
niais induencia exerccm sobre as dyspepsias idiopathicas chronicas.
Tanto os climas quenles como os fries excrccm notavel influcncia
sobre o lubo digestive). « 0 trago o mais constante , o tnais efitcaz c
o mais invariavel dos clitnas quentes , dir Levy , e o calor ; influeneia
soberana , que o home in reactivo de dupla face , prova per sua modalidadc
funccional e por suas manifestagOes palhologicas. »
Na verdade, certas funcgOcs do organismo lornam-se nas estagOes
e chinas quentes mais exageradas c mais activas : a polio se exageru
cm sen funccionalismo maior secrecao de sour , a perspiragao culanoa
augmenta-se , a vascularidadc capilar cutanea se entumece. Quasi todas
as secregOes iulemas diminuem de um modo proporcioaal , so o tigado
se exagera em sen funccionalismo alien to os fins que lam de preeneber ,
iSestas circumslancias a languidez do tubo digestive torna-se notavel :
ha preguiga ua rcalizagao de suas funegoes, a conlractilidadc de suas
tunicas torna se raenos energiea ; ha diminuigao de secregao dos lluidos
que concorrem para efTectuar a digeslao dos alimentos ; « a supcr-excitagau
cutanea , emflm , traz como consequents a depressao vital das mucosas. »
,
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Commumtnente esta causa traz outras muitas quo a clla sc ligam
jiela eonsequencia dos sens effeitns ; c assim quo gcralmente ncstes climas
langa se mao ile condiment®; e outras substancias excitantes afim dc
nao so tlesperlar o appetite , lao diminuido , comn an niesmo tempo auxiliar
as digestdes.
A dilatagao do ar e portanlo a diminuigao do seu oxigeno perturba
as condigOes da hematose . maior numero dc respiragao lem lugar por
minulo, c apezar disso grande cbpia do acido carbonico passa a [ raves dos
pulmdes sem ser oxpellida . o quo determine exageragao nn funccionalismo do ligado , o qual o o encarregado do estabelecer o cquilihrio da
hematose
0 systema nervoso e so in duvida inn dos apparclhos quo partilba dos
mesmos rosentimentos : sempre superaclivado, as suas funegdes sc exa
geram , tornam-se predominantes solire as dos oulros organs, c dahi desequilibrio detorminando os temperamentos nervosos c as nevroses lao
com in tins nesses climas.
V.’ oscusado dizer quo a circulagao muito se activa ; acompanha a
funegao pulmonar.
Nao resla pois a mcnor duvida dc que todo o organismo se modiflea sob a inllucncia de urn dime nu tie unia estagao calmosa. 1'ois
bem , ostas modificagOes lenlas e sensiveis que soffre o organismo o
tornam aplo a contraliir certos eslados morlridos , o entre olios a dvs
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pepsia.

A super-excitagao do svstema nervoso, o oslado do atonia do tube
digeslivo , a ingeslao das substancias excitantes verdadciros opispalicos,
reunidos a diminuigao dos succos digostivos , lacs sao as circumstancias
que , quanto a n6s, explicam osta predisposigSo
f.ArsAs MoiiABs E SOUAES. K * facto iticoncusso quo todo o orga
nismo e principalmente o tubo digeslivo so rosentc sob a influencia
das modifkagdes por quo p6de passar n oslado moral do intlividuo. As
estreitas rolagues o os lagos que uiiorn o systema nervoso ao tubo gastrointestinal , comprovam a nossa assergao
Sc o individuo aclrar se sob a influencia do alguma paixao ex pan
si v a ou deprimente nota s<£ que o appetite ilimimie considoravelmento ,
lia as vezes verdadcira anorexia o desgosto para os alimenlos Sern
duvida, cste oslado prolongancU -sc dove predispor a graves desurranjos
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gastro-intestinacs. Se ap6s as refcifnes ou durante o periodo de Item
estar que sc Ihe segue , periodo em que esias digestocs se executant
energicamenle, dissolvendo os succos gastricus os alimentos corn facilidade
f! rapide ?, ; se nesto periodo urmi noticia desagradavel vem surprehender
o moral , ou se paixoes liistes ou se recordarjoes amargas se despertanr
n'iilma. logo o eslomago cessa de acinar sobre os alimentos que die
cncerra , o succo gastrico permauece como feiido de cstupor , e se a
causa perdura , o organismo procura desembara ar-sc do b6lo alitncntar ,
etHao corpo estraulio, por meio de vomilo.
a f ijue o influxo nervoso sob cuja accao se executava a digestao,
tendo ces ado inteiramente , surge um novo que sollicita sua expulsao *
(Cabanis.)
Hem coino o eslomago qualquer parte do tubo digeslivo podc ser
a sede destas inlliiendas. Toda a impressao viva , o medo sobrcludo ,
perturba , obsia muilas vexes a digestao , dderminando colicas , diarrheas , etc.
Nao monos uotaveJ se torna a inlluencia que exereern sobre a di
gesLiio as preoccupa des , os estudos pmlongados c as conlensues de os
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mesmo quo o duplo inlluxo nervoso quo preside a sensi-

bilidctle e as funcrucs gastro-inlestinaes nao explicassem sulTicienlernente
esta susceptibilidndo tao naloral , a accao sympalhica reflexa do cerebro
sobre os organs ila digestao exercendn-se pelo inlermedio dos pnenmogastricos e de snas anaslomoses bastaria para dar a sua razao »
(Guipon.)

.

I'HOKISSOES.

.

Grande predisposiijHo excicem diversas pmflssoes mi
desenvolvimonlo da dyspepsia
As condicocs hygienicas quo as rodeiam , a infraefao conlinua dc
suas regras , etc., muito coo|icram para a exploracao da influeucia desta

.

causa .

uma posicao assentada por
espaco de aigumas boras , ao passo que outras exigera maior aclividade da
< ) exercicio de algumas profissOes requer

parte de cortos orglios.
A continuagao pois de qualquer dos gencros de vida muito deve con
corrcr para a apparicao de perturbances gastro-mtestinacs.
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is home ns dc letras, jurisconsultos, advogados, medicos e proles
soresestao ordinariamento muito sujcitoa , quasi sempre acliam sc em preza
destas affeegoes
« A nossa prolissaa , diz Guipon, tern o privilegio pouco invejavel
de rcunir quasi todas as eondigoes desfavoraveis que sc admin esparsas
nas differentes prolissOes : grande irrogu lari dade nas refeigOes, fadigns
antes c depois do jautar , insomnias, posigao assentada ou march a forgada
ao suhir da mesa , estomago comprimido contra o lei to do on fen no, preoccupagocs , trabalho intellectual conlinuo; Tambem sobre mode frequcnle se
moon Ira a dyspepsia na clusse mediea. »
1

.

Na verdade, as pcssoas quo se cnlrcgam (ior rcuilo tempo :is fortes
contensbes tie espiritn apresenlam quasi sempre predominancia dafunegao
da inner vagao sobre as dos outros organs.
« \ ns bomens de letras, diz o Dr Torces-IIomem , ( 1 ) nos que passam
a tarde o parti* da noite cm cstndus scri s, em importantes locubragCes,
observa-se a frequenda da dyspepsia I ram nan encontrar se urn dyspcptico no homeiri de cstado , que rotiraiio da politira passa o sen tempo
em estudar as importantes quesloes sociaes. Enlre os professores conliego
grande numcro quo soffrero de dyspepsia , molcstia que evidmtnnimte e
de villa , nesles cases, nao tanto a qualidudc da alimcntarae , como an
liabitu de entregarcjn -sfl an cstado log i depois do jantir, estudo que
quasi sempre fazrin deltados »
] ' puis , manifesto quo muttas pr dissoes excrcem nma aegao peril iciosa sobre as funrpdcs digestivas , sendo que muiUis den ire ellas actuam
sobre o organisms alien to a exagsrag&o c ao a huso que fa 2cm cm exercel-a
sem methods, pdde- sc dizer mesmo sem rullcxau .
H sou mecariismo, o modo pclo qual actuam sobre as funegoos da
vida organica varia conformc o genoro de eada uma.
Naquellas que rcquercm movimentos bruseos dos membros, marchas
fnrgadas ele . , obram embaragattdo os movimentos peristalticos do estomago
ou apressando a passagem rapida dos aljmcntos para os intestines ; na
quellas ao contrario, que rcquercm uma Vida sedentaria , muitas cireumstancias concorrem para explical as : ordinariamentec a falta dc cquilibrio
entrc a rcceita e a despeza
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Quanto aos homcns de lelras , ougamos o que diz Gutpon a esse respeito : « Aquelle que tern o babito da meditagao , de profundas reflexoes ,
sabe que ncstas horas de super-actividade intellectual , o niundo externn
desap parece , que a major parte das funcrues pareccm calar-sc diante da
funcgao soberana, quo a circulaguo tende a ahandonar as partes inferiores
do cor[ io para dirigir-se para a cabeca , sede onde se cumpre a elaboragao
do pensament i . Como admiraroos entao, coiHintia die , que o sangue , o
cal dr e o intluxn nervoso faltando dessa maueira ao trabalho digestive nun
acarrete inaior on meuor perturbaglio para esta funcgao ? »

CiUSAS I'OXSTITI'CION AES I'aOlMUAMENTE HIT AS, Hi versus eondigoes inhe.
rentesao organismo . algumas das quaes constituindo- lhe parte integranle
influencia poderosa sobre elle excrcem tornando-o a seu turno apto a desananjar-sc cm stias funcrues . Assim lent os as idades , o sexo , o temperamento , as idtosyncrasias , a heranca , os habitos , etc.
lllAIIF.. As modillcagcics por que passa o organismn nas differentes
phases da vida constiluem eondigoes muitas vezes favoraveis aodesenvol vimento de perturbagdes funeeionaes do tubo digeslivo ; « e . como bem diz
Guipon , nao ha periodo algum da existeucia humana no qual o bomem
nao esteja apto a contrahir a dyspepsia . »
Na infancia , periodo ein que o organismo tem dous tins a preencher,
aonde portanto a rmtrieao e muitn acliva , grande cdpia de alimentos e ingerida resultaudo quasi sempre desproporgao entre a qualidade e quantidade
destas suhstanrias o a forga digestiva , o que cxplicam as constantes perturbaedcs gastro- intestinaes tlesse primeiro periodo da vida.
A virilidade e uma condigao que empresta ao organismo muis predisa conlraegao da dyspepsia habitual ; cumpre no entanto notar
quo atgumas vezes o facto la idade apenas concorre para a apparigao desti
( iosigao

-

es Lad o morbido ein virlude de outras eondigoes quo acham-se iuherentes:
prolissao , sexo . tempcramenlo . etc . Outrotanto porem nao ncontece no
ultimo periodo da vida ; esta idade . que se caraderisa pela predominancia
da decomposigao sobre a com posigao , pela depressao das forgas radlcaes c
aonde , etnlim , todas as fuucgde s lendem a cahir ein langor , cm atonia .
favorece a contracgao de perturbagdes gaslricas. A falla de dentes e portanto
mastigagao imperfeita . a fraca conlractilidadc das tunicas muscnlosas reunida an csgoto das forgas . e muitas vezes as mas eondigoes bygienicas , taes

<
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sao as circumstancias qne concorrem para a apparicao, nesta idade , de
dyspepsias ora agudas e outras vezes clironicas habituaes , a que sao mais
commons e acham se as vezes acima dos recursos da sciencia.
SEXO . As pertnrbagfies digeslivas nan conslil, uem partilha exdusiva
de urn so sexo : o liomem e a mulher ascoritrabem do rnesmo modo. « Se
o homem , diz Guipon , cm razao da irregularidade de sua vida , desua in
tern peranga , a contralto frequentementc ; a mulher em virtude de sua im
pressiouabilidade maior , de abalos raoraes maisrepetidos, de inolesiias geraes
sine- maleria . taes como as nevroses e a chloro anemia quo Ihe pertencem
quasi como propria, emfirn da predisposigao por via dcsympathia resullanle
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de lesfies uterinas , e della acommeUida on ameagada incomparavelmente
muitas vezes. As perturbagdes porquc passam a menstruagao, aexistencia
da gestagau , o periodo crilico ou a meno pausa , etc . , explicam a serie de
desarranjos gastricos de qne sao victimas. »
Os catameneos, fluxos periodicos ligados inteiramente a ovulagao esponlanea , sao uas mulberes uma funcg5o indispensavelao born exercicio de
todos osoulros organs, e muilas vezes a sua perlurbagao conslituc, em grande
rmmero do casos, o primeiro elo da cadia que prende grande numero de
perturbagdes digeslivas.
Alem destas tristes condiefies in he rentes ao sexo feminino, outras ba
que a disUguem do sexo opposto. •< .Nellas as nevroses digeslivas sao tao
communs que basla a presenga de algous symptomas parliculares, taes
como as palpilagdes, dfires precordiaes ou intra-scapulares etc . , para concluir em sua existencia » (Guipon.)
0 gencro de alimentagao de que fazem uso, a vida sedentaria e o uso
de certas vestimentas , taes como espartilho, que diminue ocampo necessario
ao jogo do eslomago, etc. sao outras tantas circumstancias que collocam a
mulher n’um estado de predisposigao muilo proximo talvez a dyspepsia.
< i liomem em virtude de sen destine na terra , ontregue ao mais nobre
e santo dever o trabalbo , rodeado de outras condigfies que nascent da
propria sociedade , Oca collocado ern circumstancias de contrahir perlurbageies digeslivas.
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TEMI'EUAMEXTOS. Em geral , os temperamentos rtao excluem a apparigao de uma dyspepsia . A observarao de todos os tempos e de todos os

«8 aulores dcmnnstram qu e tan to o sanguinco como o

nervoso p6de coexistir

com uma dyspepsia .
0 tempcramento nervoso e inquestionavehnente o que mais vczcs iraz
comsigo uma deslas proruudas dyspepsias, A maior excitabilidade, a faciliiladc com quo o systems nervoso se impressiona , sujcito as menores
cmogueunoracs. c afacilidad c emlim com que as nevroses apparecem nesses
temperament is , muito claro cxpiicam a sua iniluencia sobre a dyspepsia
0 lemperamenlo lymphatico que dc ordinariosecaracierisapelaaionia
c onfraquecimerito dc lodos os organs , polo lnngbr c frouxidao com quo se
exercem todas as funccocs , lendo sobre tudo o irisle privilegio tie eslar
quasi sempre junto ao lemperamenlo nervoso, conslitue na maioria dos
eases um ostad o la I que mais um passo a moieslia so declara.
HKHANCAS . Ao lado das molcslias que SD transmittem por via da gerarao dos pais aosfilhos aebam se sem duvidaas dyspepsias essenciaes .
CONSTITIU Ao. Duas.sao as const ituiedcs gernlmcnte admittidas :
forte c fraca. Se e verdade que um individuo dcuma consliluicao forte , no
esplendor de sua sarnie, possa ser acommeUido dc uma das variadas formas por que pode revestir a dyspepsia , a fortiori reune o de consliluicao
fraca maior nutnero de eondigocs favoraveis ao descnvolvimento dosta
moieslia . 0 sexo feminiuo , certos periodos da idade reunem estes atIributos que tornam se uma predisposican as dyspepsias. A constituigao
fraca alem de olTereccr menor resistencia a aegao das causas destruidoras
ou raorbificas, reune em si outnis condigiies , lacs como ternperamento ner
voso , anemia , etf . . q ue torua o organismo apto ii acquisigao de uma dvs-
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pepsia.

Assim se cliama , segundo Beqtiercl , uma disposigao
especial que resulta da maneira de ser individual e que determina repugnancias e inclinagOes especiacs.
Vi‘*-se pois do que precede que este estado da economia peculiar a
cada individuo grande alttengao deve mereccr da parte do facultative , por
quanto coustitue uma condicao eliologica bastantc importante
Para tornar sensivel a iniluencia que apresenta relativamcnte a certas
substancias , e bastante apontar o que se passa com algumas pessoas
quanto ao uso do cha e do cafe sobre as refeigdes. Uns nan podem tomar
qualqncr destas substancias sem sentir immediatamente os seus effeitos

IDIOSYNCIUSIAS.

'

.
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nocivos outros pelo conlrari > sentcm invein ivel inctinafSo para u uso
dellas cjimsea .t i -Ibes f .ivoraveii a umi bu c exr.dlonle digesliio.
0 t[ iic se da com as stibstandas aUmeulicios, acooleoe com as me dic a toes.
As idio3yncrasias pois ilevem mcrecer serin ennsidcracao , nao so sob
o ponto tin vista das condi(oa3 ctiologicns da dyspepsia , settao lambem e
grineipnlmcnte do sen tractamcnto ; pnrdm « comem , com© hem diz
Nooat » acitutel [ar se de exagerar su i impart mm. G‘ mtiih provavH .
contiuiia cste distincto cscriptor, quo sc tivesse abusado singularnientr
deste dementi) clblogi a cm uma tipoea ein que nao ss possui i sobre o
ado da digcslSo senSo no$0cs lmiito i iromplclas, e cm que este irahalhti
muito complicado era seduzMo a oma seric do phono memos puramcote
mecanicos ; pore in lioje quo a physiologia possuc conhecimcntos trm pre
cisos snbre os differenles phcitomeno3 di digostao, notovclmcntc no quo
diz respeito a parte cliimica desia funeca i , o cliiraico dove esforfar e em
pendraras caas'is inliinase verdadciras das dyspepsias , pedir , lanlit quanto
seja preeiso , a sua razao o acts dados physiologicps , reslringir por consequeneia a osirrilos limiles o campo das idiosynerasing , e de life , deixar ;i
este element.' J etiologico estrictamcntc senfio a parte quo lima ofigcrvacSo
seven, junta a uma sa interpretaeaoda physiologian3 ) llic perniiUa lirar. >r
ItAorriis. Nao menos importanles do quo as idiosyncrasias, ns hald
los oil a rope titan constant !' dos tnesmos habitus manifesla infltiencia
devent exereer sobre os diversos apparcllios organicos , tomarulo-ns a plus ii
conirahir urn cstado morbido.
Os habilos pliysiok'gicos que adquirimos desdea Lnfancia sendo sabia
e Tnctiiodicamenta diricidos constituim um cxccllcute recursn para o
rnantcr da cxtslcucia. Acontcce porfoti que a constants rcpcligao d'esses
ados imprime modificacOes ao organismo que as vexes muito pouco dista
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da molcslia.
A liora das rclciodes, a qualidadc e quantidadc dcstas muito impor
tam para o regular cxercicio de nma boa digestan.
Os condi men Ins e as bobidos de que constantementc si fazem usn pr>r
oewsiao da aliment; Lean , empregados algumas vexes para attenuar a aeeao
do clitna , outras vezes por effoilo dc uni liubito invetcrado, nao menor inlluencia uociva cxercem sobre as funccdes gastricas.
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As bcbidas alcoolicas, quo cm alguns cases situ toinadas com cerlas e
determinadis uautellas, muil .i auxiliam as digestives c concorrem direda
mente para a boa nulrigao dos organs.
Jtous sen os accidentes quo podem resullur da ingestao rcpclida do
grande quantidade do behidas : pr . mo , dyspepsia aguda ouaccidental : se
cnntlij o quee mais raro , dyspepsia chronica on habitual . « f m individuo
habiluado :is hebidas alcoolicas, diz r uipon nao tarda preferir o liquido
ait solido ; sen paladar c sou estomago so cstragam , a atonia goral se
lraduz pela perda do appetite e pela difliculdade da digcsliio. I ara reammar ou desportir suas faculdados, e ainda as bebidas formenladas quo
olio se dirige e nao sahe desla alternaliva: depressao ou excitagao aleoolica. Mais urn passo , oste individuo torna se viclima do delirium tremens ,
quo so caracterisa prinripalmente porutna profunda alleragao das funoodes
digestivas (dyspepsia pituitosa). »
Aceiin pela socicdade modern a , esparso desdc o mais opulento ale o
escravo , desdo o vollio quo tromulo oaminha para o lunmici ale a crianea
quo langa os primeiros olltaros para a vida, o tabaco c gasto geralmonte.
Hi versos san os modos mediante os quaes e!lc e usado pela socicdade ;
assim temos, o cltarulo , o cigarro, o rape , a masca , etc.
Qualquer que seja o sou uso. o que e facto d que o organismo sc reson te soh sua inlluencia. Levado pela saliva ou pela alimentagao sobre a
mucosa do estomago ou pelas irispirarOes sobre a mucosa pulmonar, o t ;i
baco , ouscu principio aclivo , a nicotina , determina do ordinario uni effeito
local irrilan le A sua aceao de absorpeao se inanitesla de prefercncia sobre
o systema nerv o so : excilagao seguida de depressao, insomnia , agitato
nocturna ; outros organs mais ou monos sc resentem sob sua acgSo, assim
o tubo dige slivu perturba sc apresentando dimiuuieao ua contractilidade
do sua tuu ica muscular ; ha atonia ou parnsia dellas , e d ' abi a dyspepsL
atonica. Em resumo, temos a sccregao abundante de saliva e portanto aJteragao desta e sua diminuigao do principios activos ; aegao sobre o systema
nervoso . ora excitando, ora deprimindo ; atonia da tunica musculosa do
estomago c dos intestines , etc. I. acs sao os phonomcnos dcpendcutes do
uso do labaco c que cumpre observav como condigSo etiologica das dys-
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pepsias.
Muitos situ ainda os habitus qne nao so predispoem a conlraceao das
per turbanf>es gastricas como tambem podem determinal-as ; assim temos o
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so do opio , feilo polos rnusulimnos; cerlos liabilos viciosos , como o onanismo que S6 P pmduzir graves desarranjos nas func;< Ges do systema nervoso c do lolto digestivo.
MOLESTEVS AYTHTUOIIKS nr \ CTI AES ; DIATHESES. 0 descquilibrio orgilnica e funcci ' Hial quo resulLa cm virludr da ac;< ao de utna molest ia mais on
monos longs , nu stitue nma crmdiran quo alias muito favnrere a npparieiin das perlurburfies gtstricas. Atlento ja an grao do graviihde da inolestia, ja ao tratamcnlo mais nu monos espotialivo croprcgado para combatel-a. resta an organismo pmions forras para roparar suas perdas.
Ouanto ;Vs moleslias acluacs , basta nour quo desde a mais leve per-

—

I

Imbaoan funccional do inn urgiio ate us dosarranjos mais profundos , lodus
nuprimom n mnioini t nwdiliruoao que a trmia apla para ooiitrahir perlurbat;ao das furici;des gastricus.
A acgao predisponenie e mcsmo delerminante das diatheses sobre a
dyspepsia conslilue um facto inconcusso.
( AIW .MESCENCA . ! m dos apparethos quo ordinariumonle so modiflca
em suas func?aes sob suu iniluenciu e o digestivo. A fume e as vezes bus
tante doseuvolvida . e de ordinario nao ha pn porian enlre esta e a capa
cidade digesliv . i. Ilesultum pois d’aqui frequontes o graves dosarranjos das
funefues digestivas. Alteraoiio profunda do sanguc, o eslado do irrilabiUdade , cnusequenria da medicaciio de uma ucguo topiea irritants reunida ao
enfraqueeimcuto ou altera;< ao quariliialiva nu qualilaliva do suoeu diges tive e a preguii;a das tunicas museulosas, muito concorroni para cxplica{ao
desle estado quo constitue a pmlisposifao as dyspepsias.
SOMNO. As porturliacues desta funCfao tao inqiortatHe a vida , a
qual e para assim dizer um verdadeiro alimento , podem repercutir mui
natural men le sobre as funcfdes digestivas e prcdlspol-as, senao deter
minar uma vcrdadeira dyspepsia.
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CAUSAS DETEltti I NANTES.
menos imporlantes que as preccdenles . eslas causas actuam
sobre o organismo produzindo immediatamente uma dyspepsia .
Para mais metbodo , dividiremus esta parte em causas dependentes
do individuo e em causas dependentes da alitnentaoao e digostao .
:\ ao

i
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CAUSA ? IK Diving AES. TV alguma in an pi ra vaga , osta classe rcnnc
todas as condigdcs inliereiitps ao imlividuo , o que sern dmida abrait geria as on Iras dims daises. porem cumpp confeS’ar que aqtii aperuis
farcmos o desenvolvimetilo das que mais de pcrto sc ligam a into1

gridade organica.
Todas as causas predisponont -’s, que ci tamos no capiiiilo ultimo,
pOdem , exagerando so ein sua acfao, fomar-so uma causa dclcrmiiianto.
Asdm temos * i clima e as condones 1 ipogr.ipliicas que omprostam modificagOea profundas no organisms de mod ) a inrual o dvspeplico. Tin
sol ardente logo ap6s as refeirues ptVlo pcrturbar a digcstao, tornan
do-a impossivel on diflicil do sor ox ecu huh . As paixflcs violenlas, ccrlos habitus r as Hiosyncrasias rotlocniu u individuu cm condictJes de
um verdadciro estado dvspeplico Com efleim , quantas vczes uma pnixiiu
expansiva on liopriinenlt? logo apes as refdeAes on no poriodn da digcstao
nan a perlurba liriiundo diflHI de SIT exeeutada e pmdnzinio as vezos
uma verdadi'ira indigesUio : e por outro lado sob inllueneia ti [mm
deslas causas , a fnrne , quo ale entao era imperiosa , vcm a desapparecer
complelam tn tc ?
As proftssoes os temperamentos, ns Iiabitos, etc. , sao outras tini (as
comlicues que de um modi ' cxngerado pddem detormimr a apparicfio
da dyspepsia
C.vus.vs OEI ENOKNNXS n \ umsfiTtcio. Entre as condictVs eUolo
'
dyspepsias idiopalhicas elironicas,
gicas que mais vezes determinin!
cxistcm sem (luvida as que sc aciiam inclusas ncsla elasse.
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ALiuExrArio . « A alimentasao, diz Gui
[ tun . pode ser causa tla dyspepsia quando ella excede nao sdmente as
proportions absolutas tins elementos nutritivos, senao lambem as pro
poifiles relalivas ao> individuos nas cond icons darlas. Assim , o mesmo
homem nao sc nutrirA impimemento tla rnesma maiieira na cidade e
DA

-

no campo.

»

Se infringir a

regra e exagerar a quanttdadc das snbstancias ali-

-

mentarcs, sueeedcr llie-hn ora uma dyspepsia agtiila ou accidental ,
ora dyspepsia aguda lempiraria , sea causa for repetida ; ora linalmente uma dyspepsia habitual se n cxcesso tla alimentat;ao Mr
permanente .
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Segundo a opiniao dos phvsiologislas, uina boa alimentagao consists ria combinagao bem proportionada das dilTcrentes classes de alimentos E posto quo nao scja possivel precisar a quantidado necessaria
a cada individuo, tod avia c de observacSo que n’ uraa boa aliinentacao,
alein da qualidade quo devc possuir um alimenlo de facii digestao ,
deve conter substancias azotadas on plasticas e hydrocarbonadas. Eis
em resumo, segundo I’ayen , a quantidade de principles immediatos or
ganicos qtie deve scr tomada diariamentc como base de uma boa aiimentagao:

.

I

L

-

....
Carne . . .
Pao

Somma .

Subslrnicm

70 ,00 grammas.
60,26
»

1 ,000 grammas.
286
»

130 ,26

1 , 286

Curboat

300 grammas .
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Ora, coinmmnmente na clause pobre, todos estes precedes recoin
mendados pelas re gras Iiygieuicas sao esquecidos ; c de facto , ve se
( pie abi a alimentagao consiste em substancias fcculcnlas e gordurosas »
que sao mui fracamentc nutritivas e iudigcslas. A consequencia necessaria e que a languidez geral vem ajuntar-se a das funcgtJes gas
Irioas e consecutivameute uma verdadcira dyspepsia por causa directs.

-

-

Esta condigSo etiologica expoe os
iudividuos a contrahir uma perturbacao gastrica mais ou menos per
MA

wsTRiBinao DAS REHEIPOES.

.

-

sistente
0 desvio da boa distribuigao das refeigoes encarando-o em lodas as
blades e comb roes sociaes, olira como uma causa produclora da dyspepsia.
Assim na iufancia maior numero de refeiroes con vem ser dada , cuja
base deve ser o leite ; o excesso do aleitamento determiua frequeules
indigestoes c atinal perturbagOes ehronicas das debeis funcgOes digestivas. No velho, aonde o movimento de decomposigao predoinina c as
funcgOes digestivas sao fracas , convem espagar o Intervallo das refei
goes, ao contrario as inesmas consequencias tcrao lugar.
Alguns individuos enlregam se vorazmente a ingestao de grande
c6pia de substancias alimenlieias por occasiao do almoco, de modo
que as boras do jantar « sentam sc a mesa para comer , porque e bora , »
como bem diz Chomel. A falta de repouso do orgao , devido a um
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accumulo de substancias iugeridas nas refeigflcs precedent es, torna claro
a pathogenia dessa causa alias lao comnium.
CONDIMENTOS . A influencia benefica quo rcsulla da pequena quanlidade de subslancias condimentadas nos alimentos, e facto quo nao
soffre conlestacao , i torquanto a stta accao ligeiramente cxcitante sobre a
tunica mucosa do estoinago muito auxilia a digestao.
Nao succcde porem o mesmo quando sao tornados em quantidades
exageradas Aquelles que se enlregam a condimentos tao fortes em sua
ac ao recontiecem logo a necessidadc de iutroduzir maior cdpia defies, e
acabam iinalmente por esgotar os sens meios ordinaries, purque uma
dyspepsia por falta de cxcitante tem lugar

—
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BEBIDAS. Tins impnrtantcs prcenche a ingestSo de diversas bebidas,
durante as refeigOes ou nos inlervallos deslas . Entre as que geralmentc
se faz uso , temos : 1', a aguaf bebidas al cooliras, taes como o vintio,
os lie6 res e cervejas ; o cafe ; 2\ o chocolate, a gemmada , o cafe com
leile, etc
As primeiras to mad as com modcrarao durante ou logo apos as referees muito auxiliani as formas digeslivas ; as segundas, alum da propriedade de serem liquidas, sao cnimcntemente nutritivas.
I'essoas ba, attento sent duvida as suas condicoes sociaes e a sua
idiosyncrasia , nas quaes as bebidas alcoolicas, to mad as embora em pe
quena quantidade embarafain a digestao. ao passo que a agua simples
Ihe e muito favoruvel . 0 rnesmo diremos a res pci to do cafe , do chi e
do matte, bebidas cujo uso e feito lioje per toda a sociedade, principalmente pelos mais abaslados. 0 cafe e o eba sao duplatnentc excitantes: o prirneiro sobre a mucosa gastrica c o systems nervoso, e o
segundo sobre este ultimo appurelho. OpiniCes oppostas existed sobre a
ac;« ao benefica ou malefica d’estas duas substancias ; acreditamos que
o uso raoderado dellas nuuca podcra scr causa das perturbances di-

.

.

-

gestivas.

Quanto ao cafe com Icite , chocolate , gemmada , sao bebidas muito
nutritivas, cujo abuso porem p6de redundar em prejuizo do individuo,
determinando-Ihe de prcferencia perturbances digestivas funccionaes
agudas ou chronicas.
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perturbagao do urn on de
muitos dos differenles actos que coucorrcm para olaboragao das substancias alimenticias detcrmina commummerite uma dyspepsia essencial
chronica.
MASTIGVCAO
E INSALIVACiO
. De qualquer que seja o modo me
*
*
diante o qual se considere o modus agendi dos succos digestivos e da
digestao etn si , o que e facto e quo a tricturagao dos alimentos 6
uma das condigoes neccssarias afitn do que o ado ultimo da digestao
seja mais facilincnle realizado. EfFeclivamentc 6 o que prova a observacao da especie zoologica , naquelles em que a mastigagSo e necessaria , o apparclho que exerce cssa funcgiio e dotado do potencias fortes,
ou em compensagao o estomago e revestido de tecidos proprios para
supprir o que nao pOde efTectuar na cavidado buccal a tricturagao
dos alimentos. Accrescc qne alguns dos principios immediatos organicos (os amylaceos) comccam a soffrer nesta cavidade a claboragao , e
difficilmente isto toria lugar sc a mastigaglio nao interviesse como meio
auxiliar A modificacao neste caso physiologico pode depender quer
do modo precipitado pelo qual alguns individuos mastigam c deglutem
os alimentos sem esperar a pcrfcita tricturagao, quer emfim de lesoes
mais ou menos profundas dos orgaos que concorrem para esse acto.
Scgne-se do que ac&bamos de dizer , que as perturhagues gas
tricas pbdem tor lugar se por ventura o individuo infringir por muitus
vezes os prcccitos da sa physiologia
Concomitantemente com a mastigagao , urn acto physico chimico tern
lugar qun com pic la em parte as funcgues dos orgaos da boca e seus
annexos : e a irisalivagao. Considerada sob o ponto de vista phvsico,
a saliva actua dissolvendo , amollecendo , hydratando os divcrsos principios da aiitnenlagao , tomando deste modo o bolo mais facil de ser
deglutido. A sua acglio chimica , vital , consisto no sou principio activo,
a plyalina , sobre as malerias amylaceas, e com cffeito , coino bem
demonstrou Mialhc , a fecula para ser absorvida necessita ser convcrtida cm dcxtrina e posteriormenle em glycose.
Como quer que seja , a funcgiio digesliva se perturba frequente
mente , porquanto a falta de digestao do substancias amylaceas actua
sobre o estomago como corpos cslranhos embaragando a digestao dos
apmeutos azotados.

CAUSAS

DEPEsnENTEs DA DIGESTAO
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A frequencia desses erabaragos p6dc mui facilmente conduzir as

dyspepsias persistentes.

—

FiiKnfAO mcRSTivA . A' somelhanga da acgao quc excrrem

-

a masliga
gao e salivarao , no cstomago phenomcnos analogos loin lugar ; de uni
lado o o movimento impresso ao ligamento pda tunica muscular, de outro e

aacgao quo exercem sobre a massa alimentar os principios segregados pela
mucosa gastrica,
0 phenomeno mecanicodo cstomago (cm por fim collocar os alimen
tos cm eonSacto com toda a suporflcic da mucosa gastrica e facilitar pdos
mesmos movimcnlos a penetrafao dos succos nos alimentos e por fim a sua
expulsao para n duodeno. Os succos gastricos lormadosde agua acido lactico
chlorydico, pepsina , muco c saes diversos exercem sua accao sobre os alimentos plasticos, azotados ou albuminoides, os quaes insoluvets, incapazes
de ser absorvidos, tornam-se liquidos soluveis.
A illagao quo so in fere do que acabamos do dizer « que qualqucr que
seja a perlurbagao destes dous aetos da digestao, estadeve necessariamente
so perturbar e portanto uma dyspepsia.
Stra:o i' ANCRBATico. Bills. 0 pancreas , queapresenta grande analogia
com as glandulas salivares, transforma , anno eslas , as substancias amylace;ts cm glyeose , emulsiona gordura , e sepundo alguns physiologislas ,
Shift, entre cites, dissolve as substancias albuminoides. 0 principio que
opiira eslas Iransformagues e a pancreatica.
I’oucos sao ainda os factos que demonstram as lesues funccionaes o
organicas do pancreas. Todavia 6 facil conccber se que altento a triplice
importancia que merece o seu principio activo, nma. altoracfio cm sua
quantidade ou qualidadc dove necessariamente redundar cm prejuizo da
digestao , c a consequencia mais proxima u uma dyspepsia intestina!.
As perturbagues da bilis , sendo qnc este liquido preenche fins importantes na clalioragao dos alimentos, pode do inesino modo quo para a pan crctina , determinar a apparigao de uma dyspepsia intestinal.
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As funrgdes quc sao dcstinadas
a prcencheros intestines na elaboracao dos alimentos naopddem ser poslas
era duvida. Bern como o cstomago, dc que faz conlinuagau , duas san cm
gcral as suas principaes funccoes : uma exclusivamcntc tnecanica, que
tern por fim em virtude da conlracfao dc sua tunica muscular fazer pro

ACCAO nos

INTKSTINOS E SECS semis
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gredir o bftlo alimontar ; a mitra e rehtiva a ac ao cliimica que excrcem
os succos intcstinaes sabre as substancias alimentares , completando doste
mode os corpos ainda nao digeridos pelos outros succos .
Tao importantes pots conio sao os sens fins , a pcrturba$ao de ambas
ou dr uma so nao deve passar silenciosa ao organisrno ; dalu nasce ordi

^

-

nariamente uma dyspepsia.
Devemos finalmenle notar quo a constipagHo sendo effeito pddc a sen
turno tomar-se causa do dyspepsia. A falta de bilis , a dimiriuigao de niu
cosidades necessarias a marrlia da massa alimentar , a diminuifao da con
tractitidade muscular sao ncstes casosassu ;is principaes causas, e a q u c
inuito convent attendee no t rat amen to.
DA ABsonrr. Vo . — Comquaulo nao tiaja para esta f micron urn appaHhn
especial , sertdo ella parUUia de todos os organs , accresco todavia por esse
facto a sua iraportaacia diautedos phenomenosmais ootaveis davida. Quaesijuer quc scjam as leis que presidam a sua execufao, e facto lioje na
sciencia que o apparelho digestive possuc duas ordens de vasos destinados
a exerc&l-a: vasos chylifaros e a veia - purta com suas tributarias. A' el las
esta incumbido transporter as substancias preparadas no mbiHligesliva
para o reservalorio commam o sangue.
Portanto desde que qualquer desarranjo se manitestar para o lado
desse acto uma dyspepsia poderi ter Iugar : a feme diminuira, a lingua se
conservara paslpsa ; flatulencias, borborygmos, colicas , eminagrecimento,
pallidess etc , lerao lugar.
Diversas sao as causas que podem edneorrer para esse estado. De
um lado, a incapacidadc de scr digeridos os atimentos , poslo quc os succos
conscrvem-sc ent estado normal alimentacao ticiada , mal preparada e
principalmente tomadaem grande quantidadu ; de oulrn , tesdes que directa
ou indirectamente affectam os organs encarregados tie exercerom essa
funccjSo.
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SYMPTOMATOLOGY
Lorsque 1 finalonnj palhplftgfqua fall dcfHUt ,
la somplotlquq rtlfl noaograpMfl res
tout le
|ki &?iblu da la patholoyie .
’

Lasegnc assim so exprimindo, mostroa do algum mode quo difticil
tern sido alt* lioje catabelecer umn dassiflcagao das diversas formas c
variodades da dyspepsia idiopathiea, a nan ser sobro o osliido dos symptomas , de sou cncaiieumenlo e do sua subordinapao Quando tralumos
do nma molestia na qual a analomia pathologiea lorn delerminado as
modificagCes successivas porque passaram os tecidos, facil e . na maioria
dos cases, referir os symptomas as differentes phases da Iesuo pois bem
a dyspepsia essential uao goza dessc privjlegio.
Ahstcndo do entrar cm iargas consideragocs sobro o modo polo
qua ) devem ser classificadas as differentes formas e variedades , alien to
apenas a utilidade do mathodo, dividiremos csta parte do nosso tra
balho eni duas outras: tratando na primeira dos symptomas locaes,
expressao directa das perturbagdes digestivas ; ria seganda parte serao
exposlos os symptomas geraes on sympalhicos que se podem encontrar
cm todas as formas da dyspepsia idiopathiea, e que resnltam da reaegao
cxercida pelos sofTrimentos do apparel ho digestive sobre os outros
organs.
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SYMPTOMAS LOCAESPBWARliS AS DIFFERENTES FtiRMAS DE OYSPKPSIAS
lUlOPaTillCAS (MONICAS^
[ESTOMAGO.)

.

Nnvn .Ai .ci ,vs . Acompanhadas dc um bem cstar geral as digestdes
no estado piiysiologjco so efTectuam mudas , sent que tenhamos sensagiio
alguma ou cousciencia dessc acto.
*
No estado dyspcptico assim nan aeontccc , e c so nestas occasioes que
chegamos a eonhecer que temos cstom ago, como semelhantemente sc da
para o lado de outros apparellios : circulatorio , pulmonar, etc.

!
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Nos casos mais leves, ou ainda no comedo dos que sao mais
intensos , os doentes queixam-se < le sen eslomago, expcrimenlam uma
sensagao mais ou menos penivet de ernbarago, de peso, de plenitude
ou de distensao do cpigastro Kao se piida dizer que haja dbr , propriamenlc dita , nestc primeiro periodo.
Se no emtanto este estado tornar-se habitual e eneonlrar condigOes
favoravcis no doente : tuna constituigao, uni temperameulo, ou uni certo
estado idiosyncrasieo que se prestc , cnlao veremos quo a estado de
simples peso e de oppressao epigastrica e subsliluido por sensagoes
mais ou menos dolorosa®. Km outros torna se angustiosa e os doentes
procuram cxpellir os alitnentos ingeridos, buscando allivio , porque as
vezes o conseguem por esse meio : nestas tdjstes coudigoes a dyspepsia
revesle francamcntc a forma gastralgica.
De outras ualurezas poreui sao as dbres que pddem caracterisar
esla forma . As&im , algum tempo on immedialamento depois da ingestao
dos alimentos os doentes ex peri men tarn ora pi cad as, agulliadas e re
puxamcnlos peniveis, ora a dOr e aguda , lancinante ou tenebrante ;
outras vezes emtim e uma sensagao dc coutusao, de despedagamento
de queimadura Muitos dcnlre os doentes comparam as dOres que solTrem
as que produzem as caimbras ou contracgCies dos musculos voluntaries e
cm particular dos musculos do jumclto on da planta dos pcs,
Quando por ventura estas dCircs atftngem o seu maxi mo dc gravidade,
os desgragados doentes arrancam queixumes e gemidos ; sua pliysionomia
se altera , enruga se c empalidecr ; procuram dar ao eorpo uma attitude a
mais commoda e coino que instinctivamente curvam sfi para diantc relaxando
per esse modo a paredc anterior do ventre ; outros dobram sc de mil
maneiras e rolam em toda a cxtensSo do lugar em que se achara Kstas
dures sao algumas vezes acompanhadas dc vomilos. A digcstao terminada ,
esles symptomas tao peuiveis, c em apparencia tao graves , se dissipam
de ordinario rnui rapidamente, e nfio resla mais do que run sontimento de
cansagoou de dolorimenlo. Ua no emtanto casos em que prolougam-se algum
tempo depois da digeslao
Indagando o que se passa no estomago quando tem lugar a caimbra ,
perguntou Chomol se esta sensagao , accusada pe!o doente era devida ii uma
conlracgao violonla e coirvulsiva , ai um spasmo da tunica muscular do
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estomago , ou se nao era apenas uma f6rma particular da d6r ; sc , cm
uma palavra , tratava-sa da perlurliagao da contract] lidade ou so monte da
sensibilidadc.
Idle adopta esta segunda hypothese.
Continuando a rcspeitar c a veuerar, como e precise , o talento e UlustragTm deste eminente esc rip tor , ousamos contestar lhc nesse ponto . Assim
o pensamos pelas razOes seguirites : 1* , segundo resulta das experiencias de
Baumarct suAiru seu Cannadiano, a illtroducgao daliola de utn thermomotro
na porgfto pylorica do estomago ahi excita uma violenta conlracgao e ao
mesmo tempo uma dCrmuilo intensa; , Willieme (pag . 214) affirma tcrperfeitamente oovido, anscullando o episgatro no momento de uma forte dor
gastralgica, uma agitato tal dns liquidos e gazes encerrados no estomago .
que Hie parecia nao attriliuir senao a existencia de contracgSes inais ituinerosas emais intensas neste momento ; cmfim segundo Guipon [ pag, 103) cstas
eaimbras oecasionain na maioria dos cases vomituraeoes iiquidas ou aii men lares, dev idas sem duvida a um effeito mecanico da contracgao da
viscera, porque ellas nao sao acornpatiliadas de nauseas.
Combalendo a opiniao de Oionsel nao cahiremos no exlremo opposto ,
porquanto julgames que algumas vezes possa a contracgao espasmodica
do estomago scr uma consequencia da dOr.
A sededo solTrimenlo varia tanto como sua forma . Mais commummente
el la se aprcsenta na porgiio da rcgiao epigaslrica denominnda vulgarmente
boca do estomago , e na reglSo dorsal e prlncipalmente aolango das vertebras
dorsaes , cntrc as espaduas ou as poatas do omoplata . Outras vezes porem
olla se irradia por enlre os espacos inlercostaes ; t-slas diversus socles de
dfires podem inuitas vezcs tomarem-se mais intensas e mais fortes que
as do estomago . a ponto de mascara I -as completamente e fazer crer aos
doentes na existencia do uma lesao organica do um dos organs mais im portantes da vida , taes como o coragao e o pulmiio .
Guipon assignala uma variedade cardialgjca na qual elle considera
como caracter distinctivo a stale do sofTrimento e sua iutensidade .
Alem da dlGiculdadc da digestao , ha uma dOr atroz , fixa no epigastro ,
ao nivel do appendice xyphoidc e na rcgiao dorsal correspondenle . Esta
dOr pddeser acorn panhada dos caractorea indicados aeima e em particular
a do uma constricgao violenta , propagando-sc muilas vezes ao longo do
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isopliago e traduzindo se algumas vexes pela impossibilidadc cm quo se
oppbe o cardia a cnlruda das substandas para u cstoinago ; c oulrosim
ac ompanliada de plienonetnos graves e em particular do syncope. Quanto
a durapo da ddr , clla p6de sermais ou monos tonga ; ordinariameute esta

i

na ra /.ao inversadesuaintensidado. Ha no em tan to casos que proton gam-se
por muilas boras e com muita violencia.

Helativamenle aomoinento de sua appaiigiio, emuito variavcl ; quando
e ponco viva declara se algmn tempo depois da ingeslao ilos alimentos ;
quando e mais violenla podeao contrariu moslrar sc cm todos osperiodos da
digcslao ( in dos seus caraclcres constantes e sua coincidencia com o
trabalbo digestivo.
\\ illeime procurando explicar a origem da dor gastralgica diz na
pag. 22 U de sua monumental inonographia , quo el la resulta algumas
vezns da distcusTu) exugerada do cstomago , e na tnaioria dos casos da exal
tagSo da sensibilidade. Denials varia de forma e do intensidade segundo
csto excesso de sensibilidade resulta de mn eslado morbido ligado ao
cstoinago ou a urn estado constitucional. No primeirocaso a hyperesthesia
v devidaii irrita ;ao da mucosa [ ior uma alimerttapo succulenta ou malcom posta ; oulras vezes, postoque muitomais rarameute, ella se liga ao erifra quecimcuto, a alouia do cstomago A dor e entao inediocremente intonsae
conlinua. No segundo casu , quando a constituieaoe notavelmente debil ou
foi debililada de quatquer maneira quo seja , o syslema nervoso torna se
mui excitavel ; as nevralgias descuvolvem se sob as mcnores oausus c os
desarranjos digeslivos terminate por uma dyspepsia gastralgica. A dor
e mais violenla, porem menos persislentc que no caso precedente.
E' nas pcssoas nervosas que se observa principalmente esta forma
de dyspepsia em consequencia de npplieaeoes, prooccupagoes prolonga
das, trabalbos intcllcctuaes excessivos , e iiregularidade dc regimen ,
nulrigao grosseira ou muito pouco substantial.
FLATULENCIA . L ma das mais cornmuns , esta forma so caracterisa
pela superabundancia de gazes no tubu gaslrico intestinal , augmentando
cm regia geral os soffrinicntos dos desgrapdos dyspeplicos.
No eslado pbysiologico existe norrnalmente uma cerla quantidadc
de gazes no apparelbo digestivo , e esta hoje provado que olios gozam
um papel necessario a realizagao das funcfOes desse orgiio. E’ claro
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pois que sua present nao constitue urn cstado pathologico c s6 sim
acontece quando ha exagcragao oil augmento do que exisle no estadn
de saude de modo a produzir , como soe acontecer quasi sempre, diver
sas perturbafues morbidas.
Indiderente e o periodo da digestao cm quo a flatulcncia tern
lugar, e posto que em alguns se manifeste uina ou duas horas depots
das refeigoes, ha no entanto ini livid nos que a accosam desdc as primeiras
porgOes de aliinentos ingeridos ate que a digestao seja completa , oulras
vezcs a flalulencia a acompanha sempre. Em quaesquer deslas circutn
slancias , os doentes sentem plenitude e oppressao na regiao cpigaslrica,
borborygmos e muitas vezes expulsao jiola boca de enorme quantidade
de gazes que de ordinario Iraz um vcrdadeiro allivio , porem que bem
deprcssa desapparece.
Distinguiremos dous graos na flalulencia do estornago , reconliecendo
todavia que existo grande numero de cstados intcrmcdiarios.
Mais leve e talvez o mais commum , o primeiro grao se caraclerisa
pe!a dilatagao do estomago , detcrminando uma sensagao de mao estar
mais incommoda que dolorosa ; sc no entanto as vestimentas aebam se
apcrladas ou comprimem a regiao occupada pelo estomago, este em
barago e substituido por uma dftr surda qnc tem sua sede na regiao
epigastriea ou nos liypocliondrios.
Comquanto exista esta perturbagao functional , todavia a saude nao
se resente e conscrva-se de um modo alias mui satisfactory. Como teremos occasrao de ver mais abaixo, e quasi sempre acompanhada
das mesmas perturbagoes para o lado dos iutesliuos.
Quanto ao seguudo grao, el la nao e mais do que a exageragao
do primeiro. A quantidade dos gazes cxistenlcs no estomago e tal , em
alguns casos, que a dilatagao que clles produzem n’esla viscera a toruam
sensivel ao exterior e sua forma se desenlra mui claramente atraves
das paredes abdomiuaos. N 'estes casos cnlao uao e mais o mao estar
que sentem os dyspcplicos, porem siin verdadeiras ddres, uma especie
de collica que dizem sentir ua regiao epigastriea abaixo das falsas
costellas e ate na regiao dorsal correspondent©.
E ainda mais, cm virlude da distensao enorme do estomago o
diaphragma e ordinariamente propulso, recalcado e por sua vez ha em
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Resultant portanto d' ahi diflfercntcs perturbances mais ou menos notaveis na cireulagao e rcspiraf!io , as quaes potion nao so fazer crer ao doente de que se acha af
fcctado de urna molestia grave , senao lam hem que exige da parte do
medico bastante circumspcceao para discriminar no meio do todas estas
desordens qual a sua causa determinante e verdadeiro ponlo de partida , porquanto combater directamonle por agentes pharmecenticos as
perlurbaijOes da circulacao c respiracao , seria tao ineflicaz quanto irra
cjonal e capaz de desanimar an doente , fazendo seccar a esperanca e
a conllanca que depositaya nos reenrsos da arte.
Tres sao as variedados que Guipon estabelecc n 'esta forma de
dyspepsia : a flatulencia simples, a dyspneica e a pseudo-plelhorica, se
gundo que a flatulencia e ligeira ou bastante pronunciada para causar
perturbaeoes serias para o lado da circutagan e respiracao. Acreditamos
qne esta distinegao parecc ser inutil , porquanto basta n’estes casos assig
nalar os phenomenos que pddem resullar do deslocamento dos orgaos visinhos pelo estoniago distendido,
Nao estamos longe entretanlo de accreditar com este autor que a dyspnea nao seja algumas vezes devida ao embarago mccanico dos orgaos thoraxicos delmninado pel a grande propulsao do dyaphragma. l)e feilo , casos
lia em que pequena e a quantidade de gazes existentes no estoniago reco
nhecida polos mcios ordinarios de cxploracao o que no entanto exisle dyspnea , o mesmo se da quandoe pequena a quan tidade de alimentos ingeridos.
N 'estes casos cxplica se pela sympathia quo. estabelecem entre o estomago
e os orgaos respiratorios numerosas connexCes nervosas, taescomo o grande
sympattiico e o pneumogastrico.
Quanto a variedade flatulenta plclhoricajulgamosqueellarepousasobre
urn erro dc inlerpretagao.
Vcjamos agora quaes sao as fontes que dlio origem aos gazes que ,
durante o estado pathoiogico, se formam no canal digeslivo. Pddem
rcsultar :
l ." Do ar atbmosphcrico quo e dcglutido com a saliva e os alimentos,
aos quaes tern sido mislurudos durante a mastigacao. Esta quantidade
porein e potico con side ravel e nao pdde dar lugar a flatulencia. Ha casos cm
( uantidade de ar pode ser voluntariamente
que grande |
introduzida noesbarago mccanico das paredes do thorax
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tomago , a pontode poder si mylar uma molestia I la outrosim pessoas , e
entre eltas miutos dpentes que facilmente cxpellem o ar quo content na
cavidade estomacal empfegando para isso contracgdes dos musculos das
paredes abdominaes
2.* A mais important? e a mais comnium e a fermontagao dos alitnentos t [ un permanecem por nmito tempo no estomago, o qiif * c exhuhorantomente comprovado pela eomparagao das materias vomitadas dc doentes af
< (Trjlr» , a analyse ohimica fez descofectadns de dyspepsia flatulenla.
brir n’esta substancia a present de alcool , acidos aretico, lactico e butyri
co isto e , principios que, corn < > acido carboDiftoe o hydrogeno, tomam or:
gem nas rliversas fermenlagOes que pod cm sollrer ns alimentos vegetacs c
em particular os feculenlos E’ facto que estas ultimas substancias se Iransformam facilmente em assuror e que esle sob a influencia da fermentagao
aicooliea se dcsdobra em alcool e acido rarbonko ; a fermentagao BTL tyrica da origem an acido deste nome i' aos gazes carbonico e hydrogeno
Emfim a fermentagao lactira, talvcz a mais commum de todas, prodnz
igualmente, segundo Pasteur , acido carbonico e hydrogeno.
Flea portanto provado que a presenga dos principios enconlrados nas
materias vomitadas pelos dyspepticos ex plica a hypothese de quo a
fermentagao das materias aliment a res do tubo digestive podc dar origem a
exislencia anormal de gazes ahi eontidos o acewmiJados
Demonstrado quo a formentar.au < hi lugar a gazes, vejamos qual phde
$cr sua causa. E’ gcralmente aabido que qtiaiilo maior 6 a quantidade de
acido ('xistenli * no estomago , tan to mrnor t* a flatulencia , ao passo quo so se
saturam estes acidos pelos alcalinos vfi se logo que novas cm dagoes sc
produzem .
Quanto a fermentagao das substanciasazotadas cxplica-se ipso facto pelas
niesmas razees A quantidade do substancia animal ingcrida na achaodo
succos snfllcientes , a sua total clahoragao sofTre a fermentagiio piitrida .
dando em resultado a desprensao de acido carbonico, hydrogeno sulphu
retado, etc
3 " Tem se observado casos de pneumatose gastrointestinal prodirzida
fora de toda a fermentagao alimentar possivcl . F/ o que geralmcnte se nnla
nas pessoas hystcricas, hypocondriacas ; nestes cases tfim se observado u
flatulencia tanto em jeium como durante as digesUies Para explicar ee a
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razao desle farm muitos autores lem appeltaao para a exhala$5o dos gazes
onrerrados no sangue atravfe dos vasos da mucosa. Com elTcitn . esla explicavao que foi dada por Chomei , deve ser aceila , porem , dizemos nos, corn
certas restric<;des. Porque, comn explicar a, present do iiydrogeuo , dc
liydrogeno proto-carbonelado e sulphuretndo nas vias digestivas, quando
estes gazes nao tom sido achados ern quantidades aprociaveis no sangue ?
Quanto a expericncia de Magendie feila para comprovar a hypolhese
admillida por Chomei , e sujeila a diversas inlcrpretafoes. « A Oatulencia

.

^

\

attrilmida a cxlialaeao vascular rcsoJta , diz Brinton , do relaxamcnto das
libras inuscutares do cslomago e dos in test inns ; a pressao supportada pelos
gazes sendo diminuida , embora provicssem sempre das dims primeiras
fontes que acabamos de indicar, cederiam a sua propria expansao e occupariam o maior espa(;o
« E' assim que poder se liia compreheuder apneumatose quo sc produz
durante o periodo da vocuidade e cm consequencia da inanirao rclativa que
precede ;is refcieocs A officucia Item coustalaila dos esti millantes, nestes
casos , nos parecc devido a sua aerao tonica sobre a libra muscular do
cslomago.»
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Acroez . Esta f 6 rma da dyspepsia 6 j como as prccedentcs. bastaste
commum , caracterisa-se pela aciilez das materias con Lidas nas vias diges
livas, como a predominancia dc gazes constitue a forma Datulenta e a dor
•

-

agaslralgica.
Admittircmos dous estados nesta forma. 0 primeiro, niais levc menus
grave , traduzindo se porazia ; o segundo estado mais grave , niais intense ,
e mais pronunciado revelando se por pyroses, lisies dous estados nao
constituent especies delinidas, porem lia transigao entre um e oulro, e no
mesmo estado que suppomus dividido piide haver gradacao , apenas o di vidimus para mais methodo , na cxposicao dos symplomas que caracterisam
esla forma.
Quando clla e simples e quo manifesta so pela acidez, ns doentes
accusam , principalmcnte se fazem uso de substancias succulentas c assucaradas , difficuklades em ua s digestues , caraclerisadas por um mao estar
geral peso na regra epigastrica, eruetaedes tie um sabor amargo , acre,
que se produz lentamentc ; ha occasioes cm que tem lugar vomiturai;Oes
francamente acidas.
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ounndo, porcm , e o sepundo estado quo tem lupar , por conscqucncia
em eslado mais intense , cntao a acidez pronancia sc mai claramento . As
cruet;tffies inais frequenles que no caso precedents produzem unia. sensagao
tic urcncia , do calor e acidez na regiao episgastrica c na garganta , sensagao
designada pelo nome tic pyroses ou soda.
Tanto no prtmeiro coino no segundo caso os symptomas persistent ,
durante toda a elaborsQUO da digestao ou diminuem logo deintensidade para
desapparecer quasi sempre com uma nova digestao
As oruclagCes ir> iu lugar as vezes esponfaneamente sem esforgo c
conslilucm as vomiUiragdcs. Sao solidas, liquids*, ou semi-iiquidas, sempre
acompanhadas de acidez Esta e tao consideravcl , quo tlicga a uctitralisar
todos os principles alraliuos accessaries a elaboragla da alimentagao. A
saliva naluralmenle alcalina so torna k seu tumo acida, empreslando ao
halite urn cheiro quo facilmente denuncia a sua natureza. Esta acidez t'
muilas vezes pronunciada para que o medico seja advertido 0 papel de
toumesol collocado na lingua envermeihece se.
Segundo Trousseau , as materias expellidas pelos vomitos ou pela regorgitagiio pddem ser taes, que os dentes sao comn quo abalados pelo seu
contacto , a scmclhanga do esfado passageiro que commummcnte torna os
doentes que fazera uso de frtictas acidas; quando estas materias sao recebidas etn um vaso de cobre, estc revesto se logo do uma camada extensa .
de edr verde consli Hilda pelo lac tale de cobre . Ncsta forma o appetite commummente diminue , pfide desapparecer completamfinte e com plica r se de
vomitos reveslindo entSo uma forma mais ou menos grave, descripta com
edres tao negras pelo professor f hamel em sua monographia sobre dyspepsia
Ocpois de haverraos passado cm revista os symptomas que traduzem
esta forma , vejamos agora quaes as causas que possam dcterminal-a.
E’ facto inconcusso lmje , reconhocido por Graves em 1827 , por
Berzelius sete annos mais tarde , quo a acidez das materias alimentares
regorgitadas ou vomitadas c devida sobreludo senao exclusivamente ao
acido lactico , Trousseau , em sua obra dc cliuica , acredita na secregao dessa
parte iidcgrante do succo gastrico
Esteem amenle vitalista, Trousseau despreza as loisda chi mica mineral
e orgauica Podemos com effeito explicara origem desta acidez exagerada
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-tios nas proprias leis chimicas.

do estomago baseando

« A maior parte das

substancias azotadas, diz Pelouse [3* vol. pag. 51 ) , deixadas ao ar durante
algum tempo , altera m se e diio origem a fermentos que mudam em acido
laclico as inalerias neulras, laes como o assucar, a gumma , a cellulose , o
assucar de leite, elc.»
Pergunlamos nos agora: nan oncontram no estomago as substancias azotadas , qucr seja alimeutar quer mucosa , as condigdes de liurnidade , de ar
e de calor , capazcs de favorecer sua alterarao , quando os liquidos digesti
ves que alii exislem natural men Le fazem falla ou sao insufficientes ? Sao
eslas substancias que alleradas , rcagem como fermento sobre as materias
neulras de origem vegetal e transformara-nas em acido laclico.
Todos os an tores eslao hojo accordcs em considerar a pyroses como
sendo mais frequente nas refeigdes composlas de alimentos feculentos ou
ainda de substancias susceptiveis de fermentar. « 0 doenle, diz Chomel
( pag. 90 ) . e quasi sempre conduzido pelo sou proprio instincto ou por suas
observagdes a abster -sc de substancias acidas e niesmo acidiiicaveis ; tem
repugnancia para o vinbn e para as bebidas viubosas , e mui especialmente
para o assucar , porque estas substancias alteram-se no estomago e augmen
tam os symptomas iocaesde quo sc queixaru , a saber, mao estar e acidez.»
Os feculentos, accrescenta Guipon a pag 107 do seu Tralado sobre
dyspepsia , por sua transformagaa em glycose, depois em acido lactico , os
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cnrpns assucarados rn virtude ' In urn:: M ' diclliaiib imtdilicarao. n vinliu por
sua decomposigao, sao substancias eininentemente proprias a produzir ou
entreter a dyspepsia acida.
Itrinlon , cm sua excellente obrasobremolestiasiloestomago (a pag. 400) ,
referc mais ou menos o pensamento praeitado de Chomel e Guipon.
Alem disso, o tractamento empregado para debcllar esta f6rma , isto e ,
os alcalinos e anti-fermenticidos, corroboram ainda a exactidiio da tbeoria
paliiogenica para explicar a formagan dos acidos. Julgamos que estaopiniao
deve ser abragada por ser mais conscnlanea com a razao e com aeloquencia
dos factes. « l.es exemples d' hypersecretion de sues gastrics, diz Longet
( pag ‘22( 1 li* edigao) raporles dans quelques ouvrages de palliologie, ne sont
rien moins que provees. »
1
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Fdiuu fUTiuuA DENOMINAIM AI.CAI.INA eon CHOMEL. Ha entre as difTe
rentes formas das dyspepsias uma delbs que caraclerisa se por phenomeuos
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inteiramente oppostos a form a precede ntc ; <' Lai a anti these que as consti tue , que tiao so os symptomas e as causas, senSo tambcm o tralamento
reprcseittani um papel inleiramfliile differente
Charnel , eminente observador c iltustr&do medico, notou quo , por
occasiao do inverno, estacao quo cm virtudc da carencia de frnctas, de
hcrvas e de ontros vegetacs , aalimentafSo era extraordinariamente azoiada ,
auimalisada, notoa repelimos , quo sobrevinha era Cerlos individuos uma
side viva , desejo de bebidas e alimentos acidos, perdadc appetite e grande
repagnancia para a came, ovos, leite , etc.; apreaentavaraainda um inducto
branco amarellado da lingua , gosto amargo e pastoso da bocn e finalmente
cbeiro fetido da saliva . Como phonomenos geraes teve occasiao de observar
( pie esses individuos senliarn um peso de cabefa, cephalalgia, algumas
v trees vertigens, nauseas ; e ern alguns casos mais notavcis regorgilagao de
materias fetidas o biliares. Esta estado riao podia durar mnito tempo sent
que logo degenerasse em uma afrecoito muito mais grave.
Do que acabamos de expiir tica claro que estes symptomas sac inteiramente diflerentes dos da dyspepsia acida.
De teilo , a differen a se estabelece tanto nactiologiu comono iraclainento ; para a dyspepsia acida muito concorrem as substancias vegetaes, e os
doentes acommcttidos ppr esta forma como que tem horror as frnctas acidas
ou qualquer outra substaucia acldificavel ; na forma alcalina a causa 0 ,
podc-se dizer, o uso quasi exclusive de substancias animaes que provocam
a fuvorecem os pbeiiomenos tnnrbidos , uesta forma os individuos lem
grande temiencia a alimentayao acida .
Yejamos cm algumas palawas qual a sua natnreza e causa immediata .
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Como haviamos dito antariormeute , a dyspepsia acida acha-se liguda a
fermenlagao dos succulentos ein conscqueucia da diminuicao ou uusencia
do Uquido digestivo. Ora , se em lugar de substancias feculentas ex isti rent
substancias azoladas , ou que estas predominem na alimcnta im , nJo havendo
a quantidade du succo gastrico capaz de digeri -las demnrafSo por muito
tempo no estornago e ahi soffrerao o processo da fermentaejao putrida, Em
abeno do que acabamos de dizer aqui transcrevemos algumas lirthas da
obra de Jaccoud ( Pat ini , p. SO1.) ) que do algumroodocorrobora esta nossa
opiniao. « La dyspepsie que j’appelle putride, diz die, fuute d un raeiUeur
mot , cst caracterisee par la decomposition vicieuse dos substances azotoes
resultant de l'insaffisance ou dos alterations des suesgaslriqnes »
,

M

-

.

^

.

.

<

Mm
49

Dircmos cm resumo que : 1 , nao exislc a hypersccrecgao do succo
gaslrico , salvo nos casos excepcionaes c que porlanto nao pertence a dys
pepsia essential ; 2* que a insufficiency dessa secrecgao ou oaugmenlo
de mucos detenuina dous estados raorbidos differentes , segundo os priner
pins que predominant na alimentagao : a dyspepsia acida com os feculentos
e regimen vegetal ; a dyspepsia denoniinada alcalina com o regimen animal.
J’ode succeder tambem que a irrita$ao do estomago produzida em
consequencia da diminuig&o do succo gastrico determine para o ligado
exageragao functional desse organ e dahi affluxn de grande quantidade de
bids para os intestines, do qual alguma porpao reflue para o estomago e
porlanto novas condigiJes de alcalinidade.
FUIUIA ATONICA ou ATONIA no ESTOMAGO. Segundo Guipon e Nonal , esla
forma de dyspepsia , alias lima das mais communs. sc caracterisa sobretudo
pela lentidao e difflculdade da digestao, que se traduz por um sentimento
de mao esiar , de embarago , de peso epigastricn , constmtcs oructagoes de
gazes ; as vezes nauseas e vomiluracoes : mais raramenfe voinito.
Kis em poucas palavras o que constiLue esta forma da dyspepsia.
Querem alguns an tores risca-la do quadro ' nosograptiico da dys
pepsia essential altribuindo-a quasi sempre ligada a um cstado con
siitucional congcniLo ou adquirido, constituindo a forma cujos symptom as
foram expostos precedentemente.
Por nossa parte nao seremos tao exclusives como estes , ein tonsidcrando
que exisle realmeutc uma especie de dyspepsia atoriica ; devido a fraquexa
ou ao tausage das tunicas do estomago por uma alimentagao abundante ou
diminuigao na contraclilidade muscular dessas tunicas p6dem muito hem
explicar a razao de ser da dyspepsia aLonica.
E' entretauto evidente, quo na grande maioria dos casos ella const!tue
o nttributo de outras molestias que produzom no orgaoismo grande debi
lidade.
lUtllTACAO 00 ESTOMAGO . Perspicaz e niruio observador , Xonat chegou
ao conliechnento de que algurnas formas de dyspepsia tornavam-se re
bcldes ao iractanieuto mais rarionalmentc preconisado. Grande numero de
subslancias eram ompregadas e lodas baqucavam : o docnle corvlinuava
a soffrer do mesmo modo. Os excilanles e os ton icos ( amargos e ferru
giuosos ] tao ulcis ordinariamenle na dyspepsia atonies c cblorotica. etn
®
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pregados n’esles mesmos easos, cram segtiidos dc uma recrudosccncia
notavel
N3o scndo pois possivel a Nona! conceber, traduzir as phases que
o organ ismo apresentava n ’estas circumslancias, procurou pela medica
gtio chegar ao rcsultado que lanto al me java : o corihecimenlo da nalureza da moiestia. 0 verdadeirO adagio « Aaturaini morhonun curatianes
ustendunt » servlo lhe de verdadeiro include, verdadeira bussola Vendo
qno os plienomenos uiorbidos lornuvam - se niais intensos soh a influencia
dos cxcitantes Iocaes e dos estinoulan les da digestao, attrihuio esle facto
a am ccrto gnto de irriiacao do cstomago. A ’ medicagao tonica substitute
acalmante ; e os auodyiios foram cm pregados com grande resuUado para
a niolcstia qtte inunediatamentc era seguida do melhoras. l'rocurou algumas
vezes deter minor irritagao para o lado da pellc , tondo em vista pro
duzir uma revolugSo, urn deslocamento da irritagao estomacat para
uni ponto dessa nil inbrana, e , com efleilo , foi n’estes cases sempre
coroad o de resullado.
H La dyspopsie par irritation peut exister seule diz Mr iSonat ,
mais cela est rare II est plus ordinaire de la voir compliqucr une
autre varied dc dyspepsie.a Guipon que soubo fazer jusliga a saga
cidade de Nonat, reconlieccndo inleiramertte os fades assignalados, iuterpreta no entanto mn pouco differentemente a untilreza dessa forma
Elle considcra a irritagao coino uma simples varied ado da gastralgia
Os symptomns que, segundo Nonal , caractcrisam csta forma silo os seguintes : sensagSo de cater ao nivel da regiao epigastrica, que e sensivel
a presslo sendo algumas vozes espontanfiamentc. I tores vagas, mai carac
terisadas do estomago no eslado de vacuidade accom panham cstes phenomenos , A ingcslao de aliment os provoca ddres mais ou me nos vivas
aeompanhadas muitasvezes dc nauseas e vomitos A irritabilidade do estomago pode scr levada a um ponlo tai que as vexes 6 bastanlc uma pequena
quantidade de bebida on de alimeulos para determinar os symptomas
que acabamos de indicar . Estes phenomenos adquirem particalarmeute
um alto grao de intensidade, quando as subStancias ingeridas site de
natureza excitants. Emlim a lingua apresenla se vermellia cm tod a a
sua cxlensao ou polo mcnos cm sua ponla e cm sous bordos ; a sf*dc
e viva , e ha na maioria dos casos, no inomeiilo da digestao, uma reaegao
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resumoquats siio os symptnmas quo traduzem
esta fdrma. Convcm notar que noo cxiste onlre flics nm sd qnc scja con
sidarado como patognomonicn , tod a via a saa reuniao const ) Lue urn todo
quc muito facilmcnie nos poderi levar a oslabelecer a diflcretiQa entrc
esta forma o todas as cmtras doscriplas prcccdentcmente
DvsparsrA nos LTOUIDOS.
Tan hem descripta por I '.homel cm sua obra
precitada esta fdrma. quo sOc algumas vezes revestir a dyspepsia gastrica caracterisa sc cm regra geral pc!a extrema lentidao e as TCZCS
quasi impossihiiidade da ahsorpean dos liquidos ingeridos durante ou
no intervallo das refeigoes.
Sentcm aiguns doeutes quo sen cs tom ago acha-se como quc mer
gnlhiula n’agua procuram suavisar sous solTnineitlos ingerindo novas
qua alidades d esse liqnido c reconliecerri desde logo que nm efTeitn
contrario ton In gar . Ordinariamente os decides aliuatn logo com a
causa dc sou Dial . I m dos symptomas partiealares a esta ospccie
morbida c a produefao na regiao cs turn a cal da bulha scmelhanlc a que
resulta do inovimcnlo do liqnido contido cm tun vaso, sensaedo ou
liullia esta dmiuinitiada ilii .icallKu I n ( dapolemenloi devida segundo
expiicain os autores a presen 5a sunullanea de uma quanlidado mais
considcravel do que no esiado ptiysiologico de liquidos e gazes na
Cavidade (testa viscera.
Eslo signal , que de ordinario e nhlido pela succussao , eonsti tue um
cl emen to valioso do diagnostico desta forma tie dyspepsia .

fcbril eevidentc: Eis pois

cm

-

.

.

.

-

-

.

'

'

fINTEST 1 \?OS.|
Elahoradns em parte no cstomago os alimentos continuum a sofTrer
modi lie aides na mi ha porcao do luho digestive. Si li verdade que grande
nummi de principles alimentaros pfidein scr exclusive men It * digeridos
no cstomagn , nao so pfide con tester I'ldrctanlo que outros ex islem que

s6 nos jntoslinos cncontrarao 05 fluidos noccssarios a. sua conversao
cm sulistancias aptas a serein absorvidas Os alimentos album monies ou
succu Juntos que atravessam 0 pyloro qner em comedo dc digestao , quer
sem ser elaborados, encanliarae nos inLestinos em geral e principalmenle nos intestines del gad us fornieutoS que os couvcrlam em corpus
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soliiveis . 0 intestino dolgado constitue portanto em suas funrgdes nm

complemento do estomago .
FORMA MfTiiALfJicA. lie diversas riaturezas pddem ser as dAresquo
caractdrteaiti esta forma de dyspepsia ; nan menos di versa tarn item pude
ser a sua sed<J , doragao c intensidade. nestle o ntiais Iigeiro angmento
de sensibOidade ate as collicas as mais intensas pMc ter por scdc
os intestinos e ser a expressao symptomatica de um desarranjo funo
cional dcsse organ. Pofietnos dizcr ( pie o caracter das dbrcs cnteralgicas c
tilo variavel como a dos sofTrlmentos gastralgicos : sao repuxamenlos , agnUiadas , caimbras, sensagao do queitnadura ; ddres ora limitadas a um
ponto da regiao abdominal!: sua sale do predilefcgao e de ordinario, n'esfe
caso , a regiSo poriumbilicat ; otitras vexes sao geraes e irradiam-se nJlo
sdmente em toda a exlensan do ventre, inas ainda nas regimes visintias :
regiao lombar , nas paredes Uioraxicas e nos membms polvianos.
I ' ma compressao larga e brands acalma ordinariamente ; ve -sc lam born
nas gmndes crises , os doerites applicar com force suas mSos sobre a sede
da dor , deitar-se com c ventre para iiaixo em verdadeira prona$So alim de
attenuar seus soffrimnntos . San as vexes bastante agudas para « lar Itigar
a phenomcnos gcracs graves quo livemos occasiao de assignalar nas formas
precedentcs : alteracao do3 tragos, snores fries , enfraquecimenln do pulse ,
desmaio e as vezes verdadeira syncope. Estas ddres persistem durante a
maior parte do trabaiho digestivo ; acalmam-se pouco e pouco a medida
que este ultimo se cffectua e D5O cessam completamcnte senao depois de
evacuates alvinas de ordinario moiles e fetidas .
0 quadra que acabamos de pintar representa o verdadeiro painel ( juc
tradin', com cores vivas esta terrivei forma tie dyspepsia intestinal .
*
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PLATULKNTA - Quasi lan frequente

como a dyspepsia flalulanta
gastrica , aflatulenla intestinal depende das mesmas caosas.
£' todavia different® da primeira , porque a sua appartcSo on exacerFARMA

basao , pode-se assim dizer, tern lugar algunus horas depois das refeicoes .

So na primeira a ebegada dos alimontos ao orgao conslitue uma causa
de augmento no solTrimento do ilyspeplico , na seguoda a niesma causa
Lem lugar .
A passagom da alimentagao nestes pantos 6 condlgao quasi que dispensavel porquanto acreditamos que tan to cm uma como em imtra , o facto
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da existencia da

alimenlafao cm

qualquor dost as oavidades nao constilue

o sine qua non da pncumatose.
Uevcla-se ordipariaffiente polo abahulaments do ventre que lorua-sc
mais Sonora a percussao Ao Aicsmo leinpn colicas surdas , raramento agudas ,
se fazem sentir ; estas colicas, denomitiadas venlosas, sao tnoveis e passa
goiras ; alias deslocam-se com os gazes quo as produzem ; cossam ou antes
dimimiem logo que acham a passagem franca , quer pelo anus , quer pelas
vias superiores , porem aqui como na flatulenta estomacal , o allivio nao c
senao momen Union , porque os gazes e os aecideulns que dies determinant
se reproduzem ate que a digestao intestinal seja acabada .
Os borhorygmos e gargarejos tornarn-se na maioria dos casos mnilo
notaveis ; estes rubles mats ou monos sonnros que poilem ser pcrcebidos
polo proprio doente c polos assistentes que acham-se muitas vezes a distan
cia, tom lugar cm virtude do deslocamento dos fluidos intestinaes.
A distensSo abdominal , scgumlo Guipon , podia nos casos intensos
aiiingir a lympanite ; entao como na (latulencia excessivado estomago, o
diaphragm* pdde ser rccalcado e embara ar a expansao pulmouar, donde
um certo grao de dyspnea.
Inluiramente contravin , Chomd nao civ quo o abahulamcnto do ventre
atUnja imnca na dyspepsia essential , o grao designado sob o nome de
tympanite. « Qtiand cilc se produit, diz die , il faul. craindre qu ’clle ne soil
syrnptomatiqne d ’une lesion organique de lube digestif , elraoglement,
rclrecissement , clc.»
Grande sem duvida i: a (liffcrcirifa quo se nnta quando os gazes occiipam
ora os inleslinos delgados, ora os grosses inteslinos. No primeiro CJISO o
augmento do volume do ventre e ordinariamente uniforme ; nos inteslinos
grosses , os quaes mals volumosos que os pri metros, for mam salient a de

.

k

-

-

^

apparcncia cyliruirira. A percursao nestc case muito esdarece a qucslao :
o sum ublido e lantn mats claro, quanto mais volmnoso e o organ
percutido,
Sueccdc oulras vezes que grande copta de gazes £ retida em tuna
por$ao do intestine , devido a diversas causas, tacs como contracc&o intesti
nal acima c abaixo, afgum corpo estranlto, fezes, etc. , resnlta que sc
( losenlia an exterior tom ores tiio volumosos as vezes , que cliega a produzir
torror ao doente, porem que ao medico nada signilica , porquanto a inspec
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ciio c a percursao f &zem conheeer bom dcprcssa a naturnza , ja pcla
sonoridade, ja polo sou deslocamento c por seu desappareeimento , median to
fricgOos, on do appllcagao de substantial* quontes

.

Etna crtee favoravel p6dc ter tugar e grands quantidade desse gaz ser
expollida ; podem lambent resit liar que sejam reabsorvidas.
Em conclusao, qualqncr deslas terminates traz grande scnao com
plete aliivio para o domic.
FIIRSIA ATONICA. Como suit denominagao indica, esta forma ou vane
dade caracterisa se por um estado de langor , de preguiga do tubo digestive,
( jiicr soja exclusivamente devido a paralysia, ou a diminuigao do
contract!] idade da tunica muscular dos Intcstinos, quer seja occasionada
pota co-existcncia do gazes em quantidade consideravel , quer seja etnflin
devida ;i talta de percepgiio da mucosa , ntndigao para que baja moviuicnto
dito roilexo da tunica muscular , o que 6 facto incontestavel G quo devc se
admiltit-a como uma das variedades d;is dyspepsias esscnciaes e das mais
frequontes ; e o apanagio (bis classes pobres.
Acompanhada algumas vezes de embarago , enmo se os inteslinos
fossem olistruidos pela massa alimentar, os doontes qneixam ee do uma
sensagao do mao ester ou de peso no venire , Nao lia verdadeira cciica ,
porem apenas uma d6r surda e corttinua, Estes phenomenos sn dissipam
Icntomente o a digestao acaba gradual men te o sen curso. Haros e pouco
abundantes, os residues da digestao sao difficilmente expeltidos e nao
trazem o aliivio que segue ;i exoneragao complete c regular das fezes .
Os symptoms que acahamos dc csbogar moslram apenas a imagem da dyspepsia simples ou atonica . Ha , porem , oulros cases mais
numerosos e mais graves nos quaes o embarago em vez de dissipar-se
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Tres ou quatro boras depots das refeigoes o ventre turaefaz-se e
torna-su doloroso. Com os gargarejos appareccm logo as coliras a priucipio surilas e passageiras ; mats tarde tornam-se mais vivas c mais
approximadas. Expulsao de gazes felMos tern lugur pelu anus ; a ne
cessidadn dc ir ;i banca se faz sentir , c depois de uma on mais
evacuacdes molles c diarrhcicas o doerite accusa-se consideravelmentc
alliviado. Se por ventura as evacnagOes sao numerosas, faiigam os
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dnerib 's e determinain no anus uma sensagao mui penivi;! de queimadura
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Caracterisada pela preguiga muscular do tuiio digestive e pela
(liminuicao do suns secregfles , a dyspepsia atonica constituo a forma
mats ordinuria ; e e tambem o fuudo das variedades flalulenia c enleralgica .

—

& luilad a
JWTESTr\AL .
dos intestines loma-se mais notavet
IUKITAIIAO
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e observada par Aonat , a

irritagao
nas pessoas cliloro anemicas ; nao
ad mica pois que sc jam acorn panliadas do frequenles alteragoes para o lado
do utero, cuja rclagao com o chloro anciiiia 6 tao fruquente. Eis o que diz
iStmal sobre csle osiado de irritagao: « ns doeotes ex penmen turn nas
enlranluis urna sensagao quasi continue de calor , de ardor, que torna sc
mais iutensa durante o periodo da digestao intestinal, is to r , tres on
qnatro haras depois da refciciio. llaramente a irritaeao occupa toda a
exlcnsan do inteslino ; cm geral 6 litnilada a parte do canal digestive
correspondeatc a phase actual da elaboragao intestinal Ordinanamente
csla irritaglio e superficial e depressa se dissipa sob a tnflueocia de
lima modi cacao eonveniente , aigamas vezes ponim cl la d mais profmula , mais rebelde e pode ir ate tomar os caracteres dc uma iigeira
phlegmasia »
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A cm sempre as dyspepsias se nos
—
com o cortejo do pbeuomenos que indicam a sua forma e o sen typo.

DYSPEPSIAS

MIXTAS.

aprcsenlam

Algumas vezes representadas pnr symptumas vagos, sito cm algous outros
easos revelladas polos sigriaes quo de uma so vcz , indicam sua funna
oil typo, sede e gravidade,
Alin su estes signaes se combinam para conslituir as printipacs
variedades , senao lambcm que estas ultimas podem sc achar reunidas
iluas as duas no mesmo imlividuo. Resultam pols daqui dyspepsias mixtas
cm virtude da combi nagao quer das formas gastricus- in testinaes entre si ,
quer da reuniao das formas gastricas propriamente ditas. Convent nolar
quo a junecao de moitus variedades de dyspepsias e raramente primitiva
Quasi sempre uma dellas existo sci durante am cerlo tempo , e nao e senan
mais tarde, que cm virtude da aegao continuada das causas on da m&
dirccg&o do ivactamcnlo que el la complica se de uma outra forma da
mestna affeegSp .
( irande e a utilidade que lia cm reconhecer a eombinagao dos
Uiflereutes typos ou esperies dyspepticas ; porem esta tarefa , na apparencia
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facil, torna-se difficil e as vczcs impossjvel a caheeeira do docntc. A
precisao do diagnostic) tieslas circumstancias imi orla a sen ( unto uma
Iherapeutica cerla c eflieaz.

-

SYMPTOMAS TIRAIUIS till APMRKLHO HIGflKflVO rOWMItKR AS THYBRSAS
FORMAS I) E BYSP8PSIASIDIOPATHTCAS CfIROXICAS.
Morn Fir A oops no APPETITE. Conseivamio-se no estudo normal , mesmo
nas dyspepsias graves , a fome e em grande tiumero de casos diminuida
mats geralmente porem c)!a e irregular e caprichosa.
Quasi sempre saa diminuigao coincide com a atonia do estom ago.
Nas formas flatalenta, gastralgica e acid a qua represen tarn pelo
monos os quatro quintos das dyspepsias , a digestao sendo penivel , lenta
e mats ou monos dolorosa , a sensagao da fome e extincta durante todo
o tempo que dura o trabalbo digestive : porem , desdeque e terminada c
que o mao estar desappareceu , o appetite volta. « OS dyspcpticos nesles
casos nao soffreriam se por ventnra nao comessem »
Quando, porem . as dyspepsias doram por muito tempo e que torn am
se muito intensas , a fome e enlao geralmente g&strica
Succede as vczcs que o nulla cm cerlas pessoas (anorexia) ; soiUam-se
a mesa sem necessidade; felizmeute, porem , para dies a fome como que
se desperla a proporgao que comem , A anorexia complete junta ao desgosto
para os alimenlos e muito mais rara, cons Blue quasi sempre partilha dos
indtviduos chloro anemicos.
A irregularidade da fome conslilue a mais commum de sues modilicagoes. Grande e o numero de causas que a p6dem prodnzir ; assim a ma
distribuigifo da alimentapo, da quaolidade de alimenlos tornados em cad a
uma dellas, etc
0 augmento da fame pode chegar ate tocar a bulimia ; e no emtauto
muito mais rara do quo se julga commummonte. 0 Dr. Childe observou
apenas cinco vezes sobre daze n to > Uocnles, Gaipon observou urn unico caso
em noventa e cinco ubservagoes, Julgamos que estc symptoms e bastante
raro quando notamos que cm alguns casos nao exprimia uma dyspepsia
essential, mas um soffrimenfo primitivo de outro orgao a nao ser o tubo
digestivo. 0 unico individuo itu qual Williemetiuba observado, raorreu tres
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annos depois acommettido de alienegao mental. Scgundo Delmas « o atig
mento e a perversao do appetite perlence quasi exclusivamente as moleslias
chronicas , e culao estas, a hypoctaondrica., a mania , a histeria, as quaes
convctn j untar a gravidcz, como que tornecem os cxcmplos osmais notaveis
e os mais frcquentes. As moleslias chronicas do estomago nao vOm senao
depois.» A huliinia verdadeira e porlanto na maioria dos casos, senao
scmpre, symptomatica ; c acreditamos apczar da autoridade de < homel e
Guipon , que a existencia da dyspepsia hulimica essencial 6 ainda muito
duvidosa.
Commummcnle nota-se 11a dyspepsia essencial uma sensacao de vacuo
e de repuchumento no cstomago, acomparihada de cephalalgia com cons
tricgao das ternporas , de oin grande enfraquccimento e algumas vezes de
desmaio . Posto que apresenLe muila similhanga com a bulimia, nota se no
enlanto grande diffcrcnga encarada sob tod as as suas faces ; porquanlo a
ingcstao de uma pequena quantidade de alimentos basla para (azcrdesapparecol-a ; porcm esta pequena quantidade do alimento longe de ser rapidamente digerida, pesa sobre 0 estomago e occasiona mais ou menus
embarago e dor. « Dans la bulimic vraie, la, quantile de nourriture ingeree
est auginenlee el la sensation de sacielee dilTere. Dans la fausse bulimic,
la exageration de la fairn coincide avec une saciete ires rapide ; lc malade tom be dc bcsoiu et ccpendanl a peine a l-il commence a manger, qu'il
est rassaisie. » ( Jacoud . )
A feme cmlim pode ser de tal forma depravada que leva muitas vezes
os doentes a procurar substancias mui itidigeslas , taes como fruclas
verdes , bebidas acidas e malaria ; ou cntao substancias que nao sao nutri
tivas , senao tarnbem bastante repulsivas, laes como carviio, terra , etc. ,
( pica). E’ quasi sempre nas dyspepsias complicadas dc nevrosismo que seobservain estas perversoes do gosto : (cblorose , histeria, hypocondria, ma
nia , etc ]
Itesulta pois do quo dissemos, quo a fomc, nas dyspepsias idinpalbi
cas , pdde augmentar , diminuir , perverler se on haver ausencia completa
(anorexia ).
S£DE Hem como a feme , a sede pode sofTrcr diversas modificagoes.
Dimiuuida na forma ntonica simples , el la e ao root ratio muito auginentada
eni um grande numero de casos . A ingestao de bebidas sde passar algumas
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vezes desapporccbida ao doentc e an medico , outras vezes porem isso nao
acontece. Km cerlas pessoas os liquidos dcmoram por muito tempo no
estoniago e dao lugar por succussao nu por moviraentos bruscos do doento a
uma chocalliada notavol. Este phenomeno devido , como livemos occasiao
de fallar, a falta de absorpi;ao do liquido no eslomago , tern sido descripto
sob o nome de dyspepsia dos liquidos.
F.ste ultimo symptoma que descrevemos nao pcrlencc exclusivamente
, porem encontra-se em certas affeccdes organicas do estomago
“c dyspepsia
sobre ludo no cancro do pyloro.
0 augmento da sede pdde allingir a lal ponto que o doentc cheguc
a beber vinte litres de liquido uas vinte o quatro boras. Apczar de ser
muito rara , accrcscc airnla que pbdc dur-se em outras molestias ou mesmo

estado normal .
Quanto a perversao, pdde do mesmo modo ter lugar na Slide como
vimos ter a respcito da feme. Ao passo que certos < loci lies so digerem com
bebidas frias e geladas, oulros ha porem que s6 digerem com bebidas
cxcessivamenle qucnles. Ilegra geral , quasi todos os individuos alTectados
de dyspepsia procuram beliidas estimulautes, vinhos generosos lie Ores em
pcquenas quunlidades, etc., etc
ESTADO DA BOCA , ( * ) LINGUA E F.STOM VGO . .4 boca sdcca c pastosa ,
mao gosto terroso ou amargo-reunidos 4 urn lialito desagradavel constituem
syinplomas mui communs e frequcnles as dyspepsias. A lingua conserva
em regra geral seu estado normal ; outras vezes entretanto ella 6 larga ,
branca ou saburral , sobretudo na base. Cbomel indicou como urn signal
quasi palhognomonico ou de dyspepsia , uma sorte de V na base da lingua ,
formado pnr uma massa branca e espessa que as vezes circumscrcvc lodo o
bdrdo da lingua ; este signal porem falta muitas vezes.
Guipon cita como symptoma muito frequenlea existeocia dc erupcOes
papulosas ou vesiculosas na boca , das quaes a mais frequents e a aplda.
Helativamente as alteragfles das gengivas e dos dentes, que se observani
muito commummente nas dyspepsias , edifficil dizer ate que ponto ellas se
ligain a essa afleccao.
Espessa , glutiuosa , as vezes fetida a saliva pode augmentar ou diminuir. A sua diminuigao ou ansencia determina ordinariamentc o estado de
DO
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) Sana jvqui , sent tluvuln , a ocCAKifto fie inosirat- os syrnptomas

por6m atlonlo sua imporlauriu,

rtiaerviimos

da dvspepsia amyluceu*
panx tlidculH- u em outro lugar. ( Vide Tratumento ) .
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acima descrevemos ; o SPU augmento p6de ao contrano atlingiro graode vcrdadciro ptyalismo ; isto tem lugar ordinariamente
ijuando a digestao e mui penivel .
Comos vimos , quando tivcmos occasiao de tralar de c$da forma do
dyspepsia particular , quasi todos, senfio loilos os doentos senliam ou accusavam peso edistensao do estomago , mao estar , etc. , symplomas que ordi-

seecura da licca

(pie

nariamonte dcsapparcrium com o fim da digestao , Somerite nos oasos cm
quo exislia irritafiSo ( Nonat) 6 que persistent as dftres nevralgicas exacer-

bando-se sob a inlJucncia do qualquer movimento .
Quando themes occasiao de fallal sobro a variedado Qatnlenta, lixe
mos notar quo as eructates acarretavam quasi sempre parcellas do substancias alimentares. Tanto estas vomit urates comp os verdadeiros vomitos
sao muilo comimms na forma acida . Sendo bastanle carac tens tiros a rcacCao e a decomposicao das inatcrias voiniladas nesta forma , sao na gastralgia exelusivamenlo aSimentares , e so tern lugar depots das rcfci$ues.
Os vomitos nervosos acompanbam f requentemen te as aRecedes uterinas, e sao miiitas vezes sympatlueos ; pore in pod era ser tambem observatlos ua dyspepsia essential , e constitue nestes casos , seja ditu de pas *

—

grande perigo ,
Acontece algnmas vezes que , cm virtude do vomitos repetidos e
vinlentos, a bibs pdde-se derramar no estomago c ser expcllida por esse
orgao. Entrelanto e rarn que vomitos de pura bibs teuliam lugar ; e isto
pddc aconlecer quamlo ha simultaneatnenic uma complicagao para o
figado , a qual dc ordinario e uma congeslao ; isto e tanto mais ccrto
quanto os docnles accusam cephalalgias, vertigens, side inlensa , eruclagoes
nidorosas c ebr sub-ielcrica dos sulcos da face .
Os vomitos pituitosos nu mucosos caracterisados pe !a cx pul sao de
urn liquido aliuminoso, lirapido e Mamentoso , forrnados por uma mistura
dc saliva c succo gastrico apresentam algum valor quanto a dyspepsia. Em
certos doentes elles tern lugar ordinariamente de manha em jejutn ; e cm
uutros 1cm lugar no decurso do dia . depois das refeifocs ; nestes rasas
pddem ser misturatios cm materias a I i men tares , parent estas sao muito
roservadas no estomago. Coram urn nos individnos que se-enlregsm as
bebidas alcoolicas, piidc-se encarar comoo resuitado de uma congeslao
permanenle on de um catharro chronico. Emtim , cste symptorna c muitas
sageni ,

i

V
GO

vezes senile semprc symptomatica oil sympathico, o quo concorre para
quo nao admit tamos com Guipon , uma dyspepsia piluitosa essentia! .
OtNSTN'ACAci . Causae effeito , a coustipafSo do VC litre cons tit lie o
symptoms commum a grande numero de formas da dyspepsia. Mais fre quences nas gastricas, conslituem o estado habitual nas formas gastralgieas ,
alonicas e Qatulentas, PGdc-sc dizer quo a const ipaijan tao commum como
nao se pensa geralmento , pode existir eta urn estado relative nos cases em
quo as evacuates, mesmo do cutisistencia motlc, san ranis , expellidas com
difficuldades, e nao deixam a sensa$io de allivio que do ordinario produz
a exonoratjan intestinal complela o regular.
0 uando tratarmos das Causas das dyspepsias symptomaticas leremos

—

occasiao de foliar da const ipaciio como tima ilas oousas alias frequentes das
dyspepsias gastricas .
Trousseau , em sttas Ucedes de dimeafpag. 28 do 3 vol.) fax rnsaltarus
synergias que ex i stem enlre as diversas partes do apparel ho digestive
Aproveila-se della muilas vezes para com hater a dyspepsia quando c a
consequcncia da cons ti par ao , hast undo as vezes regularisar as exoneC

.

rates.

.

0 Dr. Torres lloinem dtz ter observado em sua clhiica que a consli
patjao o um dos pUenomonos quo mais vezes acompanha a dyspepsia

Segunilo Chomel , quando n mal c Umitatio ao intestino
DTAHRUKA .
delgado , as evacuacdes sao ordinariamentc raras e duras , as collicas secras;
ha antes conslipacao do que diarrhea. A conslipiu.Tto e mais frequento
oa atonia simp]os do intestino c nas formas tlatulontus c gastralgicas.
Quanto a natureza dasevacuacSestanto a'um como ra’outru caso 6 m uito

variave!.

FICAUO . Si o verdade que esta imporlante gland ula perlurluda
primitivamente em suas Iunc$oes possa acarretar graves desarranjos para
o cstomago , toilavia nao 6 monos certo que as perturhaedes destc ultimo
organ possam determinar desordem nolavel para HI primefro A observacao
« uasi sempre ha utna hyperemia do ligado ligiula a
demonstra que |
dyspepsia idiopatica chronica.

.

«1
SYMPTOMAS GERAES.
Kao ha apparcllio , orgao algurn da cconomia que niio possa sofTrcr a
repereussao das dyspepsias gastricus on intcstinaes. Desde a mais love cephalalgia aid as pertnrbagdes profuudas funccionues dos rins pddem aohar-se
ligadas a dyspepsia cssencial .
Quaiido tratamos das causas das dyspepsias livemos occasiiio de demonstrar quo o estomugo era o fdco de reflexao dc grande numero
de moleslias assestadas cm orgaos mais ou monos distanlcs delle .
Baslante numcrosos c variados sao esles symptomas geraes ; cntrc
olios alguns sao assas intensos para imprimir seria inquielagao ao cspirito
do medico , hem como gravidade ao cslado do doentc .
E’ quasi sempre aiiento a esses phonomenos geraes, vcrdadciros
soffrimentos para o doentc , que o medicoe consiillado. « L' unnous consulte
pour une cephalalgio insupportable , i.m autre reclame taguerison do vertiges ,
de palpitation ; un troisidmo demandc do soulagement pour uiie douleur de
poitrine aecompagnee d'une toux dechiranl et evenant pour acres ; uu
quatrieme , pour une nevralgio siegerant dans l’ une ou 1’aulrc partic dc
Fabdomen , aucunc soupgonnanl (pie la cause « lo ses soufTriments git
dans I ’estomac , ou nc disaut rien pour attirer 1' aUention sur cel organc . »
(Child.)
E’ pois nestas occasidos que o medico deve redobrar dc attengao ,
porquanto a therapeutics empregada pode ser senao Iclhifera polo mcnos
innocua .
Quando tratamos de cada forma de dyspepsia tivemos nccasiao de
tragar grande numero dc symptomas geraes , mostrando o sen mecanismo
e a sua razao de ser ; assirn a dyspnea por compiessao ou propuls&o do
diaphragma polo desenvolvimcnto dc grande quantidado dc g a A q u i pois
procurarcmos expfir aquclles que nos faltain . qiiiga os mais irnportantes.
Tratando dc fazer a sua descripgao tomaremos como Ho conductor os apparellios, e julgamos com isto ser mais methodical.
AI'PAUKLIIO ENCKIMIALO iiAemniAVo . - Exaininaromos as perturbagoes
das funegues deste grande apparellio dividiudo em duas partes, na primeira das quaes descreveremos as perturbagoes funccionaes do cerebro , 11a
segunda as da medulla .

<
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As desordcns cerobraes sao as mate graves e as mass frequentes.
ENCHEI HAU). 0 cerebro , centre oude resirlem as matores prerogativas
da vida , preside na > s6 o movimento vo!Ontario e parte do reflexo, como e
nelle exclusivaraenle que existem o centre percept are uina das mais nobres
faculdades : a inlelligencia .
Poslo que nao nos seja licito acreditar quo n cerebro constitua o centra
da vida , nem tao porno o res to do systema nervoso , todavia o qite para
nos ii facto inconcussn d que clle tem grande influencia nos actos mais so *
Icmnes do fuaccionaJismo organico do liomem.
Ii facto certo ainda , que esiste grande retagao ontre o tube digestivo
e os centres cle innervaciin. A repercussSo das molest i as asses ladas nesses
centres sqbre as fanegoes digestives c as perturbagiies destas acarrclando
notaveis desarranjos para as funcgfics do cerebro jostiftcam a nossa assergao.
He todos os estados morbidos nquelles que mais influencia cxercem
sohre a innervagao, e principairaente sobre a innervagao cerebral, sao sem
duvidaas dyspepsias.
hesde a mate simples lypotbimia ate as ilesanias as mais cornpletas
podem ser dependentes de um estado dyspcptico.
As vertigens sao mni to commons : pnucos sao os doentes acommetlidos
de ama affeegito dyspeptics e principalmente de dyspepsia gastrica.que nao
necusem estc ])henoineno . Sen tado on cm pe o doente 6 surpreso pela impotencia de coordenar sens movimentos, os olhos jwuen r poaco se cscurcccm , sous membros abdominaes tornam-se fracos : accusam stuadas , faiscas ,
os objectos que o cercam parecem girarem torno . Ha desammo , palpitagoes,
suores fries. Este estado On persiste ou o individao cube ou iatiga-se a urn
objccto para segurar-so ; ou polo contrario o tao love , tao passageiro ,
quo em poncos instanles ludn desapparece. As vertigens ainda Raraclerisaro-se por muitas outras fdrmas : a impossibilidade dc atravessar nma
sala no sentido diagonal , o mfido que experimentam peia passagem de um
carro , as perturbagdes subitas da vista ao levantar-se dc uma oadetra e
outras constitnem variedades dc vertigens .
liste syinptoma tem sido descripto por quasi todos os autoros c classi ficado dc diversos modes . Areteo e os medicos do XVL e XVli seculos o
assigimlaram como muito important*; rccebcndo o Home de Vertige per
"

-
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comensum vcntriculi , vel vertigc stomacalc. 0 sabio e eminenlc ciinico ilo
Hotel Diea occupou-se dosto important phenomono cm um a dc suas be Iks
licocs transcriptas cm sua monumental obra de Clinica interna , dando lhc
o nome de Vertigo a stomacho Iceso ; porquanto acrcditava Trousseau que as
veriigeus achavam-sc intimamenlc ligadas a uma lesao do estomago ,
0 Him . Sr. Dr. Torres Homem desiguou esta forma da dyspepsia com
o nome de vertigem dyspeptica.
Inteliz na escollia da palavra cnipregada para designar esta aberrarao
do systema nervoso, Trousseau , romo vimos, acredilaqueella acha-se dopen-

—

-

denle de uma lesao do estomago , d stomacho lasso , diz elle. Julgamos mais
rational e scienliliea a expressao empregada pelo illuslre professor dc f.linica : assim o pensamos porque ella designa e rnoslra que cste phenomeno
dependc do estomago e ao mesmo tempo nao fax crer que esteja ligado a
uma lesao material dessa viscera, o outrosim uma nevrose cerebral reflexa
tendo o estomago por fdco on pouto de partida ; e , com efTeito nos casos dc
dyspepsias esscnc-iacs acompanhailas de vertigensa necropsia ainda naodemonslrou lesSo alguma analomica quer do cercbro quer do lubo digestivo.
Relativamcnte a frequencia deste symptoma basla-nos apenas citar
aqui os numerosos casos observados pelos praticos brazileiros , entreoutros
o nosso mestre l)r. Torres llomcm. Entre as observances mais curiosas
citadas pelo Dr. Moncorvo cm sua These inaugural e polo Dr. Torres Ilo
mem cm suas IIQOGS feitas na Academia sobre dyspepsias notamos as se

.
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guintes :
Dyspepsia gwtrlra iafettte,

Verdins ilyspopticas .

‘ I Sr Or, A . M . t modico , com 3ft annos de idade , robuslo, muito curada , de estalara regular, tendo winpre gozado de boa saude, depois de uma pneumonia bilio:;a queo acommcttau
ba Hiieo annos, clmqtao now consultorio, trislc, abatido e desanimado, dizendo-nos que esta
arneavado d ,? umaapoplexia cerebral, Que ha oilo dias tarn ^entiilo, sobretudo qnando acaba de
janlar , ou quando anda de carro , perturbacio da vista , fugar bos que Ibe sobcm ao roslo , ton tura de cabcca, c hs vczes tremem - llie a? pernns do modo Ld qtift ft obrigado a aentar - se imuie *
diatamente para Mo cahir Que quandu cstm incommodos o nssalbim demro do mn tilbury, ft
forcatlo a apear - se apoiado no coclieiro, porqno Ihnparecequo vat precipitar-ae na rua . Que
flea com as m3os frias e tern palpitates cardi aeas muito mtausas e frequontes .
Pergmilei ao collega sc nada soffria no apparel bo digestivo, se tin ha as suas dijiestues faceis
e regnlaros; respondeu -nos com loda apromptidao a geguranra qne tinha o seti lubo gastro - mtestinal na mais perfeita integridade pliysiologica. Inaisli nas minli .ts parguntas , auxiliei a sua
immoria , u por fim Jisse - Dos que uma ou outni vc * Unha cruciate* nidorosas frequonlos
,
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drpois do jnnlar n aenlia ae mnis pe ^ do, mai* preguieoso Foi i ^o Imslante a vistn dos phono
monos nervosos, cuja historia acabavamos dc ouvirT pan* quo diafinosticnssomos nmn vcrtigem
dyapeptiiMt diagnoslieo rum o qua! nho concordou o decide , | ic insintia na imminum ia de lima
congosldo on hamorrhagia cerebral,

Preatcrevi-lhe:

Magnesia Hindu do Murray .
Utnealix do rnniiliaom jnjnmf outro ao mein rliao outro ao dflilar sc.
Dim rolheres dechiide carvao de Helioc ; mem bora antes do almoeo e nieia bora
antes do janfar.
Ranlios tie cliuva.
No fim del2 dias, vollou o I)T. A , do M, no ROSSO constiltorio rnmlo satisfeito , assegtiran
do nos que nada mais sofTiiu e que goy.ava dc perfeiU saiide. Cordimiou no usi> da magnesia <1
docarvSo por uiai . de ir> dias, e nnnra maisah1 hoje deixou de lomar M ban bos de dmva.
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Dyspepsia "astrn iulostinol . Vprtln^ns dyspepllcas

.

nSr. l \ * emprepado de elevnda rathegoria do jnitiisterio de estnirtgeiros, dotado de iirnu
brilhauto e facundu inMIlggnria , d -b > anno* de idade , imiito them ronsliluido u robusto, soiTre
d , sde a sua motidrule de incommode dyspeptico * ijnr o inhihem de fa /. r into d ^ eertos alimeu los e rtesviar-se do reria regimen dideiiro, Ha muitos unnos , comecou a sofl rer de vertigons bom
eancterisadas ; mmtas vezes era forjado a sepimir se cm inn porlu! on cm nmn pnrcdc para Dio
rahir ; o phenomena mais salient? qua sn dvm durante as * < ia * vertigens era o dejappareciniento
do siMo debai \ o de sews jirs, de ffinna que Hit pareda quo pisava no ar c ia whir. Assim con
tinnar.un estes imornmodos por imiito tempo, lemlo o Sr. V . sc resipnado a viver com idles a
vista da incdiraria dos diversos iratamcnTos aeonfclhados pclo? rnais ubulisados praticos do llio
de Janeiro.
l ) c cerlo tempo para c;» estes inroittniodos iino sc li'm aggravado, mas lambcm tdm apresontado outros caractcres, ontras f6rnias symploaiudiras, que lornam a exlstenria do doento
muito afftittivac o Iraz.em cm i or^ Untiv dosgoslo. tteferindo-no ^ ao c|ne nos confou vile qtiaiulo
no > consiiltou , procurarenio^ dar nma idea approvimadadoi softrimenios quccaradertsamas ver
ligcns ; desertvel os com lidelidadcr tnrefa impossivel.
n Sr IV acorda so tendo dormido bam a nnife ; ipmndo vai vestir so para sahir senteo
assoalho do sen quarto mover - se cm divmos seiUidos, ora abaixar-se, ora clevar-se, ora os -
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cillar da direila para a esqnerdo c da esqncrda jinira a dirciLa; muilas veins parecc - lh" que in fallJ vt Irmuite vai cahir e enlducliamaum criadoqueo segura e oajudaa veslir sc; aimoca o
sahe; as pessoas que passsam pdas rnn ^ « as rasas ora apreaontam -Sft a sens olhns cun ) pro
porroes gigontescas, ora lonmm - se cxlremaiiicnlc pequcnast ora parecem ltic suspensas noar e
preales a cahir sobre a ana ealraca ; cnUo vfl- so ohrigadu a enlrar cm mn corrcdor on fl lonmr
uni tilbury * Quamlo 9e acha dentro de um vehicnlo desta ordom, precisa As vexes fecharos
OFIJOS* porque [mrece ltie que o veUictdo, cava11o, rochniro e die tfio - se prccipilar cm um
abysmo ; c cniao obrigado a abandonar a conducran e caminhar a pc Ha occasides ein que sente
qiic vai-so elevando do sdlo, que sc aclm suspenso no ar e 6 Icvado para is r gidescdentes; pro
cura um amigo a quern di o braco c contimia a viagoni NuaIa const an to Into, que As vezes 6
lal quc o f6rrri a retroccder e dear encerradoem i asa, diega a rcpariicao oua casa do miimtro.
Se ha alburn tratalbo importanlc eiirpentcqno Iheseja ronliado, o Sr IV senia so A uma mesa
'
e por eq>a o de 5 a boras occupa-3 das maia graves questdes do paiz, escrevcndo medilando
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ttciGcmandn com todn a pcrfeicao, sum sentir dnrante todo o tempo o mais insignilicanlu iu
rommodo. ierminado o Iraballio, desde quo lenfa rcpoufiar, rGcomccam os soffrimentos : a
mesa anda A rod a, a vista cscurecc, a cahera tontaia, as pemas vacillam e fcremem. Nenhuma
^ isi' iTa soffre a menor leslo ; pondo do parte os soffrimentos dyspepticos e verligjnosos, o Sr. P *
£ uni hello lypo de sarnie Go re ? cents: conu* hem , eslii bem nulrido c dorme tranquillamcnte
Tundo fathadn ns medicament os os mnis rerommendndns contra taes softrimcnlo *, uconscHiei o
uso do siilptiato de slrsvhnina c dos banhos de cachocira. undos qne deram um rcsullado 11m
pouco favoravel, porflm mu Ho passageiro.
e
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Dyspei^la gastriea . Vert Igens dy pcptlcos.
^

4
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A de U , tnoijo magro, macilcnto, de lemperamenlo biliojo* mui susceptive! e ir*
rilnTuI , du 28 anno* de idadn , advogado do hro criminal , poeta de fmaginac&O exallada, omdor
cloqucnle, consulLou men respeilode sens snflnmenlOH rtenusos, os quaes tinham rliegadoa
ponlo de ohrijmrBrn a intorromper o exmirio da advocaria .
Pis como me d esc reveu o doente os sens solFrimentos:
* Sc cstou na Irilmn.i, disse-me cite, depois deter fallnrio algnns minutos, comcro a sentir
uma mivem quo sc anlcpde ao* mens n!lio > e me embaraea a vista ; as pessoas que compoem o
aifditorio comer am a andar a roda, o pul pi ro nu quo cstou , mm era a osciI ]ar : sou forcado a
faltar com os ollios fee ha dos, porque sc insisto em conserval os abertos, cbega uru momento em
qne pe» so que me prccipilodo lugar em qne nu actio e enlao pare ; sepuro me com forra no halausliv do putpito c bubo agua 0 iiuouimndo passa , porem volta no fim dedez on qnliue mi nutes , Moiliis vezes, sc edou em uma sala nmito uspa vjssi *: tenlm que atravassal a , nao posso
fr /al o < rguiiidn nm caminho recto, porque pen so quo o t hfio abrtte-se e lico suspense no ar ;
sou obrigadn a ilescrtWT zig - zags para flltcpr no ponlo \ q \ ' m dirijn. h i jo : nu earm vir an
loupe , culm nn IIIII corri dor, porque par ^r - me ipioi.dlc v m so1 re oiim; ncslus accasidcs son
acouimcLtido de grande terror, os membro* comer am a li m « r e tenho palpiliiftics do corae. to. »
0 dociite estuva nutilo impressionndo i? commovnlo , riveiav i ter lima moleslh grave, e
maisde tmia ^ ez falton rne em s\ticidar se sc os sens mmmmodos persUOsieni.
IVrguntei - lhc pntocstado das funeeucs digestivas, edissc - me que npenns solTria desdo muito
I* mpn dr pyrosis; qne eotnia ordinariamunl '* pom o e digeria linn os alimentos,
Uma cireumstanch chamou a minha altcncfto quando examinava o doente : cite tintm faltu
de midtos dentes calguns dos que Hie resin vim iLcluivain -se curiados. ICsh drciimstaneia reu
nida A etislPiim de pyrosis, desde muito tempo, levou -nos a diagnoslicar uma dyspepsia acida ,
dando Ingar AO < plicnomonos nervo ns, que tanlo assuslavam o > r , J . A. de U, , e que IUI nosaa
opiniilo caractorisavam uma vertigeni dyspcplha ,
Fizeraos Ihe as seguintra prescriprdes:
Agua de Vichy natnraU
Uma garrafa por dh cm i doses, tendo cada ddse cm soluciio mcia oihva do birarbo
O Sr , J
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nalo de sOda.

Magnesia ealcinaila 2 oncas .

.

Uividida cm 16 papeis
Para tumar urn antes do almouo o outro antes do j ^ ntar,
Mudam a para fdra da cidade c hantios fnos em forma de chuva.
9 u

-
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uo
Perdomo? de vista a Sr . I . A . (it* C.; qBatromezes depots do o ler imminndn , fomos ve!-o cm
conference; soffria entiio de nm aniollecimeiita inflammalorio da utedula que o levoii A sepul ture tinte dins depoift . Pisse-nos nesla omsiilo quo tintia ohtiiJu crandre meUiora * em seues iado * quo ape&as tinha uma OIL outru verligt m* quando cnlrepva - se - L traballios prolongados do
intfiUlganeia.

Junto a cstas observances podcriamos citar grande numero de outras
tomadas pelo distincto professor do clinica interna ; porem nlio se conipor
taria com os limiles de uina these
SoJiNOuiNciA , COMA K INSOMNIA. Estes Ires symplomas mui commummc'nte acompanham a dyspepsia idiopathica chronica. Quer logo a pus
as refoiroos ou no periodo da digestao , o ipie e mais commum ; quer nos
inlervallos dcslas senlem os dyspepticos mao estar geral , falta de formas,
hocejos , debilidade e eonvitc au repouso c ao somno. As suas faculdudes sc
enlorpecem , se einbotam ; lornam se irasciveis, ineplos para os traballios ;
alguns chegaai a dormir , outros consegueni alravessar este periodo tao iu
cummodo , o qual dissipa-sc coimnnmmente com o lim da digestao.
Da se pois o opposto ao estado pliysiologico ; no estado hygido sen times logo apos as refeigoes urn hem estar geral indelinivel ; achamo nos mais
fortes e mais dispostos aos traballios physicos; o quo nao se da nos casos de
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dyspepsia

coma , que nao e mais do que uma exageragao, urn grfio superior a
somnolentia , lambem sue apparccer logo apos as refeirdes. 0 Dr. Torres Ho
inem citou nos a este respeito diversos fades alias baslanle importantes ;
Uma senboia veio consnltar-lbe; interrogando-a acerca dos sous commemorativosc do sou estado actual . disse que achava-se incommodada: sentia
llatuloncias, que prodo /.i am cructagoes c borborygmos; phenorneuos de acidez ,
pyroses; vertigens, tonteiras c perlurhaeocs da vista; este estado foi successivamente aggravando-se c entao comegou a senlir Logo apds as refeiguos
soranolencia ou somno irresislivel que demorava se pormuito tempo ealle
rava se com convulsdes. Tcndo consultado a urn boticario este mandara appiicar bichas ao anus e quo sen estado aggravara-se muito sob a influencia
deste Iralamento. Esta senhora , sendo submeltida a urn tratamento anli
dyspeptico : oarvao de Belloc, magnesia calcinada , rbuibarbo , banbos de
cachoeira , etc., conseguio restabeteccr-se cm pouco tempo.
0 Dr . E. accusava que logo apos as digesldes sentia grande tendencia
ao soinuo e chegava mesrao a dormir profundamente ; este estado se dissi
0
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com a realizafao da digestao. Consul tan do o iltustre professor do dinica, este dcpoisdc um intcrrogatorio ecxaiueminucinso capilulou uma dys
pepsia com phenomcnos reflexos corebraes, diagnostico que (oi niais tarde
pH v;i

-

completamonle eonfirrnado por nm dos niaisdislinctos medicos de Vienna.» ( l )
Sera iigadoa uma anemia cerebral on ii uma hyperemia do mosmo or
gao? As duas hypotheses pre-citadas sao admissireis. Sera dcvido a rom •
prcssao da aorta pelo ventriculo estomacal , contendo alimentos eexcrcendo
embarago na drculagao cardiaca ; sera final mcote uma acgao rcflexa tcndo
pnr focd 0 os tom ago1 Ess nuLras lautas hypotheses que de alguma maneiru
podem racionalmenle cxplicar o facto.
A somnolentia pddo existir su uu altomando se com ns dons plienomenos precedentemente ilescriplos Os doentes ingerindo no janlar uma
grande copia de alimentos e concumitantemente bebidas cxcitantos e con dimentos, c achando-se o sen es tom ago ja adoentado e excessivamente
exbausto de formas reporcutindo sobre o svstema nervoso que facilmentc se
roseate e supercxclta acarretando insomnia, gastam deste mode qualm ,
cinco o as vexes seis tioras aeon !ados sem quo possam conciliar o somuo , c
se por vcalura no fim desse tempo conseguem esse desideratum , e no cn
tan to um somuo love , c atom ile tudo acompanhado do somnos c pesadellos
horriveis. Isto ainda 6 uma das causa s que mnito concorrc parao esgoto das
forras radicaes do organismo.
DESORKEKS l > A rMKI.l tKKM’IA E DA SKRSnULTDADE Eslas duas faculdades: adiam se aa grande maioria dos casos sob a inSuencia soberana de
uma dyspepsia. Desdo u mais leve enfraquecimento da inemoria ate As
aberragdes as mais profundus da inLulligencii, verdadeira rtesania , perlur
bugiies mentaes as mais lerriveis podem ser a expressao sympathica de uma
dyspepsia gastrica . Os lagos quo prendem o tubo gastro inlestinal ao ccrebro, a rcpercussao das modilieaodes deste sobre aquclle mnito comprovam
a nossa assergao.
Oupnis das refeigoes , no periodo da digeslSo , ha crilraquctiinenlo da
mempria , as ideas sc conlundem e chegam ao espirilo mat coordenadas. ha
impossibiiidade de raciocinar; a vox enfraqucce se e as expressoes, n
undo ile revelar sous senlimcntos toraa se por demais dlfficil. J !u perfeita
inaplidao para os traballios de gabinete Algumas vexes os to entraqueci-
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ruento e tao passageiro' como o soffrimcnto do estomago: a calma c a intcgridade de sua iutelligencia reapparcccm ; nao e senao momentanea o acridentalmcnte perturbada. No rntanlo para aquelles quo acham-se soli a in
fluencia dc urna dyspepsia habitual ish so realiza quasi scmpre depois das
refoigoes e traz graves desarranjos .- as ideas uascein penivelmcnte, eneadeam -se mat ; a attcngao, concepgao c a propria pcrcepgao diminuem o
enlorpecem-se c os pobres doentes cabem na scisma cscismam scmprc ! As
inodificagocs primitivamente imprcssas an cerebro polos desarranjos do estnmago, o cstado febril etn ( pie se acliam sob a inlluoncia da digestao, a
acceleragao da circulagao, comprcssao da aorta dGscendenle , desvio do fluxo
nervoso , ludo cm summa concorrc para as ligoiras congestdos corcbracs que
cm ultima analyse explieam esse corlejo de phenomenos.
Ainda mais, as perturbagdes das faculdades iolollectuaes sob in iluencia de uma dyspepsia essencial gastrica sao tao profundas , attingem
um tal grao de perversao que os individaos assiin acommellidos simulam
urn vordadeiro louco. Basta-nos para eomprovar osta asseroao citarmos inn
facto ullimamcnte observado polo nosso inestre o Hr. Torres lfomem. « Era
um mogo advogado o alias inlclligonte , comegou a soffrer do suas faculdades intellectuaes aeompanhadas dc vertigens, constipagSo de ventre e dc
spasmo dos intestinos, dc mndo que pola comprcssao do ventre as diversas
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-

circumvolugdes intestinaes faziam grande salieneia rio exterior. Estc indi viduo, apezar dos meios thcrapcuticos os mais racionalmente empregados,
senlia-se sempre peior. Seu incommodo attingio tal gravidade que vio se
forgado a abandonar sua proiissao na impossiliilidade de poder exercel a
As suas faculdades intellectuaes achavam scde talinodo pcrturbadasquoelle
proprio reconheceu sc como um vordadeiro louco edesliuava-sc entrar para
o Ilospicio de Pedro II . Tendo sido o Hr. Torrcs-Homem consultado , diag
nosticou uma dyspepsia com [ ihonomenos reflexos cerebraes e spasmo nos
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intestinos ; os anti-dyspepticos foram empregados conjunctamente coma
medicagao hydrotherapica. Ho us Inezes depois esle individuoaclutva-se complelamente restabclccido. »
Nao rnenos notavcl que as pcrturbacoes da intclligencia, as do moral
muito profundainente se apresentam
Lima digestao penivel determina quasi sempre tristoza , abatimento,
melancolia , a ponlo que cm breve as pessoas com quent convive comcgam

.
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a cstranhar os seus artos. Os seas so mi memos , suas cotnicfifies, sens costumes, e ate o prnprio caracter , modilicam-so u tudo pudc acarretar series
c profundos cuidados lYelle oaspcclo Lorna scsombrio, o genio roncentrado
e irascivel : o dyspeptico tom tendencia noiavcl ao iso lam onto , a solldao. .Vs
vexes em virtude de uma causa , o uioiivo quiija o mate insignilicante , um
gracejo, por exempli). que para outre individuo mi para o proprio dyspeplif .ot quaudo no estado de sarnie , teria passado desapercebido , e raziio
haslante para despertir n sou mao liurnor e arrancar lamentosas queixas
contra estas pessoas que tatvez Ihe eram as mais caras. 0 seu caracter e
pois oxcossivamentc variavcl : ora lira estranho a tudo que o cerea
seu estado do sotFrimeotos e a sua uuica prcoccupai;5o; outras vezes p rocli
ra e verdadc dislrae$Oes, venladeiras mudaneas em sua maneira de ser e
apenas estao completes todos os sous dcsejos , liem depressa faliga se, e
aborrqce-se 0 que the agrada hoje i* para elle amanita assay, repugn ante.
Torna-sc ora egoisla e coucentrado , outras vezes prndign e expansi vo
cm excess^. Porle d » r- so verdadei ras desanias ; a monomania, a lypemanja ,
o a bvpocondria Esta ultima affeevto c baslanto commum e vent a coni
panhada de tudo o seu eortejo de sympt mias : coucebe pianos de gloria,
preLeru fies ousadas , torna-sc anibidoso ; outras vezes porem no recondite
do seu isolamento planeja crimes horrivete : a sua propria desgrara , che gando a peitsar muitas vezes no snmidio como iinico lenilivo aos sous males ;
outras vezes emllm , concenlrando loda a sua altoneau sobre os sy mptomas
quo caractarisam sua molestia cmpresla a cada um ti e lies o pouto de
par lid a de sua mode julgando aebar-sa altectado de molestias organic,as
incuraveis. Sao nstos os enfczados dyspepticos que sdetn affluir ao cscriptorio do medico queixando se dos seus solTrimentos.
Tuda a melhora panto estemago (• quasi sempre ac cm panhada de uina
repercussao para o cerebro : ha mudauQu noiavol na physionomia c om seu
caracter ; tornam -se mais alegres, mais c xpansivos c mais lirmes cm
suas resoluroes. Pessoas ha que conliccom es se seu estado e a causa
de t aulas pertmbaedes, porcm dotadas do grande cnergia costumam superar todos esles iuconvenientcs
Ouantos desarranjos na harrnonia e ua paz domestic;! nao scran
devidos sem duvida a essas perturbat;Oes da digestiio ? .V mud aura de
caracter, a suseeptibilidade dc que sao dotados , as modilicarocs pro
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fundas porque passam a sua intelligencia , muita induencia tleve exercer
cm ro1ac»o ao bom ou mao governo tie uma casa.
Rasta pois limitar-nos ao quo deixamos dcscripto para demonstrar
qual a influencia do estomago sol)re o cerebro. 1‘ode-se dizer mesmo sem
hyperbole que ein muilas phases da vida , o estomago deve nbrar como uni
vcrdadeiro harmonisador , cnjo dcsequilibrio acarrctaria eonsequencias desastrosas ; seria aqui occasiao dc repetirmns o adagio francez :
moi comment tu digcres , je. te tUrai ce que tu es . » Tal estomago , tal cerebro .
As nevralgias acompanbam commummente os indivlduos affectados do
dyspepsia ; mais ou menns intensas estas nevralgias sSo de diversas nalurezas apresentam diversos caractcres sendo a sua sede muito variada ; mais
frequentes ein eertas regioesdo que em oulras. As nevralgias inter-scapular,
lombar . precordial e intercostal sao as mais communs e as mais dignas de
mencao ; porquanto acompanbam quasi todas as dyspepsias. Estas ddres
sao ora intermittentes, ora conlinuas ; mudam de sede conslantcmentc e
attingem diversos graos de intensidade ; outras vezes emflin sao urenles ou
obtusas .
Succede muitas vezes exislir uma dtir tixa ua regilio precordial . acompanhada de palpitates , anciedadc , oppressao, irregularidade no pulso c
nos movimentos respiratorios , dyspnea e as vezes reunido a tudo isto urn
soprn intracardiaro. Este complexo de pbenomenos p6de fazer crer a nm
pratico desprevenido que trata-se de uma lesao organica do cora;< ao .
Alem das nevralgias que so asscstaui sobre o poito lia a bemicranca .
vnlgarmcnte conbecida com o nome de enxaqueca. Estas nevralgias occupam
ora a tnetade lateral da eabera . outras vezes as regioes occipital ou frontal .
Exacerbain-se com a aggra varan da dyspepsia e coinmummentn apparerem
logo ap6s as refeicnes. Algumas vezes sao ligadas a ingcslao tie substancias
de difficil digeslao . cujo allivio so lem lugar com a expulsao d'cslas ; oulras
vezes estas cephalalgias sao tao passageiras que nao chamam para ellas a

attencao do pacientc .
Esla ncvralgia < • talvez o symploma mais commnm da dyspepsia e prin cipalmente das variedades estomacaes. Raglivi ju dizia ; « Dolores capitis
viagna ex pnric A estomacho punt . » F. com elTeilo e esla a opitiian geral dos
diniens. « Ce n’est que par exception quo la cephalalgie depend d’une maladic du ccrvcau lui -memc ou de ses membranes ; die cst le plus souvent
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iorsqu’un malade se plaint
sympathiquc d’ un mal qui a son siege ailleurs
a inoi de cephalalgie habit uelle on frequenle, ma premiere penseo cst d'en
chercher le point de depart ailleurs quo dans le ccrvcau ; ma seconds, en
dehors des maladies graves dnumerees, est de le chercher dans l'estomac :
or , le plus souveut , l oxamen alteiitif de tuutcs les circonstances du mul
vienl conlirincr cette presoniption .» ( Uioinel pag. TO. )
Alum das perturbances par quo pdde passar a sensibilidade geral , a sen
sibilidade especial pdde ser a sedc de diversas modi [leagues. Assim lemos
as hallucinates e illusoes dos d iversos orgaos dos sentidos : a olfagao,
o paladar, a audigao, a visao e a sensibilidade lactil podem perverter-se
sob a iufluencia da dyspepsia 1 ns veem moscas, faiscas , outros sentem
zuadas, tinidos de ouvido ; outros cinliin ouvcm trovejar, o can tar de urn
passaro, etc
A anesthesia c analgesia podem ser a expressao symptomatica de uma
perlurbagiio gaslrica haja vista o entorpecimento dos membros abdomi
naes ou thorax icos e as paresias que socm ter lugar .
CONCLUSAO. Deduz se do quo acabatnos de descrever, que a iutelli
geucia , o movimento e a sensibilidade podem apresentar immmeras rnodi
ficagoes sob a inlluencia de uma dyspepsia
MEDULLA ALONG*DA E ESPINHAL. Parte integranto do systema nervoso , organ transmissor das ordens da vontade e centre de grande numero de
phenomenos rotlexos, excito molores, a medulla espinhal (l ) e suas funegoes
riao cscapam a inlluencia das dyspepsias.
As desordens que passam-se para o lado dessc orgao sao ligadas a
um augmento no poder excito motor : ha um verdadciro desequilibrio.
A observagao corroborada pela experiencia tern demonslrado que a exage
ragao do qualquer das duas funccdes acarrcta , cm regra geral , diminuigao na outra e vice versa. Assim si os phenomenos retlexos estiverem exa
gerados a trausniissao da vontade executa-sc diflicilmentc.
Podc dar se perturhagiio na circulagao deste orgao : anemia ou con
geslfto. Esla ultima pude ser a consequcncia da paralysia re11ex a dosnervos
vaso motorcs da mcdula ou de suas membranas ; aquella (anemia ] pdde ser
iigada ao spasmo dos mesmos vasos ou a um vicio prof undo da nutrirao
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Seminito results das sxperiCDcla* <ta ISrown Setimml os proprios eUmioutoa Limitnaiid. s
da medulla a&o escuptuu A ac ao dos pimuomeuus rdloios .
(1)
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{estado cachetico) ; c portanto potio .scr devida a altera <$es quantitativa on
qualitative do sangue
Estes ostados quc de ordinario sao passageiros , prolongando se , acarretam consecutivamenlc altera 5ao organic*.
Succede muilas vezes que os doentes accusam torpdr nos mcmbros ,
formigamontos , desordens na locomocao aknesia , ou hyperknesia ; parcsia
etc. , phenomcnos estes que sao acompanhadosde rachialgia quoexaspera se
peta prcssao Esto conjnncto de symptnmas podendo depender de uma dys
pepsia leva muilas vezes 0 pratico aacreditar em uma 1esao organica da
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medula
Dyspepticos existem que vem-se na impossibilidadc de andar logo
apes as refeigocs em consequencia da cxagcra$ao dos phenomcnos roflexos
da medula .
I ma paralysia ou paraplegia pode ter lugar em consequencia de uma
dyspepsia gastrica . <1 De toihis as paralysias reflexas as mais commons sao
as que tein por foeo de reflexao uma dyspepsia gastrica. ( Dr. Torres
llomcm ). (1 )
AlTAlUU.llOS CtRCCLATORIO , RESP 1 RATORIO E RENAL. De todOS OS OrgUOS
da economia , depois do cerobro , aquelle que mais farilrnente se rcsente ,
que manifesta se perturhado no sen funccionalismo , sob a inllucncia do uma
dyspepsia, e scm duvida 0 coragao.
Quando tratamos das diversas formas de dyspepsias e dos seus symp
tomas geraes , tivemos occasiao de traear 0 mecanismo das perturbagOes
das fum:roi's do coragao Vimos que elle T; algumas vezes perturhado por
Cffeilo mcanico, oulras vezes porem e 0 ponto de reflexao cujo fono e 0
estomago. Vimos outrosim quo elle s6e acliar se algumas vezes perturhado
tao profondamente em seu funccionalismo que pode cmprestar grande
diiliculdadc ao diagnostico.
Quanto aos oulros apparcllios tamhem podem perturbar se em seu
funccionalismo, graras a uma aflccguo dyspeptics : dyspnea e tosse ( 2)
denominada tosse gastrica , sao phenomcnos quo podem ter lugar sympa-
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fl ) Urna tuimeplegta com plota tuinbam pAJo

dcvidu u umn perturhado funcoional du
fotoinngo*
(fd ) Hn indiTlduos dyspopticos quo durante a emcerbnfflo de seus so (Trim on to* gnstricoa sao
acominettidos de uma tosso frequents, fts ve ^cs comuislvtt , que os id *rign a vomitnr . |Dr . T. IIo mem , Elomantos dc eiiiu« rv )
per
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Uiicamentc. NSo nos consta quo os Tins tenlum apresentado pcrlurbagoes
em sen fiinccionaliamo devido a dyspepsia. Pergunlamos nds, esleorgao
por venture nao pod era apresentar mod ifleagOcs em sua funcgao qua n do
outros apparclhos da raesma cathegoria perturliam-se cnmmummente 7
ApP .VKRI.lin M TAXKO.
A inlirau relagao tic fu nccionalismo que cxisle
entre a pelle e o tubo digostivo explica as diversas manilestagries morbidas
que so dan uaquelta soli a jnfluencia de uma dyspepsia, taes sao as
raanchas roseolas , erythema, etc., qoe sdfltn apparecer cm virtudc do cm

-

barago gaslrico.

MARCHA , DURACAO E TEliMINAljAO.
CoinplI^a GoK.

^

Succetlendo a repetidas perturbagfles gastricas (indigestues) , ou devidas
si. desvio de regimen ou outra qualquer causa , a dyspepsia idiopathiea p6de
ser primilivamente chronica . AcommeUidos por uma pcrturbagao gaslrica
persistenle, os individuos dyspepticos comegam a sentir ordimriameute
phenomenos locaes , que tern Sugar na maioria dos casos por oecasiSo das
rcfeigdes ; outras vexes porem cites manifes taintse algum tempo dfepois das
rcfeigues ou no intervallo destas Na primeira liypothese os dyspepticos co
niegain a sentir oppressed , mao cstar : as taculdades Inlellectuaes mais ou
menos se porturbam : ha embotamenlo da intelligencia, as id&is sao obscu
res , diffieeis de ser combinadas ; os individuos tornam se pensativos e
trisles Se por venlura as substancias i agendas forem de difficil digesfio OU
tom a (3 as copidsamente, entao todos os soiTrinventos rcdobram de intensidade
Porem Qnalisada quo seja a digestao tudo volta as condigues nonnaes.
Quanto a seguada liypothese, o bem estar que segue se A refeiguo substitue-se nn e seguido de miio estar determinado pdas dilTiculdades ou
peias pcrturbagoes da digestao.
Succcde algumas vexes que o eslomago e os inlestinos achando-se
comprometlidos a digestao proionga se por muilns boras: terminadas as
perturllagoes gastricas , comegam com a passagom do rhymo para os intes
tines as desordena fonccionaes desse organ . Tank) no primeiro como no
segundo caso a persistence dos plienomenos p6de ser mator on menor aeguildo grande numerodfi circumstancias. « Em arts a digestao dura qnatro on
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cinco horas, cm outrosseis , sole eas vezes oilo horas; liaalguns finalinente
cuja digesllio prolonga-se por doze , as vezesquinze horas » ( Nonal . ) De modo
quo esles acorn panh am pari passu todas as ovotufoes do sua digcslao ; so
pddem alimentar-so lima unica vez nas viole e qualro horas.
Nos casos mais lcvcs a dyspepsia apparecc indetorminadamente , nao e
constantc e traz pouco incommode ao pacienle. Nos casos graves porem
ella e conlinua c pcrsislenle lendo lugar por occasiao dc todas as refeiroes.
Os phenomenos locacs sao as vezes os unicos que traduzem eslu moleslra ; oulras vezes sao acompanhados de plienomenos geraes.
Itelativameute a sua duracao e muito diflicil determinar-se a priori
quanto tempo ella durara , porquanlo a cxquisiticedessa affecfao . sua rebeldia aos meios Uierapeuticos e dieteticos, as difftculdades que gcralmente se
encontram nos doentes em sujeitarem se a urn tralaincnto rigoroso, etc. ,
sao tantos obices quo retardam a sua terminacao favoravel ; rcsulia portanto
d'aqui impossibilblade em detenninar-se a duracao desla especie morbida .
Semelhante ii outras molestias clironicas , a dyspepsia c sujeita a re missao e exacerbafao. Em alguns casos quando ludo denuncia umacuru
proxima , de repente sob a influencia de uina causa , as vezes insigniflcante , ella de novo se inerementa.
Sendo as dyspepsias caracterisadas por uma perturbagSo na digestao e
portanto um vicio nanutrifao . eclaro qaao maleiica influencia deve exerccr
sobre o organismo. Beau , condnzido poresta idea , admilto ipie a dyspepsia
seja a fonte dc quasi todas as molestias.
A dyspepsia sendo tratada convenientementc , cercando-se o doente
de todas as cautclas quo Ihe forem prescriplas pda hygiene , acreditamos
scr uma rnoleslia que termine geralmenle pela eura.
As complicates quo s6cm ter lugar devem sem duvida aggraval -a : o
catarrho gaslrico on intestinal , as cougestoes de ligado , certas nevroses, etc.
imprimem um caracter especial na sua inarc ha , tornando-a nao so mais
grave senao tambem rebdde aos diversos meios Uierapeuticos, sabiainenlo
empregados para combatel-a.

-

DYSPEPSIAS AG DBAS SYMPTOMATICAS E SYMPATI1ICAS.
saibainos que nao nos compete trayar o desenvolvimento
dessas periurliacoes agudas que conslituem a expressao symptomatica de
{‘.omquanto
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grande numero dc mnlestias, lodayia como complement :i primeira parte
desto trabaJho, julgamos neccssario , para satisfazer esse lim , tocar de
leve sobre o que linuver de mais important
LHversas sao as causas quo as prndnzcm : dilatagao das tunicas dr>
es turn ago, cancer, ulccras , gastritis clinonicas, ileus, hernias cslrangu
ladas, metropalhias, chloro-attemia , nev roses geracs, otc
Os sympliiinas. march a o tcmiinacao , variam segundo os dilTercutes
casns .
0 diagnostic e em gcral facil do ser estabeleeido; ciimpre pnrem
notar qua lanto nqui como nas dyspepsias agi’ulas essenciaes , os differentes
phenomenos apresontados por grande numero de enveneunmentos podem
trazer confusao, testes cases a rapidcz da invasao do mal as cireinnstancias quo cercatn doerilc , a analyse das materias vomltadas, baslam para
"
esciureccr a siluagaoO tratainento variasegundo as indieagoes.
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DYSPEPSIAS SYMPTOMATICA E SSMPATIIICAS CIIHIMAS.

ETIOLOdlA.
Tratando das causas predfsponentes, tivemos occasiao do fallar do
grande numero de molestias passadas ou actuacs, qua imprimiam ao orga
nismo uma modidcagao tal que o tornava apto a contrailir uma dyspepsia
1 "jamas agora quaes as molestias que assestadas sobre o tube gastro-iniesLinal mi snbre qualquer oulro organ da ncoiioinia possum trazer uma per
lurliacao mats ou menus notavel da digestao
Mni.E -iTus OKRAEs
A quel las quo mais frcquentetneute presitiem
ou possum determinar uma dyspepsia , sao as diatheses darUirosa ,
syphilitica , rheumatics e gottosa. E do. foito, ssgundo observances de grande
numero de praticos, taos como Cliomel , Gulpon , Nonat e o illustre profttssor de clinics interna , os darttios sao de todas as infeefdos as que rnais
vezes determinam a dyspepsia Muilas vezes o individuo apresenla-se
com todos os sy diplomas de uma verdadeira dyspepsia, o pratico debaldd
lutara para eombatel a, so por ventura nao liver em attengao unm ligoira
erupgao darlbrosa quo passu como insignificant ; oo que e mais singular ,
allendendo-so aesta imlicacao , a dyspepsia desapparecc completamcnte.
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A.o lado dcstas considerables , poderiamos accreseenlar grande numero
de observables qne comprovariain as nossas palavras
0 rheumalismo e depois dos darthros a causa mais commum da dys
pepsia ; algumas vezesella passa desaperrebida aos oHiosdo medico , porem
a medicacao cmpregada vein re velar a sua existencia: nutura moiinrum
ouratio ostendit .
Bern como as dims cuusas prccedcntes as outras diatheses laes como
a gotta, a oxaluria, a syphilis pddem aindapor sua vez determinar oil en
treter lima dyspepsia gaslrica ou intestinal ,
As cachexias , como seu nomo indica , acarretam all,erases prolundas
na mitriijao geral , e oulrnsim deter mi nam uma alterafao organica ou tunccional do tubo digestivo. Neste cast) o sangue, quo conslitue o munancial
da vida , uma das fonles onde todos os organs procuram os elementos da
nulritjao , acha se mais on menos modilicado ein sua qnanlidade e cm sua
quaildade. Todos os elementos que on tram na sua compnsicao modificam se segundo a nntureza da espccie morbida. IS ns cachexias paludosa ,
Syphilitica , na hypoemia inter-tropical , na anemia, chloro-anemia , etc.,
da se ordinarianiente uma alteragiio no elemento globular rubro , sendo sen
numero levado abaixci do cstado normal. Ha nestes casus urn augrnento
rclativo das outras partes do sangue e priori pa l men it? da parte liquida que
torna-se mais consideravel constituindo a liydroemia. Se a neciio das causas
persistir , os outros elementos do sangue soffrem modilicacoes mais ou menos
profundas, que vem aggravar o eslado primitivo da moleslia Ora e albu
mina , ora Qbrina ou ambas simultaneamerite quo diminueni de modocou
sitirravel , e cmpreslam an sangue, ja alterado qualidades que tornain
uocivas ao fonccionalismo organico.
E’ claro com effeito que a diminuifao de urn dos elementos, os
globulus pur exempiu . pela imporlancia de sua accau , determina mo
dilicarao no exercicio da funeffm do quasi todos os apparelhos : a pelle se
descora , torna se arida , secca e tlacida ; o jsystema nervoso perturba se
dando em resullado aberrates em todos ns organs dossentidos ; cephalalgia ,
tonteira , somnolencia ou insomnia , ronvulsurs, illusoes c hallucinardes ,
enfraquecimento dos mov inientos vnluntarins, c cxaltaQao da sent ibilidade
c do poder cxcito-motor (scoigtos moderator nermann ) . Comrumitanbr
menle todos os outros apparelhos se perturbam. 0 que vemos para o appa~
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relho digestivo ? Ao lado dc alteragucs ijuc possam iiar-se para os tccidos,
as suas fancies perturbam se us vezes dc uraa raancira notavel. A fome ,
senlinella avancadu da necessidaiie dc nutrii;ao, modiflca-se : ora augmenta , dando lugar a bulimia ; oulras vezes dimiuue c chega :i anorexia :
on Iras vezes emliin pcrvortc se e torn lugar a pica on a malasia. A digeslao
torna-sc lenta , vagarosa , e os phenomenos quo constituent cslas perlurbaijrtfls tornam-sc as vezes Ian to mais nobiveis quanto mais difliciliruMib
digerivcis sao as substancias ingcridas. Commummenti* as dyspepsias com
todooseu cortejo de symptomas acompanham cste ostado, c> onlao d u si*
uin verdadeiro circulo vicioso porquantci o sangtie ja alterado cada vcz
mais so modi flea sob a influencia da (alia do assimilacao.
Poslo quo isto conslitua a regra, devemos coinludo distinguir que
em alguns casos os eacheticos conservatn o lubo gastro-inlestinal cm urn es
tado pcrlcito dc integridadc orgauica c funccional . JSos mesrnos ja livemos
occasiao dc observar alguns casos na enformaria de medicina. Kao acom
panhamos portanto o I )r. Beau otn suas arrnjadas vistas theoricas admittindo a dyspepsia como fonte union do grande oiimero deestados morliidos ,
c as cachexias como causas conslanlcs de pertmhai/ies gaslm - mlostinaes.
Muitas oulras moleslias existent , uas quaes a dyspepsia eonstituo uni
symploma insigniticanle e quo dosapparece com o mal quo lbes deu
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lutjisTiAs I O : AKS Catluxrro gastro-intestmal .-- No ostado normal , a
'
mucosa do cslomago t]iie reeebia a quantidade do sariguo como dez por
exompln , no estado cm questao cl If aid cxiste cm maior quanlidadc o conscrvando-sc em estado mais ou monos permanenlc. I 'ara Niemeyer « pro,

*

cesso palhogenico quo da lugar ao calliarro das mucosas uao c

o

mesmo

o catharrn do ostnmago ;
nolo , diz cllo , Ita apeiias cxagoracao do
cslado pbysiologico »
Jaccoud admittc, tratando da phlegmasia gastrica, dons casos : 0
l \ assestando-se sobre a mucosa i couslituindn a gastrito aguda nu chroidea ou catharral ; o 2 estado , a gastrito sub 111 uoosa . esclerose ouscliirrose
quando acha se no estado chronica.
Ao lado das alleratjocs profundas quo so notam ncsles casos de ca
tliarro , os principios necessarios a cxeeugao da digcstfio achatn se altora
dos : a chymilicafao bem como a rliylilicacao tornam -se impossivcis. Dc
jtara
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um 1ado tomos grande injeegao dos capillares , perturbagao nutritiva do
organ , aileragiao anatomica r funccional das glandulas, a secregao dos succos
digestives ; de outro lado a diminuiean na contraclilidadc das tunicas musculares, e jiorlanlo a falla do um agenle poderoso , posto quo mccanico ,
para a digestao dos alimentos.
Confomie a stkle dcsla lesao assim sc pronunciam os symptomas ; gcralmente torn lugar no estomago , c desde enlao, pesodc cslomago, oppressao , mao cstar , eruclacoes nidorosas on de chciro infccto; nauseas, vomitos
o materias someitiantes a Clara d'ovo , etc., logo apos as rcfcigOes. E’ cnifim
a dyspepsia com o corlejo rle symptomas que a carac-terisam em umaou eiri
muitas de suas formas.
CvacrNOMAS. Neoplasias diversas podem asscstar-so emumdos pontos
do lubo gastfo-inteslinal e determinar a apparigan de piienomonos quo
denunciem um cstado uiais ou rnenos grave da economia animal. Os cancores sao de l oil as as neoplasias os mais connnuns : sebirro c enccphaloide.
A evolucao de um desses tumores cm uma das paries da longa extensile dos inlestinos , comprnmoltendo o orgao direr la ou iQdirectamente em
sou fimceionalismo, determine pcrltirbagoes mais ou meuos variaveis. Yeja
nms por exemplo o que se da para o estomago. A neoplasia ora so assosta
sobre as oxtreraidades do ventriculo, cardia on pyloro. oulras vezes em um
dos pontos tlr suasparedcs. Qualquerque seja a sedc da lesao , mndilicacoes
organicas iraportantes tern lugar : espessamcnto c degenerescencias das tunicas. injeegao capillar, ulccrarucs da parte , secrecgao do uma subsianria
icliorosa que mislura-se aos alimentos. diminuigao na secrecgao do succo
gastrico, dorrs laurinaiit.es contiimas. vomitos rebeldes c fimdmentc cachexia .
Resulia porlanto do todo estc complexo de modificaeoes organicas n
funccionaes uma scrie de phenomenon quo exprimem em ultima analyse
uma vordadeira dyspepsia que reclame da parte do pratico scrios ruidados.
bcrKIUS. Vs inesmas considcragoes quo acabamos de fazer para o
caucro prestam se para as ulceras simples do estomago , attonto que, tauto
u’uma como n ’outra os pUenomeiiosdyspepticosconstituem o periodo inicial
e p6de mascarar por algum tempo a malestia primitive ale quo signacs importantes manifcslcm c revclom de uma maneira rigorosa a especic mor
bida
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As coiidicocs anatomicas c phy—
affeccao demonstrain peremptoriamente a razHo

DO RSTO.UA cu

.

siologicas do estoraogo nesla
dc ser de phenomenos que exprimam as perturbagues djgestivas.
A diiatagiio do estomago, tomando prnjtorgdes considcravcis, a diminuigao da consistencia da suas tunicas , a pouca energia que a muscular
pude exciter durante os ados mecanicds dadigestiio , alleraciia que sofTrern
os suecos gastricos, e mats tarde finatmcnle a perturbagao de Uxlo o orgartismo que nan jifide resistir a csles desamnjos loeaes, nos cxplieam siilfiticntnmciite como tern lugar, nestas circumstancias, a existentia de uma
dyspepsia.
tl’UllCS [ JiTESTINAES. Kao eslanios louge de crer que os vermes intes tinacK produzam phenomenos de ordem la I que possam sirnular senSo detemi inar uma dyspepsia , E dc facto ha nesla affeegao um certo numero de
signaes que reunidas const!tuem o verdadeiro quadro da dyspepsia habi
tual: o appetite exagera-se, peryerte-sc on diminue , a lingua lorna se pastosa ; ha nauseas c as vezes votnilos ; repugmmeia para certos aiimenlos ;
diarrhea , dysenteria , lyrnpanismo , collica , Alem dcstes phenomenos tocaes ,
oulros gcraes sc apresentam que concorrcm para motor colorido (In quadro
que aeabamos dc esbogar. Felizmcnte neste caso, 16go que a causa seja re movida , tudo voita as coudigocs normacs.
I ' m A no E PANCREAS.
A inOuencia directa que exerccni estes
t l gri.M ,-. sabre a digestao e tao podemsa , quit a pertiirhagao organica on func'
tional (lessas gland tijas traz quasi sempre como consequencia immediala
perturhafocs gastricas repetidas. Oslagos quo premium estes organs an tuba
digeslivodao cari la da modiflcagSo soltrida pela digcslao. 1 m:i das lesues
que mais comnuimmentc se apresenta e quo pdde ser causa on effeilo da
dyspepsia e som duvida a hyperemia chronica do figado
MOTJKSTIAS DO STSTE.UA NEtivoso. A iniluoncia manifesta que exerco a
innervagao so lire todas as funcgOes da vida organica e animal <: hoje incontoslavel. Para demoostrar cabalraente essa nossa asserg&o basis iembrarmo
nos dos lagos intirnos que unem cnlre si o systetna nervoso com todos os outrosorgHosda econumia , c outrosim arcpercussao pathologic!de quecada orgao pride ser a sedc sob a inllucncia dc um eslado morbido qualqner. E‘ facto
que as Icsoes organicas ou funccionacs do apparelho digestive sao quasi
sempre acompanh&das dc phcitoineitos nervosos mats ou mcuos insolitos ;
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assim como as altcracdes de qualquer genero podcm acarretar desarranjos
das funCQdcs digestivas.
0 systems nervoso , sede das maiores prerogalivas da vida , e dividido
pela grande maioria dos anatomistas cm ires porcoes : encephalo, medulla
e syslema ganglionar on cenlro enccphalo-rachidiano, porgocs peripliericas
e grande sympaildco. Como quer quo seja, duas sao as ordcns de nerves
quo president a innerv;ufio do apparellto digestivo: de um lado term >s o
pncumogaslrico para a molibilidade do cslotnngo, e segundo a opinion de
alguns autrues elle preside as serreegties ; de oulro lado e o syslema glanglionar que nao so exerce sua aegao sobre a molibilidade de toda a exteusao dos inlestiuos , senao lambem sobre asettsibilidade eas secrecgoes deste.
appardho. Ora e inconcusso hoje que qualquer dcstas duas ordeus de nerves tern sua origem uos gramles ceulros nervosos ; o primeiro no bulbo ra
chidiano e o segundo por moio dos 1'dctes nervosos ern loda a extensao da
medula espinlial. Nao e difticil porlantu enneeber se qtie qualquer alteracao desse im por bole syslema possa occasional profumlos desarranjos do
apparellto digestivo.
Segundo os belles escriptos de Beau , Axenfeld e Inard , grande nti
mero de syrnplomas gaslricos sao assignalados como consliluindo uma das
faces da novropalliia nevrosismo ou nevrosc proteiforme, hoje considerada
como uroa especie morbida distincta.
Segundo refere Axenfeld , ern sua prcciosa obra sobre nevrose , o pratico acha-se inuitas vexes embaragado para dislinguir se esla allercao e urn
dTeito on causa da dyspepsia Beau ere que ua grande maioria dos casos e
um elTcilo, sent com In do deixar de admitlir que elle possa de per si deserivolvel a.
A hysteria , privilegio quasi que exclusive da mulher, traz muitas vezes como conscquencia tuna dyspepsia ; e com elTeilo rara e a mulher hysterica que nao a presente phenoinenos tie uma dyspepsia franca. Isto e tan to
mais irnportante quanto a hysteria podo revelar se unicamenle por eslas
perturbagGes.
Nao podemos deixar de notar aqui que aexisloncia concumitante dcstas duas moleslias importa gravidade para qualquer deltas. A mo elabora
gao dos alimentos c portanto apequenaassimillagao de principles nutritives
traz como consequencia a alteracao qualitativa e quantitativa do sangue e
portanto uma chloro-anemia
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A' similhanga da hysteria , todas as oulras nevroses geraes pddem
acarretar perturbagfies gastricas. Assim temos nao s6 as nevroses da intelligencia conio as da motilidado e da sensibilidade que conslitnem causas
determinantes de dyspepsia : epilepsia , a hypochondria , nevralgias di

-

versas, etc.

k

MKTROPATIIIAS. Se e verdadc quo em alguns cases o astomago permanece em sou estado liygido no correr de grande numcro de allecgoes as
vezes graves , nao e menos verdade que grande numero do casos elle constitue o ponlo de reflex ao cujo loco 6 o utero.
lleau , altento o resultado quo lhc forueceu a analyse de suas observacocs , chegou a considerar o utero e oeslomago como os douscentros donde
parliam os phenomcnos quo constituem as molestias do sexo feminino ; para
elle erarn estes orgaos o duumvirato que presidia as mauilestagoes patholo-

gicas das nmlheres.
Nonal , que escrevcu sobre molestias do utero urn exccllente tratado
digno de ser por todos consullado , faz ver que grande numero do pertur
bagdes lunccionaes do eslomago acham-se ligadas a uma lesao do utero ,
« e e , diz elle , dopois de uma cxploragao methodicamente dirigidaqueopra
tico enconlra no collo ou corpo desse organ a razao de ser da verdadeira
indicagito. »
Kao ha pratico que nao haja recebido em sen gabinete mulheres que
lhc venham consultar acerca de solTriinentos do eslomago, de uma dyspepsia
cuja causa primeira e uma moleslia do utero.
« Algumas tenho visto, diz Courty , que foram traladas por praticos alias
de elevada reputagao como affectadas de molestias do cstomago que jamais
existent. Saiiguesugas , cauteiros , moxas, haviam sido applicadas a regiao
epigastrica ; a pepsina , noz vomica, agua de Vichy , belladona e toda a sdrte
de calraantes tinbam sido improlicuamente empregados. » Taes foram em
resumo as palavras deste eminente pratico escrevcndo sobre molestias do
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utero.
APPAIlRLtlO

.

as molestias que sdem produzir
desarranjos funccionaes digestives, temos de citar a glycosuria , a ne
phrite albuminosa , cystites chronicas, lesdes vilaes da prostata e as perdas
do licdr seminal .
11
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AmitKLMos ciRCiiUTOHiOj UKSI' HUTOIUO u CUTAMJO, Granil (.* nnraero
tie suas affciguos podem (ielcnriinar am desarrimjo das runc?0es tligus
tivas.
Em sua Clinica Medina . o illuslrc professor And nil fua largas consideraciies acerca J;LS dyspft [ >sias ligadas a lubcrculose piilimmar .
Tamos side lesiemunlias de alguns factos ilc dyspepsia consficutrva ;i

-

essa molestfa.
i ntra as mulesiias do sysletna circidalorin quo mais comntnminentn
produzom phcnoracnos dyspepticos sao cm geral nquelliis qne t.razom
com si go desequilibrio mais on menos notavel na circula o do sangue ,

-

^

.

tans romo cstwilamcntos e insuflicioncias milroes, assyslolia cardiaca
emlmrant da circularlo am inn dos pnpios da vein cava inferior , clo , I in
qualquer destes casus a hyperemia hopatira e a ooagestao dos vasosque serT
penteam a mucosa dos inteslinoS couslituem as cansas immediatas.
Quanto as lesfles da pulle como causas determinantes das dyspepsias ,
as cousiderardes que nos foi licito descrever precedenlemcnte sofire symptomatology,sulitralh' ucs an dever dr enliar aipii cm mais largos desenvol
vimentos a esse respeim.
Quanto a symptomatology , marcha , terminate, etc , das dyspepsias
symptomatioas c sympaticas agidas e chronicas , comn aprcsentain limit:)5
pontos de cimiacto corn as essenciaes, nao procuraremes portanlo cxpol as
aqui , porquanto idem (las razocs aponladas precedcntemente estas paries
foram de alguma maoeira dcsenvol vidas quando tracamns as suas cansas.
(Vide molestias geraes e. locaes . )
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DLUiXOSnCO.
0 diagnosneo, diz Grisole , r sol n etndo a parte da pathologia ipie
tiffercce as maiores difficaldadcs. Constitue ;dem disso o fnndamento da
modicum prulica . porquanto sem elle o prognoslieo c impossirel , a tliera
peutica incerta e ais vezus mesmo ntortifcra, » X'ada mais basla accresccnlar
ao qne aeima disse o cininente pralico franeez para provar a neccssidade e
i in porta ucia desla parte da pathologia
Tratando da dyspepsia essential agiida , Intern ® occasifm de mqsirar ,
no capitnb dhimostico , quaes os Signacs e element® que nos deviam
«

.
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guiar no reconhecimento dessa especic morlmla : dissemosque na mainria
tins casos n diagnostico era simples, porquanto possuiamns lodos ns dados
ncecssarios. taes como as causus a quo sujeiiton se n individiio, os prtmeiros
signaes, a marclia que a prrlurbat;ao gastrira loin seguido , os symplomas
acluaes physieos e raciouaes , etc. Nesles easos portan to n mal revclla se em
toda a sua midest.
] Ja purem dyspepsias agtid as , quoetfibdra no sou primeiro on segundo
perioio i? maxim6 no torcoiro v6m revestidas dc nrn cortejude pheuomenos
r m:
li ' ' ai ' e fa / n rm : i que serias duviiias a ^allam
gf .Taos ( pit! 11 i l l
an espirilo do medico. A syncope, as rongestocs e fienim riiagias cerebral e
pulmoiiar podem ser a conseqnencta dessas perturbaeoes gastricas.
Os envenenamentos p6dem a principio simullar tuna verdadcira
ij > il u 11 - . ns sYinpl ' iinas que apiv ' tila . a invasao
indigi 't in : in '
"
^
subita da molostia , o cvtme mittneioso das materias vomitadas on
exoneradas lacs san , enlre ontros, ns signacs mais Importanles que os
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A diarrhea clinleiifertile e u proprio cholera morbus pedem om certas
occasions cmpresilar serias difliculdatlfe ao diagnostico.
(Juan to a sede , forma e periodo da dyspepsia cssondal aguda sao ainda
os clementos anierionDCnttiaunuiiciados quo nosfarao dislinguikos precisa

e daramciile .
Ditas cslas palavras, cumprc-nos riesenvolvcr, como com pi omento, o
diagnostico direclo c differencial das dyspepsias idinpalliieas clirnnicas. das
syinptumatkas e svmpalhicas.
Nu rcsolucao (leste problcina grande uuruero dc questoes sc appresenlam : 1", detn miuar a exisleueia das dyspepsias ; 2* dislingnil-a de todos
os outrns estados morbidos qua possum per ventura simtillul a ; 3 ', mostrar
*se e idiopatliica , symptomatica nu sympalhicu ; i\ Ilnalmente , quaes as
formas quo sfiem rovestir.
A dyspepsia , na sna mais lata aecepeuo, como nos a comprebtmdemos
apicscnta se na grande mainria doscasos, com cores tao vivas qua fa il lor
na se o sen diagnostico. As nauseas, as calicos , os vomitos, inapeteocia,
lingua suja cephalalgia , dislcnsSo c peso cpigaslricus , l 6go on pouco depois
ilas refeicdi's j flaluleucia, acidez, borborygmos; constipugilo do ventre,
soffrimcntos geraes que acompanham itrna digesliio laboriosa , etc. , sao
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quasi quo forcosamentc a crer na
perturbagao functional gaslrica ou intestinal , de uma

signaes que imptfem ou que

de urna
dyspepsia etnOm .

esistcQcia

nos levam

Outros casos porem existcm , nos quaes uma perturbagao notavel do
organismo lem lugar , ligada a uma dyspepsia , e que no cntanlo , pelo
apparato dos symptomas que revestc , a sua existeneia podc ser pcrfcitamente mascarada.
Se nos casos simples os symptomas locacs, bastante sens' veis. sao
sufficientes para revel I ar sua existeneia , inlensidade , forma , etc , nao
succede porem o mesmo em alguns casos complexes, nos quaes os
symptomas geraes aprcscntam-sc c revestom tal gravidadc que difficil senao
impossivcl torna-se o diagnostico, e portanto betn crilica e mclindrosa a
posigao do medico.
Acontece aigumas vczes quo c , ora um individuo que queixa-so de
phenomenos apoplectifdrmes : zuadas , toiitciras , fugachos para o rcsto logo
ap6s as refeigOes ; vertigens, etc. ; ora um outro quo scntc-se triste ,
hypocoudriaco , irascivel , constantemcntc affeclad" de vertigens , lypothimias,
syncope mesmo , impossibilidade de exercer o menor trabalho que requeira
attentao acurada ; ora finalmente outros que accusam dormir proftmdamente
logo a pus as releigdes , quo seu coragao palpi ta fdrtemente e sem rcgulari
dade ; cansam sc quando andam , passam aigumas vezesa noite ein claro ,
julgam sc atacados de um mal incuravel , etc.
Hegra geral , todas as vezes que um doentc apresentar uma seric de
phenomenos insolilos, sem nexo, c sem quo sc possa filial-os ou aUribuil-ns
a uma especie morbida conbecida , interroguomol-o ebamando a sua
attengiio para as funegoes digestivas , que hem depressa confinnar-se-hao as
nossas presum pgOes: trata-se mui provavelmente, podemos mesino dizer
com corteza , de uma dyspepsia .
Se instiluirmos uma medicagao de conformidade com esse juizo reati
zar se hao as nossas prevengOcs.
0 estomago e o utero sSo de todos os orgaos da economia os que
produzem raaior numcro de phenomcuos - reflcxos para quasi todas as
visceras da economia ; o cercbro , a medulla e o coragao sao a seu turuo os
que no maior nurnero de casos constituem o ponto de rcllexao cujos fdcos
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sao o estomago ou o utero .
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Tratando da symptomatology

livemos occasiao de

-

mostrar os nume

rosos factos que diariamcrtto a presen tarn -sc na pratica revestidos de inn
tal corlejo de plienomenos que facilmente pddem acarretar um errn de
diagnostico e porlanlo uina tlierapeutica seoan mortifera pelo menos
bastante nociva ou complctamcnto inerte. Assirn par cxcmplo e. ora um
individuo ipie cahe sem sen lidos, » om rcsolugao dos memhros insensiveis e
fries: face palida , snores fries pela frmte ; pulso pequeno. miseravel ,
impulsao fraca do enragao ; < > u Iras vezes e um doentc quo queixa se ao
medico de tu rprtreformigamentos nosmembrosabdominaes, ba aknesia mais
ou menus cnmpleta , ddres rachialgicas, exacerbamlo-se pela pressao ;
outras vezes cmfim e um individuo que diz soffror de Uyperknesia eardiaca
com ataxia, vertigens o insomnia; fatiga-sequandosobeumaescada. Exami
nando o c< ragao enconlra se pela auscultagao um ruido de raspa systolico
no priinciro tempo , etc. , etc. l’ergnalamos n6s agora , porveatura naosena
susceptive) que qualquer medico acreditasse que no primeiro case tratava se
de uma anemia cerebral , de um estado sjncnpal ; DO segitmlo dc uma
paraplegia de uatureza organica , e no lerceiro de uma lesao material do
coragao ? 1. . . E outrnsim , si o doente cm lugar de palido apresentar -se
com os pdmos eas conjunctivasrubras, injectadas , pulso forte e cheio, etc.;
ou entaoe um outro individuo que diz-se triste, quesuas faculdades inLellectuaes e scusitivas embolam-se e pervertem de dia cm dia ; que sente
vertigens a ponto de cahir ; tudo parece-lhe viremcima ; ve o abys mo
e ate o especlm da mdrte ; [ terdendo os sentimentos mais caros para com sua
familia, pensando muitas vezes no suicidio, etc. ; nestes cases ainda nao
poder-se- bia facilmente crer que lratava -se nn primeiro de uma congestao,
e no segundo de uma alienagao mental essential ?.
Porem nao devc-se
bear aqui ; como dissemos, concern rlirigir a allengao , visto que ha alguma
cousa de insolito nos symptomas, para as funegdes digestivas , e iuterro gando-o com cuidado notaremos que as vezes nao tern appetite, que sofTre
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de ligeira llatulencia ; que serite algum peso no estomago logo apos as
refeigdes, e que outras vezes llnalmenle e istoe muilo commum , sofTre ba
muilo tempo de eonstipagio de ventre e apresenta uma ligeira congestao de
figatlo. Estes signaes , puis, reunidos ao conbecimento exacto de lodo o sen
passado e ao exatne de todos os apparelhos, nos fani crer na cxisteucia de

.

uma dyspepsia.

MS

Ksta moleslia e anno a hysteria uma affeccao proteiforme : podereveslir innnrneras formas, ( imipiv notar quo nao ha propnrcao alguma entre os
phenoniotios geraes e o estadn local , ( ’onvom portanto quo o pratico rednbre do allcneao e » ( tie saiha emprestar a cada signal physico ou racional
quo llae 6 fornecidn polo exume o intorrngatnrio do doente , sou verdadniro
'

.

valor .
As dyspepsias symptomaLicas e sympalhicas isto o as pcrlurbaffios
digostivus quo sao consecu liras a Iesues niatoriacs do propria tub: ) digestive
mi do organs mais mi monos distanles dellcs, revelam sna exislencia quasi
sempro do uni modo positivn. Tratando ilas roudi Ocs cliolagicas ilostas es
pecies morbiilus proviin'inos tragar otn lima rapida doscrip ao aquelias quo
mais romnuiminenle as produzem : o embarago gaslro inlcslinal , gaslriles
i'll run icas , gaslro-onloralgias osseneiaes, caucercso ulceras simples, ealliar
m gaslrioo ou intestinal amolloeimenlo da mucosa digestive, as congesloos
de iigadii , as mclropatliias, as nevrosos gcraos laos enmo a hysteria , a epilopsia , etc., as perlnrl« u;oes profundas do organisnio , caractcrisndus geralinente pnr uma alleraoao primitiva do uni dos elementos do sanguo (flbrina
alhumina e glohulos) . laos anno cachexias palmlosas. salurninas . morcuriacs, etc.; herpelismo. syphilis, anemias o cliloro-anemia intoxicaydes
diversas, indica , nicotinica , oxalica , etc.
Grande uinnero pois do affoccdos pode cotnprometlcr seriamentc as
digest dos .
E‘ rlarn quo estas causas devem ser mimiciosamenlo cstudadas, por
qnanto alum dos meins CLiralivos quo tom do ser omprogadns contra a dyspepsia , oulros de nan mcnor imporlancia devein ser insliliiidos coin o Urn
do oomhalor a cmidieao oliologica principal do mat existente ; sublata
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causa tollitur effcclitn.
i’ortanto dosdo quo uma dyspepsia existir concmnitantemente com
uma moleslia quo a possa produzir , somos mui provalmento levados ;i capitular uma dyspepsia symptomatica ou sympathica segundo a sale, da
causa qiie a produzio.
1 ejanms em poucas pa lavras os caracieres diffcrenciaes do algumas
moleslias do tubo digestivo quo cm alguns casus possum simullar uma
dyspepsia idiopathica chronica.
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on INTESTI VU
Comq canto haja entre a dyspepsia idiopalhica chronica e o embararo gasli'ico ponlos di simiihaiicu ,
ha lodavia n'clles signues quo us ililtcreneiam. 0 cinharaco gaslricn ca raclerisa se principidnienle pur um esladn saburra ) uu bilioso da lingua ,
gusto aspero c felido da boca , stale, nauseas , dcsgoslos para alhnculos ;
plenitude do ventre , diarrhea ; maliz sub-iclerico das eselerolieas e
azas do nariz e suites das luces ; cephalalgia , inovunenlo feluil , juulando a tudo isso o resultado da medieucao empregada.
A uASTKu-ENrciurt:, eslado phlcgmasicn do tube gastrieo inluslinal no
cslailo agiulo, aprosenia phenoinenus qua par si sbs a distinguem do
qualquer dyspepsia, mesmu da aguda . Jio eslado dtronico a cmaciai;ao,
os vondlus frequenles e rebeldes . evacuuebes diarrheicas, color cutaneo,
dor epigaslrica qua desperta-so pela apalpurao , e oulros pbenomehos
que descrevemus anteriurmehle coustilucin , inn quadro por si so bastante pnderoso para levar-nos a distinguil-a da dyspepsia idiopalhica.
A OASTAO CKTEUAUJIA . Acontecc quo algumas vczes a dyspepsia podc
revealir a forma gaslralgica mi uma gaslratgia determ man do a sen
lurno uma dyspepsia.
V nevralgia essential do estomago ou tins iutestiiios exacerba se
com a refeifao e acommctte individuus que soll rem de nevralgias di verse, affectum uma uiarclia periodica , cedendo ao quinino , c nhu
sao produzidas pelas causas quo deterininam as nevralgias dyspeplicas .
O Aiini.i,Bt;iMENTo n \ uu*;oi \ CIASI .IICV , ap magi ) da iufauria , earac terisa se por tensao e dOr epigaslrica conslaiites , vomitos, dejeccoes alvinas
liquidas e verdes como as matorias do > vomilos , chetro pulrido.
A dyspepsia acida que pode com eila confundir-se , apresenta uma
marcha mais lenla .
o i wain [idde uu verdade apresentar em sen comeco phenome
nos que de aiguma maueira o coufunda coin uma dyspepsia. Aqui
porein a marcha da moleslia e sens prineipaes symptom as , o resul tado da medicacao empregada , a natureza dos vomilos e mais tardc
a apparicun de aigum tumor assestado sob re uma das faces do esto
mago on intestinos, vem dar muila luz a solucau do probloma
I LCEIU SIMI LES.
V dyspepsia ile forma nevraigica e a que com
esfci a presell la maiores pontos de conlacto, lodavia as •lures circuin
ESIIIAUACO
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scripts e exaccrbando se pela pressao e pelaingestao de alimentos ; os
votnitos mclanicos e muilas vezes dc sangue puro ; perfuragao do estoma
go e dos InlcsUnos e mortc rapida sao phenomcnos que fazcm parte
do quadro symptomatic*) das ulceras simples e que a denunciam pre
cisamentc.

-

0 CATAiumo GASTRICOOU INTESTINAL comega ordinariamente sob a capa
de lima dyspepsia , porem , em breve os vomitos , as evacuacdes cathar
raes , reunindo as condigocs quo de commum o favorecein , lornam o
diagnostic simples e expedite.
0 cstado pathologici ' de muitos organs pdde, soli uma forma la
ten te , prodazir phenOmenos digest!vos que de alguma forma possam
conduzir-nos a capitular uma dyspepsia idiopalhica simples.
N’estes casos , e , do examc allencioso de lodos os orgies, da marcha da molestia e do t rat amen to empregado, que colheremos os clcnicntos que nos levarao ao conhecimento do mat : assim lemos os engorgilamentos do ligado, tumores hemorrhoidarios, tuberculos mesenterieos, metmpatliias, nevroscs geraes etc.
Capitulada , pois , a dyspepsia idiopalhica chronica ; conhecidos os
meios de disliriguil -a da symptomatica esympathica , vejamos agora corao
conhecer as suas espccies ou formas que s6e revestir , fonle rica de preciosas indicates therapeutical.
FORMA FLATCI.KNTA . A formagao dos gazes e sua cxpulsao cons
Unite seguida dc allivio momentaneo peso epigastrico, decomposigao rapida das substancias feculentas , tympanismo, mao eslar , palpilagoes
logo apos as rcfeigucs, sao caracteres bastante salientes da flatulcucia
dyspeptica.
A NEVRAix.icA e pela ddr continua e interuiitenlc que mais fucilmente
caracterisa-se ; si e acompanhada de irritagao ha exasperagao da ddr
pela introduegao de substancias alimentares ou outras na cavidade gastrica ou intestinal.
As FORMAS ACIDA E ALC.VUNA , mani [eslam-se : a primeira por pyrosis,
azedumes, boca amarga, e regorgitagao de substancias acidas ; a segan da , que quasi sernpre c ligada a uma irritagao gastro-inlestinal , denuncia-se pela aicalinidade dos humores naturaes, embarago de digestao
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e principalmente pelo bom resuliado qae apresenta o iralamento pel os
addos.
A ATONIC A a mats couinmm talvez , revela se pc I a Isntidjo dadigestao
f phenomenon Qatukmtos nu acidos que quasi sempre a acompaniiain .
Na grande maioiia dos cases estas formas acltain sc reunidas duas
a duas ccmstiluindo a f6rma denominada mixta.
I\ ao basta procurarmos saber a naturezu e forma riesse mal , porem ,
e is to ('* de maxima importance, cum pro iudagar a origmi , as condi
goes patbogenicas do mal suas cotnplicagues.; e compete finaim cult’
ao medico como qnc ideatificar-se com o domic , procurando saber o
‘Iue ha do mats particular convioto sempre dc quo cm mcdicina pra
ti ca train -sr nao dc molestias, mas sim de doentes.
Assim encarado n diagnostic ), o pratiro possuira a verdadeira e
unica base de um ;i thernpeutica racional e quasi sempre prolioua .
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TRATAMENTQ.
Tralar tuna dyspepsia o empregar meios capazcs de removel-a ou
pelo monos de attenuar a sua influencia perniciosa sobre a cconomia.
l’rocurarrmos desenvoiver aqui, como complemento , o tratamento das
dyspepsias idiopathioas ctnonicas, das symptomalicas edas sympathies
fleralraente, tres siio as in&icagoes quo cun vein preenclier-se nu traUmcnto desta moiestia:
« 1 * Evilar uu combater as suas causas ,
5.' Dissipar ou minorar os symptomas mats inconimoilos.
3.* Remedial* ao proprto estido morbido. »
Uivcrsos sao os meios quo a mcdicina ilispiie para salisfazer estas
ties necassidados ; ties sao , meios hygienicos e thcrapeulicos.
Kin alguns cases basta preencber uma destas indieagdes para que
a cnia realize sa em toda sna pleniludp ; ha no entanto ontros nos
ques tod as estas indicagdes devem ser cabalmctste prefflichidas COll dirfio sine qua as perturbagOes permaneccrcto inlactas; outras vey.es crnllm
com quanto sejam satisfeitas tnl.is as necessi dados mais urge rites, el las
zombatn , com loda rebcldia , tla mcdicina, apezur do emprego de meios
os inais raoionalmenle esculliidos e eombinados.
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TRAT.UIES I’O MEiHOi Dyspepsias asistein ijne dependem mui direclamenle de um vicio
garal do orgariismo , causa esta que dove ser COlilhulida lie eOfllCumilancia com o eslado local , condi (;5o sem a quid a cura min lera lugar
Viirms anterionueiitu quaes as viiudilicayocs impressas nas dilTorenlcs par
tes do organismo [ ii * ias earhexias div prsas , pela clilorose, anemia , iJio theses dartlm >sa , v syphilitica , e emdin par Indus as dvsenisis , que
Sue m Irazer perturliaciics prolundas na ecouomia ; n'estus casos, puis ,
cumpre ao pratico alucar a causa de todas csius perlurba$ues. As rmii links geraes Mos dyspopUens induenria podcrosa es.crcem sobre o es
tudo local; assitn , corno vimos anloriormenle , a clilorose ou anemia , cstados
geraes , pddem ser causa on efleito ile tuna dyspepsia e portanti) tra
cer graves com pi jcanoes: em qnalquer das circumstancias b estado
geral e sem [ire tuna condicao desfavoravel ;is perlurbatdes digeslivas,
as quaes tendem sempra a aggravar se So a dyspepsia e primitiva
o satigue cm
havendo portanto mas elaborates dos ali memos
suu parte globular tendc a altcrar-se o d’ahi a dyscrasin. 0 in
verso tem lugar qtiaudo esta ultima deserivrdve se primilivamente de
niodo quo o sangue pi alleradu kudo a mortiticar se mais profundamente
ein virlude da dyspepsia, e um lerdarleirn cirenlo vicioso , Para miniver < m eomgir, pois cssas courtigoos geraes, e para satisfascr as iudiea
gfteB quo el las sfteiu ap resen tar, temos os tonicos aiurtbplicos e os re
constituintes; ferro e sens pro parados, manganez, proleina , pepsina;
os amargos, lues corno quina , quassia, eulutnba, genejana , o arsenico,
e finulmenle os ineios que siao n’estes casos prcscriptos pda hygiene.
Entro os preparados de ferro os mais empregados sao os seguin
tes: sub carbOn ato, sulfato, o lactato , o citrate ammnniacal , ferro reduxido
pelo hydrogenco, linalmcnte temos o yalerianato e o iodure to do ferro;
tadas esUis pivpararoes sao prccoulsadas soli iliffereatcs formas phar
maceuikas .
Quanto a escolha dos preparados que rtnvom ser empregados pm
primeiro lugar , ha outre os pralicos suas divcrgcncias: uns querem
quo as preparaftCes insoluveis sejam instituidas era primeiro lugar .
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onlms quo sejn priucipiado

o tratamento polos proparados soltivris :
citrate, sulfa to , pyro- phosphate e lathi to do ferro.
E‘ sempre o lac tad o do form e outros sacs fcrricos do aridos
organiros que devein ser do proferonria ompregados. So om outros osta
dos morlmlos as proparacjdes fcmiginosas sao ailministradas na d 6se de
fi graos , nTv » uconteco , porern , o mosino nas dyspepsias; porquanto
11 Vales casos ossas suhstancias sao sempre mal tolcnuias. 0 lactato do form
nunca dove nxceder rnais do \ grSus , por dia , sondo divi lidos em d nas
di ws para sor Inmada oada tuna dollas pnr occasiao das refei$dcs. Este
preccilo 6 dc sitmma. importancia ; ponpianto em primeiro lugar , este
sal e de um acido organ ico, arido osto quo preexists no succo gastrico ;
cf em segundo lugar . porque om geral tod a preparacao fermginosa o
rnais aceila polo estnmagn , quundn administriula no correr das refei
coos. 0 medico nunca deve perder do vista estas circumstancias.

-

'

—

-

Ouando ns pro parados acitna ltioncimiadas nan prod uzi rum rostil
lado , on forem mal toleradas. o medico deve recorrer ao licor lacto-

citrato de form tin hr. Thermos. Este proparado tom dado magnificos
resultados nas circumstancias pro-riladas . F/ prescripto na dose do uma
collier de snpa depots de cada rofeicao.

ns am urges

fuvnrocem eonsideravolmcntc a acoao dos ferruginosos *
poivin . tantd os primeims omnn ns scgumlos devem sor cuidadosamente
ompregados ; porquanto ohram excitando o tubo intestinal , exoitagao
esl.it quo pddo atlingir o gram do irriluefio, circuinstancia quo contra

-

in dica formahnenlc o sou omprego.
A obscrvjujao tem dernonstrado quo os lonicos amargos actuam
rnais energicamenlo sendn tornados algiim tempo antes da rofeioiiO ;
porem suceode algumas vrzes quo nestos casos sao tornados com rcpupriancia , o entao cumpre an pratico procurara hora amuisconveniente:
se poueo antes ou nn decurso da propria alimontaeao , on logo ap6s olla,
Sao ordinarianiente prescriptos sob a forma * lo infusoes, do decocrao. macerates, cm extractor tintura , otc .
As infusoes de pequena centaurea ode lupulo , macerate do quassia;
o po de ralumba , do quinn , o geneiana, a noz vomica o sou alcaloidt\ baslam cm geral para Indus as necessidades , sobre iudo quando

I

n*
oste tratamonto interno e auxiliado pelos meios hygienicos eonvenicnles
e pelo ernprego da hydroterapia.
Eis algumas formulas soli as quaes algumas das subslancias supra mencionadas foram preseriptas cm diversas dyspepsias com gramle
resultado: vinlio de Bellini ; o maceralo de quassia , para ser tornado em
tres doses nas 2 i boras.
Em lugar do vinho de Bellini , o qual posto que seja de magnifico
offeito nas dyspepsias atonicas, porem que o pralico nao pdde preser
ve l-o sempre em virlude do elevado prego , temos a formula do Dr.
Torres llomem , que prefinche os mesmos fins:

-
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L ina libra.
LTna onga.
Calumbaem po
Misturc e deixe em maceracao permanente. Para tomar meio calix
mcia bora depois de cada refeigao
Vinho gencroso .

..

,

.

0 mesmo illustre professor ainda preeonisa as subslancias ainargas sob outras formulas c que lem dado magnilicos resultados, taes
sao asseguintes:

Tinctura de cardamomo
I ) ii , i de quassia
,

Dita de genciana
Dita de calumba
Dita de quma

Dita de noz vomica

aa 2 oitavas .

meia oitava .

M. Para tomar 30 goltas em meio copo de agua commum , logo
apo > a refeigSo,
Outra:

.

) ongas
Infusiio de genciana
Acido sulfurico . . .
t> gottas.
I oitava.
Tinctura de genciana
Mislure. Para tomar as colbe res de sopa. de 2 em 2 horas.

»3
Outra:

Infiisan dc genci&na . . . .
! inctura tie calumba . . .
Xarope dc laranja amurga .
Slisture. Para tomar aos calices.

t libra.
1 oilava.
I onca.

.

Como lioor Tiniito agradavel c de graudes vantagcns nas anemias,
prcscripto com resultudn pelo illustre professor e n spguijilc:
Xarope dc gencinna . .

. .

1 libra .
Vinho ferniginnso
, .
1 / 2 libra .
Licor de Fowler
1 oitava.
M . Para tomar 3 oollieres de so pa por tlia.
. .

...
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Succede t[ue os nervos que presidem h innervagSo do lubo diges
tivo , dotados dc urn certo senso nccessario ao funccionalismo do orgSo ,
adquirem cm algumas dyspepsias maior < mais exquisita srnsihilidnde
constltuindo & forma nevralgka qnc p6de ser gastrica on intestinal.
Esta sosceptibilidade partilba das innumeras ramifiengties qnc serpenleiam a mucosa digestive, cxaspera-sc mui facilmentc sob a inflacncia de um agent® perturbador , as vexes o mais love [ Vide ser dovido a causas locaes ou gcraes , on as duns simultaneamente ; seja
como for , ciimpre procurar " rneios quo a fa$a desapparcecr mi pelo
menus minutul-a . Anteriormente tivomos occasiAo dc fallar cm os cases
que rom mo minecite isto so da . A dor e sent duvidn basis nte cunimum
e assas ineoinmoda o doe ate.
As gastralgius declarando se com mutnmunle logo apds a ingestao
dns alimciitos, indicam uma excessiva susccptibilidade do estomago ,
podendo mesmo acarretar vomitos, que sao quasi senipre segutdos de
aliivio para o org&o; ba portan to nscogsidnde de faxer applicarao de
meios ca paxes de prevenir ou modificarestes phanomcnos, all As graves •
e quu outrosim a occasiao mais oppor tuna rcconheeida por tod os £ qua
devemos escollier para emprego d’esles rneios, e, como viinos acima ,
pouco antes on logo depois da respectiva refeigao.
lions sao , pois , os eslados para us qnties a medicapAo caimante e
anti-spasiTKidica devem ser dirigidas: a gasiro-enleralgia « os vomitos.
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0 opio e sens preparation occupant am dos primeiras lugares. F.ntrc
ns tnnis empregados temos os seguintes ; extracto gommnso deopio ,
lauduuo de Sydenham ; morpliina o seas sues feolfato , chbrydralu e
a eel a to) ; codein a e sens saes.
rhomcl , com quanto nan deixe de empregar us outros preparados
d'ustas suhstaucias, da indavia tnais prefurencia an extract,o gommoso
d’npto. Sandras reenmmenda o elilm ydralo de morphina , 0 nosso mestre Dr. Torres lioinnm emprega setnpfe e com mngitjftco rosultudo
o sulfalo da morphina associado a no® voralca , nafdrma segulnte :
llydrolalo dc melissa on magnesia fluida
. . fi ongas
de Murray
. . . I grao ,
Sulfato do morpliina . .
Tincture alcooliea de no® vomica . - 12 gottas.
Para tomar unia collier de so pa do hora cm lima .
pf
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t lielladona e sou alcaloide ; o meitnendro, o str&monio ; o sui >
nitfiUo de bismutho, a no® vomica , a agua de iDurc-cerejo , acido prus
sico medicinal, nitralo de prala, aconito , cyan urn to de potassio e linalfnc’iilc a oxalato do cerium , tern sido sucrassivamente einpregudos, nao
nos esqueceudo do hromureto e do indurcto de potassio.
0 opio e sous conijiosios liriorplmia cndema, cle J devem SIT onipre
gados com moilcincao o muita pmdencia. altenlo a sun acyao dynamica I"
comtudo utn dOs mais poderosos meins, quando bom manejado.
O extracto gommoso tTopio p6dc stir dado na dose dc mein a am gr3o
pen dia. Alim de evitara sua acyao conati panic,oilluslro professor de (linica
interna, asi8oi:i; H.t a magnesia fluida do .Murray qae eau mesmo tempo urn
excelienie absorvente.
i lomo ii empregado a gaistt de outras prepaniyocs calm antes e anti spasniotlicas, pain fuzer ccssar ou diminuir a seusiliilidade exagerada do
ost imago ou o intestine, c rational que seja adminislradti inunedtatamente
antes ou depois das refeipues. Se esla preparayao falhar ou nSo lor hem
tolcrada pelo doente devem scr successivain •nte cmprogailns outros meins
acima indlcados. Willieme da prcfdrencia a belttidoria ao opio, « porquaiilo,
diz elle, constipa monos. »
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0 acidu cyan!ydraco , em vlrtudo de situ incontestavcl ac?&0 anli nevralgica, c perfeilamentci indieadn nas gastralgias Constitue entirlanlo urn a
#
subsianci i perignsa e que dove ser mancjada com rouilas cauMas Kxts
lem tliversas prcpara$de$ quo sao geraltnenli’ umpvcgada-s > que c m lent a
( juaiilidadede acido perteltamoiito dosadtt ;
assim Initios a mi si lira dr Liebig
p \ Ymiller quo <" ;i toisluraiie uma gramma dc amygdalin i para um:i eiuulfao dr ottit gram inns dr ameudoas doers etn qnarenla r uma grammas do
agin disUSiUla para ser loraada uma a duas grammas por (Ha ; lambent n
acitln prussico medicinal pdde snr umpreg - ulo as gollas ditnido mi uma
poivau il ' agda, nu dfise ordinai’inmcntr de Ires a sris por dia . nualqtier
drstas duas prcparanies p6dc sor successh . mirntr augmentada seguDdo as
exigrncias do easo. lisle prow'dimeuto devc ter lugar principalinentequandci
as gastralgias aprcsenlarem n sislenciafis fracas doses , e nestes cases tem-so
lirado main res vanlagens , addition a udo llie q trail quer das preparayGcs
opiacias.
A agua drlburo corejo quo em stimmuohra como caiman lepelo raesmo
principio pnissicoqnc em si cucerra , piide serigualroepteempregudaquarulo
dad as as mesmas indicacfles. Muitos pralicos porem recusant empirgal -artn
quaesquer circumslancias, porquantb, dizem dies, apresenla uma cmnpo
siyon umito poneo ronstautr para quo possa-se administra-la sem hcsilag& ri
cm turn dose clevada , quaudn tuna ttienor doss lira insuITiriridc Pods ser
emprrgadft nn (16sr do dims a qualro grammas por dia . lluipon a acou
solhii na dose elrvada deviate grammas, nas vitilo e qualro boras
V noz vomica foi preconisada pda primeira voz por Schmidlman nos
casos de gaslrulgia e cnloralgia.
i is pharmacologists allemaes a considoram cornn um verdadeiro nar
Cdtici ; riscaudo a do qtwdro dos excHantes a cm pregam como sedativa na
cardialgia e nas alTccyiies quo ligam-se ao eufraquccimentu da abtividade
nervosa ou muscular do cslmttago. W illiruie nan aceita a opiitiiii) acima
exarada prucura ccHlocar a noz vomiea na ctasse dos excitantcs ; « Sabe se
i.liz die , que os excitants e mesmo os excitants dilTusivos liram as vezes
r tpiilamenle as dAres nevratgiras ; isln depends da ostimulacfn quo dies
excrcem sabre o systerna ncrvnso. Con vein no tar que as dorrs nevralgicas
IBUSTRUM sc soliretu ti nas paries milraquieilas e dependem mui provavel menlc dpu ua imperfeiyan oil de uma itisulliticncia functional dos nervos
sensitives , Sabo-se igualniente que o ferro e os tout cos suo os unicos reme
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dins radioes lies las ddres ligadas a traqiicza dos nervos. Tuclo islo prova
eyidenlemente quo os diversos mcios cuja acciio local mi geral tC*m por cf
fcito augmontar a aclivldade on energia dos nervos do estomago pudem
conibaler cfilcazmento a gastralgia.
Schm oilman declam que cm sua prsilica chegvu .1 older res n!tados lao
satisfartorins do sen empreg nas gastralghs. que a e >n i Wa com i urn ver

1

"

-

dadoiro espocifico . Kilo a art m inistra cm po on om extract . o primeiro na
dosedc doasgraos , ddseque ellc eleva a qoalro , seis a mesmomais [ tor dia;
o segundo preconisa na ddsc dc umgrao de dnas cm duas boras . on do tres
cm Ires boras. Retro inn facto da cura dc urn a gastralgia, no qual cllc applicnn no espago dc oito dias dons grans repelidos cinco vexes nas vinte c
qualm boras.
Julgamos quo niio convdm ser t&o ousado mmn esle cminente pratico ;
assim o dizemos porque 6 faclu que a uoz-vomica upresenla nma accao
accumulaitva , a qual p6&e dar-se espontaneamente o rodear por tan to n
doente d *> scrios perigos. 0 prnprio Schmidtmuu refere quo die ia sendo
virtima de urna dessas exageragfies. Mais acima ja livemos occasion de refer ii unia formula do Dr . Torres Horncm , ompregada nos easos dc dyspepsia gasiriilgiea ; nesta formula , aoladn da nnz-vomica em tinrtura . entra a
morphina na dose de uni grao para seis ongas de vehimlo.
Esta subslancia hern como o seu alcaloirte e perfeilamente indicada c
quasi sempre com lions resullados na dyspepsia atonica , devido a pouca
conlractflidade da tunica musculosa do estomagor Quando a noz-vomica
nan apresenta rosiitladn , o illusliv professor do Clinica interna presi - iwe n
seu alcaloide associado aos di versos exlracto amargos sob a formula sc1)

A

1

guinie :

Extracto de Valeria na
SulFato de strveknina
Lupolma
*

.

. .

.

W

*

#

«

.

«

*

^

»

#

<

. . .

3fi gr.ios

.

.

,

.

,

.

1 grao .
18 griios.

q . s.
Cane) la ern po
F . s . A :tfi pllulas iguaes. Pura lomar 3 por dia .

Por sna vez 0 nilralo de prata tem sldo empregado por atguns praticos inglezcs uas gastralgias com sumrfla vantagero. Johnson leudo empregado

etn

um epilepticoquc soirriaconcumitanlemeiile de uma dyspepsia com

<

I

/ VSM.

»}

Ik

k

*

grande irrilabilidade doestornugo, observou que ao lado da cura danevrnse
geral todos os symptomas que caraclerisavam a dyspepsia linham tanibem
dcsapparccido.
I'or nossu parle ainda niio tivemos occasiSo de observar o emprego
dcsla sutistancia na dyspepsia essencial chronica ; apenas podemos relatar
urn caso de cura de unia dyspepsia symptomatica de uma ulcera do esto
mago , na enfermaria dc Clinica , tratada pelo Dr Torres Homem , no anno
de 1871.
Johnson empregava o nitralo de prata na d 6se de tres centigrammes,
ires razes ao ilia , podendo , segundo elle, ser contiimada durante dous ou
tres mezes , sem inconveniente algum para a pelle. Willieme , adoplaudo o
meliiodo de Trousseau , inandou preparar com algumas inodiiicacdes umas
pilulas sob a formula seguintc :

.

IS'ilrato de prala ,

.

Extracto gnmmoso d'opio.
P6 dc althca j q. s.
i
Mel
Fa$a uma pilula. 0 doente

b

-

,

.

...

1 ccnligrammo.
1 /2 centigramme.

no primeiro Uia uma pilula , meia
hora antes das refeigoes. Augment* uma ou duas pilulas todos os dous
dias ate que a dor tenha desapparecido. A partir desle momento elle continua a dose por duas ou tres semanas, e mais se assim for necessario, para
loma

.

confirmar inteiramente a cura .
Em lugar do nitrato da prata , James Eyre da o oxydo de prata .
0 sub nilrato de bismutho tern sido igualmente precouisado para
coinbater as gastralgias. Diversas opinioes rnititam na sciencia relali
vamente a aegiio desle sal : dizem uns, que elle parece ser limilado a
membrana mucosa , com a qual acha-se em contaclo : diminue a seeregao anomala , exerce uma inlluencia sedaliva sobre o eslomago , e
provavelmenie aclua directamcnte sobre as paredcs desle orgao, 1am
bem corno que previne a apparicao de suas secregOes irrilantes ; outros,
que elle aclua como um poderoso absorvente tlos gazes contidos na
cavidade gastrica . Oaulqucr que seja o fundo dessas duas opinioes , o
quo e certo e o que teinos observado c que elle nao so ncutralisa a grande

-

-

-
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ulcalliiitlade que porvenlura exists no tubo gasiro intestinal, como lam
bem apresenta uma ac?ao dynamica emincnlemente sedativa oa cal manle. ao contrario do carvai de Belloc, quo apresenta uma acpao
absorvente. Deve scr empregnl) em pcqteni quiilidade , porquan to ,
e muilas vezes devido a susceptibilidade dos innumeros nicies nervosos
existentes na tunica interna do eslomago q le proven) essas gastralgias
intensas , essas caim bras que pudom acarrelar graves desordens para
o Iado dos out ms orgaos : lypothimm ou syncopes, etc. iVcstos casos
o sub-nilrato de bismuttio, liypostlienisa, diminue esta cxaltai;ao , e
presta com isso immensos servigos. Infere-se d’aqui , que o sub-ni
tralo de bismulho ton duas accoes: uma como absorve te dos gazes
do tubo digestive ; a segunda , a acfao intoiramontf; vital , obra como
um verdadeiro anti-nevralgico. Porem , cumpre confcssar que o subnitrato de bismulho apresenta uni grande inconvenientc ; produz inui
facilmentc a constipacao de ventre , plienomeno tao commum na dys -

i

-

i

pepsia .

Oual portanto dcvera ser o procedimento do pralico nestes casos ?
E’ , gratis ao rhuibarbo, que goza de uma dnpla acfao : como purgativo , corrige e regularisa as evacuates ; actua toniiicando, como
amargo que e. Eis a formula geralmenle empregada pelo L)r . Torres
Homem , em sua clinics , nos casos da dyspepsia gaslralgica com atonia ou flatulencia.
Sub-nilrato de bismulho
Uhuibarbo em po
Magnesia calcinada

Carvao de Belloc

.

. .

.

I

aa

3 a B graos.

I

8 graos.

/

F. um pa pel . Tome 3 por dia.
A ' estes pos podc ser associada a morpltina ou a noz vomica ,
segundo as indicates.
0 magislerio de bismulho pode ser empregado em dose elcvadissima
sem incouveniente algum. Williemc diz que acha racional dar em
doses moderadas e rcunir a um narcotico, tut como meimendro, o opio ,
a morpliina , a belladona , etc., c a um pouco de subslancias alcalinas,

4
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se hoover producfao de aeidos. Graces a preconisa

do modo se-

guinte :

IJisrnutho

,

.

..

38 centigrammes.

Magnesia
ChJorydratn do morphina

.

Comma.

.

,

fiS centigrammes.
4 milligrammes.

1

*

.

M c friQa urn pa pel 1'ara tomar dura rite on poueo antes da rc

feican .

,

-

:o

Alem dos eiiergieos caltnaul.es que acabainos de cilar , outros exis

tern (JOB corn justa razao constituem os seas succedaneos; laes sao
ether sulfurico ( licOr de Hoffann ) , a agna de hortBlS, de melissa, etc. ,
qoe sao espeeialmentc indicadus nos cases dc gastralgias ligadas a
dislensSo do estomago 0 efiloroformiu nao c menus vantajoso. Estas
suhstancias p &dem aer prescriplas sfis mi assoctadas> Esta ultima substancia c emprogatla na dose de l a 12 got Las cad a vcz. Algaris e;n pregam na nn dose de 5 ;i 6 gotlas etn assucar mi em uma cother
de agna as$ucarada, Quanto as aguas aromaticas, prescrevem-se paras
on misluradas , para tomar uma collier de hora em hora
Os anti spasmodicos ; aza -fetida, valerianna , oxydo de zinco , cas
toreo , almiscar, etc. , tern side succossivamente empregados oas dyspepsias gastralgicas o principalinente nas que acompantiam de movimeulo spasmedico do orgao. A d6sc varia segundo a nalureza do

.

-

.

-

-

preparado emprogado.
.Nao pod emus floalmentc deixar de upon tar o bromureto c iodurelo dc potassio. o oxalate • lo cerium e o Valerianato de quinina ,
nimo preparados que tern produzido magrrilieos effeitos nas dyspepsias

nevratgicas.
0 bromureto dc potassio apresentando effeito byposthenisanle e
sedativo, e cinpregado tan to nas nevroses de movimento como de sensi bit blade . bode scr adminislrado na dose dc scis graos a duas oitavas na > vinle e quatro horns, segundo as eircumstancias ; & mnvenienle administral o dissolvido cm uma fitfusao ou xaropc amargo. 0
xarope de Henry dure constilue uma magnillea preparacao Tcmos tido
uccasiSo de apreciar os effeitos desta suhstanria , cm pregad a contra

-

-
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diversas nemlgias. 0 illustre professor tie Cliniea interna a preconisa
sob a f 6 rma seguinle :

lnfusao ile genciana ,
Bromureto de potassio
Xarope de cascas dc laranja
M . Para tomar em ‘1 doses.

.

5

oncas.

...

I

onca.

. 18 graos.

0 bromureto pode ser elevado a duas oilavas , sem o menor in
conveniente.

-

-

*

0 iodureto de potassio, antt syphilitico e anti rheumatico, apresenta
uma acpao sedativa ( I ) , e como lal p6de ser preconisado nas dys
pepsias gastralgicas. Alem dessa indicacSo, o iodureto de potassio p6de
ser applicado em dyspepsias sympathicas on symptomaticns dependentes
dos vicios geraes ha pouco ritados: rheumatico c svphilitico. Alem
dessas propriedadcs, este precioso agenle tlierapeutico, prescripto em
pequena quantidade, obra como um ligeiro excilante do tubo gastro
intestinal , e portanto indicado uas dyspepsias atonicas. 0 f )r . Torres
llomem , lendo sido ultimamcnte chamado para ver uma senliora que
apresentava uma consliluiguo fraca e temperamento lymphalico, e que
alem de ligeiras perlurbacoes digestjvas , apresentava uma tenaz e re
beldc anorexia. Esla senliora era chloro anemica. 0 illustre professor ,
alem dos meios cmpregados contra o fundo do mal , dirigio urn energico tratamcnto com o fim de fazer apparecer o appetite : os amargos ,
quina , genciana , quassia , calumba , etc. , as aguas mineracs , agua de
Vichy. Seitz , e outros meios, foram alternativamente empregados sem
resultado ; a inappetencia continuava sempre ; o illustre prufessor Icm
brou -se do iodureto dc potassio, e o empregou sob a formula seguinte :

-

-

-

-
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lnfusao de genciana .
Tintura de calumba \
t aa
Dita de genciana
Iodureto de potassio.
Xarope de cascas de laranja .
M. Para tomar em 3 doses.

>

r»

onfas.

I oitava.

..

3 graos.

1

ori

a.

^

( J iista acfuo do iodureto foi pleoamouUi raconhaetiJn em utgiiiiR caso* du
inlti de CJintca interim ( 1 72)

*

.

nn

lot

Sob a influencia desla medicaciio a anorexia desappareceu , e a
doente comegou a aiimentar-se convenieritemente.
0 oxalato de cerium , trio preconisado nos vomitos das mulheres
pejadas, e perfeitamente indicado nas dyspepsias gastralgieas ou nas
acompanhadas de vomitos. E’ commuromonte empregado nas doses de
um a tres graos, associado as substancias amargas , sob u forma pilnlar
0 vaierianato , emfim , pddc tambem ser instituido nos easos de
dyspepsia gastro enteralgica . Ids a formula sob a qual temos visto
empregar esta subslancia , quasi semprc seguida de bom resultado :

.

-

Vaierianato de quiuina
l/ xtracto de extrainonio. . . .
flito gomnioso de opio. . . . .

F. S . A . 1 pilula. T. 3 a

\

.

2 graos.
1/2 grao .
1 /3 de grao.

.

.

por dia .

ns alcalinos ; sub-carbonato o bicarbonato

-

de soda e potassa, cho
iurctu de sodio ; os acidos chlorydrico , nilrico e sulfurico, etc ; e os ads
tringentes sao em grande numero de c is is perfeitamente indicados. ns al
calinos e princip ilmcntc o bicarbonate de soda tornados em pequenas quantidades actuam exciland » ligeiramente a mucosa gastrica e augmentando as
suas srarcocs. Casos ba , pois , em que teams neeessidadc de obter esta previa
operagao para (pie a digestao sc effectue regularmento ; assim nos casos de
dyspepsia atonica por falta de succo gastrico, os ulcalinos adminislrados na
d 6se de tres a seis graos augment am a quantidado de pepsina < * nao neutralisam o acido nocessario a elaboraga > dos alimentos ; o mesmo porem nao
aeontcce quan lo adminislrados cm alias doses. E' outrosim irulicada nas
dyspepsias acidas, istoe , naqucllas cujo acido pela sua abundancia impede
a regularidade da digestao : ainda ncsl es casos dove ser administraila de
modo a nao neutralisar todo o acido do ostoraago porquanlo , coino vimos,
este ultimo 6 necessario a digestao das substancias alburainoides. IV administrate so ou associado a diversas substancias, taes como os amargos ,
magnesia , sub nitralo de bisrnutho , etc.
Os adslringcnles: tannino, rathania , creosolo, etc., sao empregados

.

.

.

-

-
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certos casos sempre seguidos de feliz exito, sao sobreludo empregados
nos casos tie anemia , na alonia do tubo digestive, nas diarrheas, etc.
Os acidos que diluidos constitucm verdadairos adstringentes apresentam
suas indicagfies especiaes: sao empregados nas irritagoes chronicas, e nas
dyspepsias alcalinas. 0 acido chlorydrico e de lodos o mais empregado.
Trousseau vulgarisou o sen emprego, cm Paris, nos casos de dyspepsias
alcalinas c nas que tornavum-se rebcldes a outros meios racionalmente
empregados. Entre ribs nao tern dado resullado algum; assim justificam
algumas observances do i I lustre professor de Clinica interna da Faculdadc
do Ilio de Janeiro. E’ adminislrada , ordinariamente, na dose de sets a
doze gottas em meio copo de agua assucarada.
< ) giz preparado, a agua de cal , magnesia, carvao de Belloc , sub-nitrato de bismutho e outros absorventes sao frequentemente empregados na
pm

dyspepsia de forma flatulenla.
it E’ provavel diz Rudd , que o giz deva sen poder bem conhecido de
deter cerlas diarrheas, nao somenle a sua aegao adstringente sobre a mu
cosa do canal intestinal , mas lambent a sua qualidade dc substancia insoIuvel , que faz que die caminhe de mats a mais longe, combinando se com
os acidos lit res que encuntra sobre o sou caminho ale o momenlo em que
se ache absolulamenle ncutralisadi >.» A agua de cal tern a mesrna aegao:
< > primeiro b empregado nadbsede tresa cinco graos de Ires cm tres boras,
a seguiula, uma oil mais colheres de cha , segundo requerem os casos. 0 giz
preparad i b ordinariamente empregado associado ao > ub-nltrati ) de bismutho ,
a magnesia calcinada e ao rbuibarbo.
Os vomilivos e os purgatiros sao commummente empregados em diffe rentes caso ; de dyspepsias. \ ipecacu min e o tirti. ro f irmam pur si sbs a
Primeira classe ; o oleo Je ricino , o sulfati) tie magnesia e d \ soda , calomelauos e tantos outros constitucm o segundogrupo. As affeegbes do eslomago
sao commummente acompanhadas de certos embaragos gastricos que nao
so pbdem entreter uma dyspepsi isenan tainbein constituir verdadeiros obstaculos ao emprogo de agonies Iberapeuticos Entre us vomilivos a ipeca
cuanha b de lodos o mais empregado com o fun do remover uembarago gastrico , porquanto sua aegao se localisa exclusivamenle no estomago Eis a
formula conunummenU! empregada na enfennariadc Santa Izabel , nos casos
precilados r

.
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Infusuo ile ipecacuanha . . .
. . K onfas.
Ipecacuanha cm pd. . . .
. . 20 graos.
M. Para tomar 1 2 caiice de mcia em meia hora .

-se a accno purgaliva, em lugar dos pos era em -

Quando desojava oblor

pregado laudano dc Sydenham im 'lose do virile gottas.
A constiparent do venire 6 a somhra que acompanha de perh ns dys
pepsias , e para comhatel asem camsespecines temosos purgativos acima referidos que sao emprogados c escolhidos segumlo as exigencias dos casos
O aloes cn rhuibarbo lamhem sao cinpregad is com feliz exilo e casos ha
cm ( pic sua preset ipcao torna-so moinenl isa: £ par exempl i nos casos de dys
pepsia alonica que quasi se npre vcm acompanhada de. constipate ; estas
duas subslancias tomadas juntas gozam da dupla propriedade. dc um lado
obrar como purgativas ede outro comn tunicas. Da-sc o primeiro tia dose de
um a dons graos por dia e o segimdo na dose de dez a vinte graos sendo
em po ; p rem o sen extraclo alcoolico devc ser administrado na d 6se de
dous a quatro graos. Associa-se vanlajosamente a essas substancias o extraclo de noz-vomica.
Nos casos rebeldes e que resistem ao emprego de dilTcrentes nreiosos
mais simples Trousseau aconselha as piluias cuja composifao £ a seguinte:
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Aloes. .
Exlracto de coloquinlida.
Dito de rhuibarbo. . .

-gutta

ao 1 gramma .

( joma

Exlracto ile meimendro. . .

25 centigrammo.
2 go tlas.

Oleo essencial de anis. . ,
F. S , A . 20 piiulas jguaes , que devem ser prateailas

.

Manda lomar cada dous ou Ires dias , uma. duas o mesmo ires deslas
piiulas, sempre ao mesmo tempo, qualquer que sejaoseu mtmero, e cste
numero £ relalivoa acfaoque eilas excrcem sobre os intestines. Devcm pro
vocar uma evacuaQao facit e natural M I semi-diarrbeica,
A noz-vomica em pd , tinctura ou extract ) , o gfib , os grannlos do
Dr . Frank , as duchas friasem coiumttas sobre o ventre cm em clvatercs sao
poderosos succedancos dos purgatives ba pouco referidos. A noz-vomica

-
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tem a propriedade , conn) vim os, alcm de tunica e amarga , que v , de pro
duzir a contraclilidade da tunica musculosa dos inlestinos , favorecendo
deslc modo a marcha da massa fecal . E' cmprogada cm tine turn na ddse de
oito a doze goltas por dia cm seis ongasde vehiculo. 0 gi'lo dove ser appli cade solire os pantos cm que se acharem as massas ferries agglomeradas ;
deve ser collocudo pelo espago do sots a oil < Incas suxossivas. Os granulos do hr . Frank sao administrados na dose do dous grais emcala refeigao coma lonicos ; e de quatro a seis comn ligciramcnte purgalivos.
Valenloe poderoso ineio a hydrollierapia torn d ido em cert is dyspepsias magniticos resultados E ‘ empregido tanto interna com l extern imente.
Mous clTeitos geraes oxorce esle precioso agetile therapeulico solire o orgu
nismo : no primeiro lonifica c reergue as forcas rudicaes do orgunismo etn
prcstando-llie maior rosistencia as causas que tende dcstruir , no segundo
conslilue mn jiodcroso meio para corrigir as aberragoes nervosas. Daqui
nasce a sua imporlancia nas aflfeegoes dyspeplicas; porquanto , conn vimos,
o systems nervoso u de txlos os orgibs que imis commum nettle se modifies sob a influcnc.i l das perturbagdes gislro-intestinics. Hosta cm grande
numero de casos a appiicacao rat tonal da liydrolherapia reunida a outros
mcios hygicnieos para que uma dyspepsia , alias bent adinntada , seja substituida pela curaa maiscompleta . E ' cspncialmente indicadanas dyspepsias
de furmas atonicas e flalulenlus, nas ligadas a urn vicio profundo do or
ganismo, finalmente nas que sao acompanhadas de phenomenos nervosos ,
cerebraes, medullares ou cardiacos.
Divcrsas sao as man iras pelas quaes a hydrothcrapia pdde ser
applicada ; os banbos de cathedra , os de aguas paradas ( lanques , bacias, etc ) , as aguas de mar , as dudias, columnas em forma de chuva
ou de lamina, etc , eis o que conslilue as especies d 'este poderoso meio
hygienico e therapeutico. Helalivamente a bora , ao numero de vczes da
applicagao d 'esses barthos, a sua temperatura , variam segundo muitas
circumslancias
Em Nova Friburgn acha se montada uma casa de sarnie, a qual , se
gundo nos consla , reune todas as condigoes uecessarias a cura das dyspepsias , atlento ja a collocagao do ediflcio , ja pelos apparellios que possuc
rclativo a applicagao dos diversos melhodos da hydrollierapia.
A agua fria applicada inlernamcnlc pode, tomada em jejurn , auxiliar
a cura das dyspepsias.
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Os eslimulaules o os carminulivos sao frequentemente cmpregados
em algumas formas das dyspepsias A acgiio physiologica das subsla n
cias que consliluetn o primciro grnpo e tie empreslar maior aclividadc as
formas do orgSo sem nadaajunlar
Enlre as principacs sobresahom o nlconl e suas preparagoes, oaniz ,
eanella crav i , pimeiiu , gengibro , n <M-mo>ca < h , eh a e cafe Sao indicados nos wot do ulo ia muscular on dyspepsia atoriica por diminuiya t da ronlrarlilidade da Uinica mii >culur do eshmago on da in
tcstino. I’ddern ser dados sos on assoch los tis otilras substinrins
Ao lado dos medicamenlos inlernos acham -se oulros m ins que
applicatlos exlernamenle produzcm cfteitos desojaveis , lues sao ns revulsivos ; pomada stiluada oleo de croton-liglium , etc. San iudicados
especialmeule nas dyspepsias gistralgicas; n 'esles cases coslnma se
applirat los sobre a rogiao epigustriea e sobre a superlicie vesicada pul verisar com meio a tim grSo de sutfulo tie morphina.
As preparades arscnicacs, verdadeiros sueceduneos d t ferro. agen
tes 1 mi cos nevroslhenicos, preslam relevantes servigos no tratamento das
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dyspepsias
Sao iudicados rfaquellas quo principalmsnte apresenlam um fundo
darlhroso . Fomo vimos anterinrm *nle , eslas dyspepsias sao ordinaria
menl ! acompinli id as d pliemiri ’nos cercbraos mats oa monos profun
dos, lues cotno verligens, hyp icondria zitadas, elc. pal pillules do co
raja i . I ’ois bem , n 'esles cases a udminislrafao do arsenicoe o meio mais
soberami l.ilvex c quo quasi sempre e seguido de bom resulbJo. Ain la
uina M' Z o repelimos que o pralico n 'esles cases deve syndicar profun
dantcnlc d’csla dialltcsc.
De lo. Los os preparados mais empregados lemos o acido arsenioso.
ns arsoniatos < le soda c arsenito de potassio ; sao ad mi nistrados ua ddse
de um milligratnma por dia , sob diversas formulas : licbr de Fowler ,
pds tie Boudin , gratmlos arseniraes de Dioscorides o sob a formula se
guiute , a mais imporlanlc e lalvez a mais empregada :
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Arseniato tie soda . . .
1 grao.
I libra.
Agua dislillada
M. I'ara tomar mrta collier de sbpa logo ap6s a refeigao ; devendo
tomar duas coJheres por dia.
14
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A ptyalina uu mallina , a pepsina , a pancreatina , e o extraclo de fel
de boi tem sido ompregado , e eni alguos casos com bons resultados .
Depois de Lima acuradu observacao , Con t aret notou quo eortas perturbagoes digestivas cram deviclas a perturbagao na qualidade da saliva. Como se sabe as substantial feculontas para serem absorvidas
precisam ser convertidas em glycose e os fermentos encarregados de
operar esla conversao existent na saliva ou no succo pancreatliico.
Pesde portanto que as suhstancias arnvlacras chegarem intactas ao
eslomago, ahi nbranui como corpus estranhos , produzimto desarranjos na
digestao das subslancias albuininoides. Ooutaret teve occasiao de observar innumeros (ados de perturbagao digestiva consenttivamente a per
turbagao na qualidade da saliva , e conbeceu que o unico meio de remediar estes inconvenienles era associar aos alimentos uma pequena
porgao de diatbese salivar ; porem havia impossibilidade na execugao
em virtude da earencia d'esta substantia , entao recorreu a mallina substancia extrahida da cevada germinada. Kile a applica na dose de um a
vinte grans pordia ilivididos em duasddses, sendo tuna em rada refeigiio;
eis a formula por elle preconisada :
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Mallina
Bicabornato de soda
Magnesia calcinada .
Assucar
Bara uma pastilha.

. .

,

I

ao 5 centigram .
10 centigram.
q . s.

I

Coutaret chegou a alcangar brilhante resultado do emprrgo d’estas
pastilhas .
A cerveja recent 3 mente preparada , e que portanto possue em parte
as qualidades da maltina tem outrosim operado curas admiraveis nos
casos de dyspepsias por falla de diasthase.
Aqui no Brasil , esta substantia tern sido ultimamente ensaiada por
diversos praticos com resultado satisfactorio.
A pepsina , ferntento do estomago , encarregada de effectuar a di
gestao dos alimentos albuminoides, e prescripta nos casos de dyspepsia
atonica por falta de succo gastrico. P6de ser administrada so ou associada
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a diversa s outras substantial . Os pos sao nmpregados na dose de cjua
trri a dez grins tornados no decurso da
alimentafao. Os iicons do Corvisart
e dn Mialhc consliliteum boas formas pharmaceutical.
A pancreatina e o extracto do fel de boi tern side ultimamente
empregados por alguns pralicos ; porem nao nos consta que constituent
substantial que produzam offcites desejados
\g»as mineraes Diversas sao as agu;ts mineraes hoje empregadas
no tratamento das dyspepsias. Eslas aguas sao naluraes ou artificiaes .
Sens popos abundam na Kuropa , Lies sao 5 cltz, Vichy . Carlsbad , etc. No
firasi! lemns as aguas virtuosas da Campanha , Cachambu , Conteodas ,
Goyaz , Santa Calharim e Calebs. TVestes ultimos pogos so conhecemos
majs de perio os de Baependy , Diversas sao as fontesque ahi existem .

.
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HE[03 HYfilBNIOO .

*

Pwici* medicammilis, multo r ^ giminfl
vaielurlo nj& tiliiilirr.
omii .iretti . '

['

Uiversos sao os meios hygieniens aeonselhados no tratamento das
dyspepsias ,
Regimen . unco sao os ponlos de vista pelos quaes deve ser encarado o regimen : quantidade e qualidadc dos alimenlos e bebidas, numero ,
duragao e distribuigao das referees
« A quantidade dt* alimenlos quo sc pode permittir a urn dyspeptico
para nada urna de snas refeicoes e a que geralmente digere sem expertmen tar sous soffrimentos ordinaries : embarago e peso epigastricos , ancie
dade e mao estar , etc.
« Vis casos excepcionac s em que apezar das precaugdes as mais roi nuriosus e impassive ) evilar-se rompletamenle esles sofTrimeutos deve-se
diminuir a quantidade de aiimento ate que ficando tudo snfficienle, occasions me nos min eslur , Estes preceitos dovem ser aeonselhados princi palmen tc nos cases em que a digestSo e seguida de dores e vomitos. (Wit
Heme) Comprc rntretanto observar qne nestes casos deve haver grande
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can tela da parte do pratieo, porquanlo cahir-sc hia em um circulo vicioso ,

pur \ entura a cxislcnria da dy ^ pep - ia premle-sc a iiisulllciencia da alimenlagai.) ; neate ultimo caso , o augiinui » moderadode alimenlos fara scm
duvida desappareccr todos os inconvenrotes.
Como bem diz \\ illieme. a digestao de lima mesma quantidade de
alimenlos e mais nu menos rac'd SPgundoasua composigao o mats ou mentis
compiexa . Imporla portant ) acmiselliar alimenlos quo sejao de facil digeslao , islo c , comeguidn polo mais simples ; e assim que dove principiar pelas
carnes brancas , passando siiccessivamenlc a nulros gr*nrros do alimentos
ate as carnes prolas quo posto quo mais dilTkilmiJiit digeriveis, constituent
no entantn unia snbshncia dc grande poder nutrilivo , o verdadeiro typo
dos excitaotes do estomngo ; deve se outrosiin procurar aquellosquelnrnam se mais ngrudaveis ao paladar. Nestps e n’oulroseasos » medico dove aceitar
a escollia do doente , porquanlo a digestibiiidadc dos alimenlos e em geral
muito relativa. « A respeito do regimen , diz Trousseau , e i s a l e i : o mellior , o tinico realmenlebom o unico realmente convcmenle.c aquelle que o
doenie sabe, segundosua propria experienria , mellior sir ppm tar. »
As carnes de animacs novos sfio mais facil men le digeridas quo as
carnes de animaes adnUo <. Estes mestnos animaes em eslado selvagcm
«e

1

-

.

apresentam suas carries dotadas de mais facil digesBa quo os animaes
domeslicos.
Deve see proscripto da alimcnlayao dos dyspcpLieus o uso da carne
muito gordurosa, entre oulras a de porco.
Ds divercos processes culinarios muiUi inlluencia exercem sobre a
digestibilidade das carnes : grclliadus , assadas, cozidas e de estufa sao os
mel bores.

.

Devem igualment * ser evlladasas carries salgadas, saccas, etc
Em resumo , a carne de vacca. malassada ou grelhadaconstituc uma
boa alimcritagao Deve ser prescript! nas dyspepsias atouicas o flatulcntas.
Commummente aconlcce que a maior parte dos iudividuos affec.lados dc
dyspepsia temam fazer uso da carne de vacca assada , Lomando dc preferencia substancias fcculentas on carriesbrancas . A ' esse respeito o il lustre
professor de Clinica interna referio-nos urn facto de grande imporlaticia :
era urn individuo de idade avangada que acliando-se affeclado de uma
dyspepsia , proscrevera o uso absolute das carnes rubras, apenas fazendu

\j. )
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uso de
arroz e gallinha , notoa queseu mal progredia pari passu . Consullado
a esLe rcspcil i , o illuslre professor aconselliOu - llie alem de alguns meios
thirapculicos, o uso do carne assada, com o qnldeu-se pcrfeiUmente hem .
Os peixes d ' agua doce dcvem ser preferid >s aos d'agua salgada. 0
processo culinario < pie rnellur auxili.i a acgiio digestlva deste c a eocgao
n'agua , port' in neste easo o gosto torna sc par deinais desagratlavel, o quo
deve repuguar aos tlyspeplieos. Os peixes $3 ) geralmenle indigestos em
virtude da qunnlidade de substaneias oleosas qne ordioariamente ctmlem .
Osovos consliiuern o typo dos alimcritos, porquanto encerram em si os
elementos nrccssarios a tnilrigao: pi i unpins pr leir.os egordurosos. Iteuncm
as eondigoes necessaries a utna lioa alimenlarao , e que pddc scr adminisirada aos dyspeplicos scm grave projtiizu para as suas digesluos.
Cumpre enlretanto nutar qne os diversos processus culinarios ernpre
gados para prep:iral-os grande modillcagio imprimcrn a sua digeslibili lade,
de modo a innial-oscm alguns cases bastanle oocivosoti iudigcstos devcndo
pnr i <so serein pro?-criptos da alimenlngao. Eis , so.gundo DeaummU as formas e a ordem , segundo a qual os ovos siio mais facilmente digeridos :
l \ ovos crus r tialidos ; 2’, cruse nan balidos ; 3' , na casr.ae pjuco cozidos ; i \ na casca e duros ; .V linalmenle, fritos ou em omSIlete.
0 leile e geralmente urn alimentomal tolerado pelos dyspepticos ; produz Qalule cia c occasiona em alguns cases nauseas, vomitos ou diar
rheas ; em tnilms , peso de estmnago, bocca pastosa, etc. 0 leile fervido
e mais facilmente digerido do quo no eslado de crude?.. 0 leile de jumenta
e mais leve qne o de c&hra e o do vacca .
Qucijos. Esta espccie de alimento. que alias constilue umn subslancia mui azotada , nan deve scr Lmnuda pelas pessoas affecladas de dyspep|
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. comn ennsLiluindo

alimenlaguo de difficil digeslao , e podendo
aggravar o eslado do doente , pritieijulmenle mis dyspepsias por irritagao.
A manteiga, conm loilaonlra siibslancia gordurosa, e uociva .
0 son do leile qmndo e obtido por irn processo quo nio results da
fermen lagan do assuror do loile, pdde pmhzir m tgnilicos resultados :
assim etn virtuile de sms pr iprii? I id *s lig nmi mla nulritiras, temperautes ,

sias

.

urna

adocic mles e mesmo aperitivas , tmn-se uma stibslincia emincnlemente
apropriada is pessoas affecladas de dyspepsias por irrilagao , super-exrilagao
do systema nervoso c engorgitainento do figado.

tto
Contends grande parte de prfncipios feculentos e alguns princi pi os
azotados, o p3o tornado em quantidade mais ou menos ci igerada pode ser
nocivo aos dyspepticos, produz flatulcncia e as vezcs acidez. 0 pao bem
torrado e fresco e de mais facil digestao.
Relativamente as outras substancias feculenlas , taes cotno araruta ,
sagu , tapioca , etc. , podem ser administradas em alguns casos , pcircm com
muila reserva ; convem que alimentos mats reparadores sejam administrados.
Legumes. Comquanto reconhcfamos quo constituam alimentos de
diffkil digestao , lodavia niio devem pir issoscrbanid ts da alimentagao das
pessoas alTectailas de dyspepsia : o usoconlinuul i que fi /. mi da i atte lorna a eafadonha e mesmo inlignsh , de mid > q te a mistura com as hervas
desperta riilo sd o appetite aenao tambem as f trgas digestivas. A ervilha .
favas, fcijao e outros succulenlos run devem enlrar na alimentai;ai dos
dyspepticos , principalmente os que solTrcm dos fdrmas acida on Hatulenta .
Os fructos suo em geral rtocivos. especialmenle quando nao estao com pletamente inaduros. A cocgln torna-os de mais facil digestao. A dyspepsia irritative e a unica que pdrle raelhor coder ao uso prolongado dos
fructos bem sazonados. Os fructos oleosos devem com mais forte razao ser
banidos da alimenla an.
Suscepliveis de serem facilmente decomposlos no esiomago os assucacares. a guiza de outros principios hjdro c irbonados san geralmente mat
supporlados : a acidez e a flatulcncia sa > cotHiiqucnci .i quasi que neeessa riado scu uso.
Caldos. Estes sao animaes ou vegetans. Os primeiros convem mais
e como apresenlam graos di versos de principios, assim devr-se nos casos
especiacs rccommcndal-o mais forte ou mais fraco.
Condimenlos. < > sal marinho constitue sobre sua dupla ac$ao urn po
rleroso alimento para a niitrigao ; deve ser tornado com moderacao Quanto
as outras especios de condimenlos taes conto mostarda pimenti , etc . , conv£ m mais nas dyspepsias atonicas porem cumpre que sejam empregadas
com muita reserva. Devem ser hanidas nos casos de gastralgia e irritarao
no estomago.
Os oleos vegetaes sao em geral mal supportados.
Rebid as. Devem ser tornados com moderatao , principalmente nos
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easos tie dyspepsia em que a ingestao de grande quanlidade de liquido
torna-se nociva .
As bebidas mais commummente usadas sao: agua . cerveja , vinho li

.-

L

ctives , cafe , cha , chocolate , etc.
A agua constilue sem dnvida a bebida prima de todo o dyspeptico ,
lomada , ja o disseinos com certa mo leragao. 0 vinho puro ou mcllior ainda
mislurudo com agua cousULue uina bebida agradavel c util , podenJo ser

.

administrada a ucrtos dyspeplicos.

Cumpre no entretanb respeitar os habit 03 do doente.
Hoje 11a nossa sociedade ja nao se faz mais uso da agua durante e
mesmo nos intervallos das cefeigdes : esta pratica e geralmente nociva e
eonvem ser • liminui h on snbtnliida. 1 , vinhos sao indicidos nas dys
pepsias ahnicas ; nrstes casostornados cm pequenn quanlidade edissolvido
n ' agua , aduam como fraco eslimulanti sabre a mucosa digesliva , podendo
purtanto mnitu auxiliar as digestCms ; devem polo contrario ser evitados nas
dyspepsias por hritagao.
Qn& nln :i quanlidade , vejamos o que diz Budd : « Est prejudiciable
loute quantile qui apporte de la gene dn cdte de la tete , quand la peau
chaudet trouble des sommeils. »
Os licfires , cm virtude de sua maior ou manor quanlidade de alcool ,
devem ser cuidadosaraente prescriptos : sao intlicados nas dyspepsias
atonicas.
A cerveja deve ser administrada em certas formas de dyspepsias, assim
na atonica e na amylacea . Yimos anteriormente quaes as vantagens que os
Drs. Coutarete Torres lloinem temtirado da maltina.
Pois hem , a cerveja pode ser applicada nas rnesmas circumstancias.
E' msllior que seja recenlemente preparada.
0 cha e 0 cafe devem ser proscriptos nas pessoas nervosas e irritaveis
alTectidas da dyspepsia por irriligYi. Pode ser prescript! com vantagem
nasalmias do estomago nas quaes 0 cafe tornado com tnoJeragai nao pode
ser nocivo, c pelo contrario tornado logo apos as refoigfles as auxilia consi
deravelm ,'nte , Itevilie- Parise ere que e no.i individuos molles , lymphaticos
e obesosque 0 abuso destas bebi bn deve prestar benefieios. Cum .ire notac
que 0 abuso do cafeesempre nocivo. Schmidttmn observou em suadinica
grande uumero da gaslralgias devidas a esta pratica.
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0 chocolate, o cafe ecu Rule e a yemmada . eomquunto baslaiites nutritives D lavja d ‘ v MU ser prescript is cm csrt.u formas de dyspepsia, prin cipatmcntc na gnstratgfca n irritaliva.
A dislriburio Jis ref siffas il vi ser Cut luUmm tile obsmada petos
dyspepticos. Devem ser tornados cm 11ir.is certia d i tlia c com nm inter
vallo sulliciente para que os aliment >s tornados na primeira rofeicao tenham
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soffrido a claboragao complete pelos succos digest!vas.

4

MK.IIIS GERAIis, .V mudanca de localidade, a hnbit&cao nos campos,
unde a allimosphcra £ quasi sempre secca e Liern venlilach; as dislracgOes,
cafadas, etc ; o gozo intimo do lar domestico ca maior IranquiHidade possi vcl do espii iln; os passeios algum tempo depots das refeirOes, podend )
scr a cavallo porera que sejam moderados; os exercicios, os banhos
fi ios, principalmenlc do caclioeira; a praliea da caridade (Oiomel|; doi mir
qedo e aeorilar tambem cede , aprnveitendo a aegan tunica c viviflcante da
manha; evitar as co iti.mgdes de espirilo priiicipalrnanle logo apbs as refeigues; e, finalmeule, pwcurar com severidade abster-se on e vilar as cansas
qne porvenlura possani aggravar o sen eslado, procuranrio elle mesmo
collocar em cnndigOes que Ilie spjam mais favoravcis a realizagao facil de
Spas digestoes, pnrquanlo, cm algans cases, o proprio dyspcplicn e o scu
melhur medico - eis , em respipo, os cnnselhns que Union dyspppHco deve
abracar comp enndigao quasi que indispcnsnve) a cura radical de sua lor
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Agudas on accidenlaes
e
Chroniras on habituacs

Symptomatica
e

Sympathies
*

DYSPEPSIAS ESSENCfAES AGUDAS .

Cumpre an pratico, antes dc Inzer qnalquer prescripgao, procirrar es
labelecer urn diagnostiCo me to i* to e cumpre que elle procure cnnticcer
o mais que Ihe for possivel as cansas que prcdispuzeram ou determinaram
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o accidente, sea periodo, sua sede, as complicates que as acoinpa
nham , etc. 0 diagnostic « , pois , o preambulo necessario para a rational
e prudentc prescripgSo de ratios therapeutics e hygienicos.
] )e tuna maneira geral , tres sao as iuilicagoes a preencher nos casos
de dyspepsia agiida :
1% favorecer a digestao quando ella e simplesmentc diminuida ;
2‘, favorecer on provocar as evacuates dos alimeulos riao digeridos,
se a digestao e com pieta ;
3", combater accidcntes que complieam a molcstia.
I'ara preencher cslas indicagOcs , di versos sao os moios empregados :
therapcuticos e hygicnicos. .la vitnos anteriormentc (Trulamentn das dyspepsias cssenciaes agudus) quaes os mcios a empregar nestas circutiL.
slancias

.

DYSPEPSIAS ESSENCIAES CHRONICAS.
Aqui , como na dyspepsia essencial agiida , a precisao do dignostico
sera o faeho luminoso que muito dove esclareccr o procediiuento dopratico.
0 conhecimento da causa da dyspepsia, stut subtraegao, tal t* a mais
urgente neeessidade Grande mimero de dyspepticos vein sen nial dosappa
reccr so com a remogao da causa quo a produzio
Algumas vezes o conhecimento e a remogao das condigGes ctiologicas
nada produz quanto a cura do mal A indicacao causal e sera iluvida uma
das mats importuntes, porem nem sempre e dado ao pratico distinguil-a;
e , portanto, ao tratamento dos symptomas que el Ie dove recorrer.
Conto vimos diversas sao as formas que sdem aprescutar a dyspepsia
essencial chronica.

.

.

-

.
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Futons ATONICA E FLATULENT A . Quasi sempre , senao sempre, estas
duas formas acham-se reunidas.
Quando se trata de uma atonia simples, dous ineios difTerentcs podem
ser empregados: urn aflm de emprestar maior tonicidade , mais onergia ao
organ alTectado; outro que , obrando sobre o res to do organismo, reanitne as
differentes funccfies, favorecendo a nulrigao geral de tod is os organs; estes
ineios sao geraes e locaes.
Quanto aos primeiros temos o ar secco, bem veniilado , luz , cxerei 15 u

I
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cios ao ar livre, alimentaguo tonica c analeplica , a hvdrotcrapia e as

friccoes.
Qualquer dcstcs agentes actnam sobrc o organismo, dando-lhes maior
vigor e energia, reerguendo as suas forpas
Kestes casus de alonia muito resultado prodozcm os ostimulantes locaes ou dilTusivos. E', pois , prudeute aconselhar uma alimentagno ligeiramcnlc excitante ou adubada; o uso do cafe e do cha; hebidas alcoolicas;
viiibos do Porto , Lisboa c outros viahos gcnerosos; licorcs aromalicos,
curapao, hesperidina , etc.
Ao laclo dustas subslancias, exclusivamonte exrilantes, occupant lugar
distincto os amargos : camoruilla. absinllho e o lupulo sao tonicos e diflu
sivos administrados sob a forma dc infusao. A quina , quassia, genciana ,
calumba , costa urea menor , a noz vomica , violins amargos , lacs como os
dc quina de Labarraque , Bellini ; su 1 fa to do slrichnina sao geralnienle ero pregados nos casos dc atonia
lima das prcparagdes que mtiilo ptido aproveitar t* o fcrro. Esta sub
stantia e sous proparados podem ser empregados sds, ou associados a ou
tros agonies: os sues soluveis c os aoidos organicos devcm ser preferidos
lactato, citrato , sulfato e pyro pbospliato do fcrro . Tcmos , li rial men to, as
aguas mineraes : Vichy c Seitz , na Europa , os pogos do 1). Therm , Izabcl
e Conde d 'Eu , em Baependy [ Brasil], As da Campanha lambem podem ser
usadas com resultado.
A flatuloncta pdde scr o resultado de mu i las causas , quo convent
procurer, afim dc rcuioiel as. 0 canao vegetal, o gfilo ou bebidas gelatins,
as infusues dc diversus plantas aromaticas, os licorcs d'essas plantas, ci
ether , licor dc Hoffman , etc., p6dem ser empregados.
0 sub nitrato de bisimUlio t; por cxcclleneia empregado nos casos de
llatulencia, poretn convem associar-lhe a magnesia c o rhuibarbo, afim de
corrigir a sua aegao coastipante Os banlios frios de cachoeira podem tam
tem ser empregados.
0 regimen , tanto no primeiro como no scgnndo caso , convem ser bom
dirigido, devcm fazer uso das carnes vonneliias : vacca, carneiro, etc , c
sob as formas grelhadas c assadas.
Outras preparagoes podem ser empregadas assini teraos a pepsina

.

-

.
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arnylacra , elixir de Miallie, o arseuialo de soda na dose dc urn a quatro
milligrammas por dia

.

pbde exislir so ou acompanhada de outras formas.
Meios que neulralisem o excosso de acido do estoraago, eis n que convem
sercmpregado, E’ aos alcalinos que devemos lanrarmao : sub e hicarbonato
de soda, agua de Vichy , magnesia dcscarbonetada. V alimentagao nao deve
scr mais fccnlenta do que carnivora .
A dyspepsia acida , de Charnel , e muitas vezes o esciilho da medicina:
o bi-sulfato de soda , o espirito de madcira o gizpreparado , e a magnesia,s3o
muitas vezes empregado sem resultado.
A

1

EONMA Acrnv

.

I ’bun V ATXAl.ru . Os acidos consliluem a base da medicagao; e aos
acidos sulfurico , nitrico e , principalmente, ao chlorydico que devemos
langar mao. A ' tudo isto deve reunir se uma boa hygiene.
A dyspepsia de forma irritativa apresenta duas indicagoes : l \ provo
car o reiaxamenlo da lurgeucia vital da mucosa irritada ; 2' , combater a
hyperemia que resulta dcsta irrUai. ao. Para o primeiro caso tcniosos meios
simples : caldos vegelacs de vitelia , dc gallinlia, sum da Idle , succo ou
decocgao de fructas \ administragao dc solidos deve ser iuterdicta nesie
primeiro periodo. Outros meios pddem ser empregados que auxiliem a cura ,
laes como banhos tepidos e prolongados, sanguesugas no epigaslro.
Debcilado que seja o primeiro periodo , commummcnle resta a hype
remia. Para combatel a lomos : nilrato de prata , ipecacuanha, bismutho, as
aguas mincracs atcalinas , a hydrotherapia.
Como seu norne indica, a dyspepsia dos liquidos , quando aeba-se ligada
( ue devemos dirigir os nossos meios. Se depen
a hyperemia , e contra ella |
der da atonia do organ , sao os cicitantes locaes e geraes.
As novralgias gastricus e inlestinaes pddem depender de diversas
causas e reveslir formas diflerentes. Algumas vezes acham-se ligada as
outras formas ; outras vezes, porem , ellas constituein por si sd a molestia ,
e n'estes casos e o opio e sous preparados , belladona, bromureto de
potassio, bismutho, etc.
Contra a dyspepsia amylacea temos a mallina e a cerveja recentemente
preparada.
Ouanlo as outras pcrlurbagoes nervosas, dependentes da dyspepsia .

-

-
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conn verligcns dyspcplicas, hypocondria , insomnia , palpitates do
coraeao, desordens na scnsibilidade e no movimento, scmlo em gcral a cx
privdio do tuna deprcssao nervosa , reclainatn o emprego dos tonicos e exeiLmL 'S : boa alimentaeao. a hydrotherapia . cxcrcicios , mudanoa para o
cainpo, banhos dc mar. o uso dos aunrgos, das prepttrupdes ferrugiuosas e
taps

-

principalroente do arsenico.

DYSPEPSIAS SYH1 PT0 MAT 1CAS.

4

endo estes eslados morbidos a consequencia ou a expressao directa
^
do molestias do proprio canal digestive jamais podorao ceder sem que a
,

afTecgao principal , sua causa , seja efBcazmenlc combatida .
Alcm dos mcios propriosque ilcvem ser dirigidos coiilra a motestia
principal , oulros agentes podetn ser empregados contra a dyspepsia , sua
expressao symptomatica. Esb1? meios sao osque foram apreciados precedentemente, cuja escoltia depends da forma quo osta possa por vculura
revislir ; assim sc for alguma a! teraoao das glandulas salivares ou do succo
gastrico ou ainda do pancreas e ligado , 6 a trialtina c a popsina para as
primeiras , a pancreatina c o cxlracto de ft' I do boi para as segundas ; os
absorventes bisrautho, carvao dc Belloc para as formas flutulentas , etc.
DYSPEPSIAS SYMPATH 1CAS.

1’oucas serao as perlurbafoes geracs do organ ismo que nao produzam
desarranjo nas funefoos digestivas. Bern como para as dyspepsias symptomaticas as sympathies rcclamam algumas vezes meios iocacs.
E' claro ainda quo nestus oasos uma medicafSo causal deva ser
instituida , a qual variant segundo a molestia e o organ affeCtado
Dyspepsias cxistem que sao devidas a diatheses syphilitica ou darthrosa
ou rheumalismat que so desapparecerao sendo eslas causas coinbatidas.
Assim dove-sc ompregar para o primeiro os mercuriaes : sublimado
corrosivo , proto-iodurcto dc mercurio, etc . ; para o segundo as prepares
arsenicaes o outros depuratiTos ; para o terceiro o iodureto de potassio.
Gimpre ohservar que em qualquer destes casos os mcios empregados
possam aggravar o ostado do cstomago .

.
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Nasnevroses geraos : esgolo ncrvoso, hysterias, nevroses proteiformes ,
sao applicados os banhos Trios, os passeios, a dislraccao, o bromureto de
polassio , os lonicos nevroslhenicos, segundo as ind karoos dc rada um .
As congestuos dc ligado constituent soffrirnenlos ([ uc na grande maioria
dos casos acompanham umadyspepsia ; poishem , ha necessidadc algmnas
vezes dc combaler esta affeegao : c aos calomelanos, ao sulfato c cilralo dc
magnesia , a podophitina, as aguas mineraes (alcalinas e sulfurosasj ; aos
meios hygicnicos: passeios a cavallo , cxercicios, hoa alimentacao composta
dc carnes ; mudanga para o campo , regularidadc na alimentagao
As molestiasdo utero e dos ovaries podem , como vimos, acarretar uma
dyspepsia . Aqui tambem e a molostia primiliva que devemos dirigir os
nossos meios therapculicos c liygienicos
Em summa , as dyspepsias symptomaticas bein cotno as syrapathicas c
essenciaes devem ser comhalidas cm siias causas, sous symplomas c muilas
vezes na propria molestia ,
Eis o quo jiilgamos mais necoisario dizer acerfca do iratamenlo das
dyspepsias. « N'oublicz pas eefii , diz Trousseau , r 'csl que la dyspepsie se
prcsentcra a vous sous les aspects ct sous les formes Ins plus varies : e 'est
que , suiyant les cas memo suivanl les individus, elle reclame des medi
calions dual les indicati ms generates peuvont a peine etre formulecsd’ unc
fagon ilidaclique , cl que sonl suboriloncos, dans lapplieation , ;i unc fuule
do circonslancos impossibles a prevoir , a signaler d’avancc, ot donl 1'apre
ciation appartient tout enlierc a I' intelligcnce du pralicien . »

.
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SEGUNDO PONTO.
SECCAO MEDICA .
CADEIBA D12 MATBBU MEDICA E TUEttAFEUTICA

.

Descripcao, actjao physiologica c therapeutica da pepsina
e proteina ; modos de administrar e doses.

PIRO3N2> S3t-£5-0E§.
I.

A pepsina , chymosina ou gastcrasc , substancia azolada , principio
activo do succo gaslrico , u um iermento especial , dotadn da propriedade
de operar, em certas condigoes deter min ad as, a digestao das substancias
albuminoides.

II.
Estudada e denominada de differentes maneiras polos praticos , a
pepsina foi introduzida na therapeutic* ha muito poucos annos.
Hi .

E' extrahida do eslomago de ruininantcs e principalmente do de
carneiros.
IV.
0 processo mais empregado na preparagao d 'esta substancia e o de
Baudault.

r

/

-

.

V

Este pro(lac to assim preparado recebo o nomc dc pepsina medicinal.
( Codex. )
Vi.
do allcnuar a propriedade que possue de ser nimiamerite
hygromctrico , cosluma se associal-n ao amydo em pd bem dessecado e
ao acido tartrico : assim confcccionado toma o nome de pepsina amy.Ulm

-

.

lacca

VII.
Segundo result a de obscrvacucs c experiencias feitas por differenles
medicos, entre oulros Lucien Corvisart , que primeiro a iritroduzio na
llierapeutica , a pepsina, substancia pulverulenta, esbranquicada , de cheiro
nauseabundo (queijo podre ) , gosto acido , tom a propriedade dc converter
as subslancias albuminoidcs-insoluvcis em pcptona soluvel.

-

MU .
l.igciramcnte cxcitanle do eslomago, e absorvida c vai fazer parte
integranle da cconomia : c pois um medicareen to e um nutrimento.

IX.
Indicada nas dyspepsias ossenciaes de forma atonica , e em gera!
n’aquellas que se caracterisam pm* notarel embarafo na digeslao de ali
iitcnlos azolados, a pepsina lem a singular propriedade dc exercer sua
accio mui promptamente ; e portanlo um precioso elemento de dia
gnostico

-

.

X.

K‘ outrosim indicada nas dyspepsias symptomaticas e sympathicas,
isio e, nas que sao a expressao d e u m cancer , de uma ulcera , etc., do cstomago ; nas convalescent;as do grande numero de molestius e finalmente
nos vomilos incoerciveis das mulberes gravidas.

i
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VI .

-

E* conlra indicada nas dyspepsias de forma nevralgica , salvo qoando
eslas fOrem a expressao da atonia do tubo digestivo, on na dyspepsia atonica
por falta de succo gastrico.
XII .

Os alcalinos , os basicos, os saes metalicos e os adstringentes paralysam a actividade da pepsina e a precipilam de suas dissolucoes.
XIII .
P6de ser administrada so ou assoc i a da a divetsas putras substancias o elixir de Mialhe os pus nutriment!vos e vinho do Corvisart , pastilbas ,
pilulas sao as formas sob as quaes a pepsin a e genii me rite empre

.

-

gada.

XIV .

E’ prescript! na dose de cineo cenligrammas a duas grammas
por dia ; deve ser tomada ponco antes , durante uu ap6s as refeicocs.
XV.

-

Cumpre ao pTatico associat a ao acido lactico on cblorvdrico afim
de que sua ac?ao seja mais energica e mais prompla

.

XVI
Subslaucia solida , amarellada , i riavcl , insipida , iosoluvel nos acirios
diluidos , precipitada de suas dissolutjfles pelos addos fortes a proteina
principio azotado , e um agente tonico anafeptico , o i [ ual dissolvldo pelos
succos digestives, 6 absorvido e vai fazer parte iotegrante da cco
'

.
-
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XVII .

-

Descoberta por Mulder , a proteina e preparada dissolvendo se uma
substancia albuminosa ( fibrina caseina ou albumina) em uma solugao dc
potassa caustica na tcmperatura de :>() ' ; o phosphoro e o enxofre ficaia
combinados no eslado de phosphato e sulpliureto e por addigao ao acido
acelico precipita se a proteina , (Trousseau.)

-

XVIII .

-

E indicada nas moiestias <]ue alTectam a constituigao geral e que
revelam um vicio da nulrigao : scropliula , rachitismo, etc.
XIX.
Adminisirada simples oude misturacom outras substancias, a proteina
pode ser empregada na d6se de 20 A 60 centigrammas por dia.

I
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TERCEIRO FONTO.
SECCAO CIRURGIGA
ABETRA DE KEDICtNA OREttATOHU

-

-

ACUPRESSURA .
PHW'GS&p-GES.
1.
A acupressura e uma operacSo cfrurgica quc tem por llm sustar as
hemorrhagias pcla comproaS5o proviaoria do \ aso , por meio de sima haste
metallica (agiilha ou alOnete) , on de tuna haste c urn fio metallico.

n.
A descoberta da acupressura c devida ao drurgiao James Simpson >
professor da Universidade de Kdimburgo

.

III .
Os instrumentos usados na acupressura variant segundo o processo que

se quer empregar.

IV.

I)e todas as classiScacOes, a que deve ser preferida e a de Billroth por

ser a mais simples e Clara .

Este sabio professor de Vienna admitte trns processor : 1° . acupressura
simples com duas varietlados, acupressura simples e externa, acupressura
simples e interna ; 2“. acuflloprcssura ; 3", acutorsao ,

i
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VI.
Na primeira variedade do pri metro processo , conhecido o trajccto do
vaso , o operador fixa os tecidos com a mao esqaerda, londo o cuidado de
comprimir o vaso lesado com a polpa do indicador da mcsma mao ; com a
direita toina o alDnete c inlroduzindo-o nos tecidos perpendicularmentc a
superiicie cutanea, na dislancia pouco niais ou menos do um a dous centimetres do vaso que quer comprimir , quaudo julgar tor a ponla passado
alem do mesmo vaso carregando na cabeca do alfinete , inclina o para a
direila , c dirigirido -o por Iras do vaso, faz-lhe sahir a pouta em igual dislancia no lado opposto.

.

-

vu .
Na segunda variedade o operador penetra a aguiha nos tecidos, distant do vaso um ou dous cenlimelros de modo quo a ponta apparcca bera
proximo dell e , levan ta a , fal a passar transversal men te por cima do mesmo
vaso, collocando previamente o dedo sobre a ponta, e fazendo pressao sobre
o vaso. obriga a aguiha a imptantar se o mais perto possivel para melhor
comprimil o.

- -

-

.

-

VIII.
A acufilopressura consiste em passar por junto daarteria uma aguiha
presa por sua extremidade romlta , de inodo que sua ponta c o fundo liquem
palentes , Por baixo da ponta da aguiha e passado um lio de ferro muilu
delgado formando alfa ; suas duas extretnidades juntas ou cada uma de
per si , passando por cima da arteria, depois de comprimida , sao enroladas
em torno da parte romba da aguiha .

IX.
Na acutorsao o cirurgiao (az a aguiha atravessar o ponto que forneco
a hemorrhagia, transfixando directamento o vaso ou fazendo a aguiha passar
por baixo e proximo delle , imprime a parte transfixada o movimento de
torsio , mcrgulhando depois a ponta da aguiha profundamente nos tecidos
afim de manter a torsao.

.
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X.

-

E’ , cm geral , sufficients o prazn de 70 boras para obter se a oeelnsan
das arterias de grande calibre , n de 50 a 40 para as dc medio calibre , c 30
a 20 baslam para as dc pequeno calibre.
XI .

Na acupressura obtem -se a obliterapao permanente das arterias pela
simples juxtaposifao de suas paredes .

XII.
A acupressura devc , por motives fortes c ineontestavcis . scr preferitia a
ligadura .

XIII .
A acupressura , aiem de ser de mais facil c prompta cxccufao dc que
a ligadura . aprescnla ainda a vanlagem de favorecer a reantao por primeira inten ao .

^

XIV ,

A acupressura e o unico salva-vidas quando o cirurgiao aeba-se sd e
sem auxiliares diante de urna hemorrbagia formidavel ,que matara os doen
tes em poucos momentos , sc nao f6r prompta a execucao de utna oporacao.

-

XV .
A acupressura presta relcvantes serving ao cirurgiao que exerce a
profissao DO interior do paiz , ou nos eampos de batallia , ondc o tempo c
escasso para acudir aos differentes casos , e onde quasi sempre fa!tarn collegas ou homens esclarecidos que possam auxiliar-lbe .
XVI .
A acupressura offerecc a vantagem de nao necessilar o isolamento do
vaso ; nao produz o estrangulamento das tuuicas arteriaes como a ligadura ;
nao produz a necrobiose moitecular . a utcerapao e a grangrena da exlre

midade do vaso.

-

/
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XVII.
A acupressure n3o colloca o cirurgiSo na dura contingencia de espcrar
pelt® trabaltios da natufeza, porquc fios e ugulhas podem ser removidos

quando se julgar convenient .

XVIII.
A acupressura offerees ainda vantagens sobrc as Ugaduras nos cases
de aHevafoes das paredes arteriaes.

XIX .
As ligaduras detenninam hicvitavelmentc um trabalho de ulcera ao .
suppuracao e elintina$ao , o que itaose da na acupressura .

^

XX .
Com a acupressura fivitamos a permanencia dos corpos eslranlios no
interior das feridas.

XXI.
Cnmquanto a acupressura apresente vantagens rcaes em quasi lodos
os cases de hemorrhagia , somos todavia forijados a crer que ao devemos
por isso votar ao estracismo a ligadura, porquanlo , indicates esistem que
so esla pdde preeuclier.

-
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QUARTO PONTO.
SECQAO ACCESSORIAS.
CADEIRA DE PHARMACIA .

Bos vinlios como cxcipientes dos medicamentos.
Pi&OT>©EI$<OE$.
I.

I

Da-se o uorao de vinho ao prod ado da fermentafao dos succos de
fructos assucarados.
II .
Diversas sao as cspecies de vlniio: assim temos os vinhos tinctos , bran cos e assucarados .

III .
Os primeiros conlfim acidos acetico e tartarico , tartratos de cal , materia corante , alcool e nm oleo qne Hie da um sabor de ether particular e
o cbeiro vinhoso . ( Ether ® uanthilico . )

IV .
Os brancos contSm mais ou

rnenos os mesmos principios .
V.

Os assucarados sao os que procederu de uvas e fructos muito assu-

carados.

VI .
Vinlios medicinaes sao medicamentos officinacs que se prepararn por
acfao dissolvente do vinlio sobre as substancias medicamentosas .

r
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TO.

Pertencem a classe dos aenoleos.
TO.
SSo simples on compostos.

IX .

Ka prepararao dos vinhos raedicinaes nao e indiflerente servirmo-nos
de tal ou tal vinho. E a natureza das substancias que determine a sua cs'

colba.

X.

1’res suo os processus cmprcgados na preparac'io desses vinhos : t *

P

t>

da fermenlao5o; 2*, tinctura alcoolica ; 2* , o da macerapao.

XL

g

i

Desses tres processos o mais import ante e o terceiro : a da maceracSiv

XII .
Os vinhos, como excipienles dos medicamenlos, alem da faouldade
que possuem de impedir a fermentacao dc. certas substancias que se acliam
dissolvidas nelle, tfim aindaa propriedade de ser agradaveis ao paladar
e obrar como am lonico analcptico c como um bom escitante das formas
radicals do organismo

.

XIII

I

A sua imporUmciacomo excipiente torna-se tanto mais notavel , quant !
e certo que cite dissolve certas substancias que sao insoluveis no alee u I .
taes como o ferro e os anlimoniaes.

.

XIV

Immenso, porlanto, 6 o valor quo estas substancias devem merecar
como vchiculo de grande niunero de mcdicamentos.
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HIPPOCRATIS APHORISM!.

’

i.

Vita brevis ,

difficile.

ars

.

longa , occasio pneceps experieutia faliax , judicium

. I . Sect 1.)

( Aph

aHr

II.

Somnus, vigilia , utraque modum , oxcedentia , malum .
( Aph. III. Sect. II.)

m.

I hi

sonmus delirium sedat, bonum .

. U . Sect. II.)

( Aph

IV.

In morbis acutis refrigeratium partium extremarmn . malum .
[Aph . I. Sect. VII. )
V.

Extremis morbis extrema exquisite remedia optima.

.

(Aph . VI Sect. I.)

I

VI.

.

Ubi copiosior prater naturam cibus ingestus fueril. id morbum creat
quod etiam curatio indicat.
/ Aph . XVII . Sect. II . )

»
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Esla These esta conform? os estatutos.
i

Rio de Janeiro , 28 de Setembm de 4872 .
a
i

.

Da . J PEREIRA GUIMARAES.
Da. Sot'ZA LIMA .

DR . D . S . FRRTRR JUNIOR ,
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