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O assumpto de que é objecto a nossa dis
sertação inaugural é importantíssimo debaixo 
de todos os pontos de vista, e as numerosas 
observações que diariamente medicos illustres 
estão publicando, tendentes, todas, a provar 
que os indivíduos afectados de scirrose al
coólica não estão «.irremediavelmente condem-
nados a morrer,» imprimem-lhe uma certa 
actualidade e despertaram a nossa curiosi
dade medica. 

Pareceu-nos interessante investigar o que 
havia de positivo a tal respeito e examinar 
com cuidado se, de facto, o medico teria meios 
de luctar com vantagem contra um inimigo 
que durante tantos annos foi considerado in
atacável. 

Mas este estudo só poderia ser emprehen-
dido conhecendo bem a historia pathologica 



das lesões do fígado consecutivas aos excessos 
alcoólicos e por isso pareceu-nos necessário 
apresentar a questão tão completamente quanto 
nos fosse possível. 

Declaremos que nas paginas que se vão 1er, 
apenas se encontra o que nos parecewde me
lhor na opulenta e variada litteralura das 
hepatites e que nada mais fizemos do que dar-
Ihe uma, disposição e um cunho pessoal. 



CAPITULO I 

Historia 

E difficil precisar a epocha cm que o alcool 
foi descoberto. Hofer, na sua Historia da Chi-
mica, diz que esta substancia era já conhecida 
dos Chaldeus, pois que, na sua lingua, a pala
vra alcool significa —«alguma coisa que quei
ma». Morehead crê que é aos chinezes que 
devemos attribuir a descoberta cios meios de o 
preparar e que foram elles que os ensinaram 
aos outros povos da terra. Mas a opinião que 
parece mais razoável, e que é geralmente ac-
ceite, é a que admitte que foram os alchimistas 
arabes os primeiros que souberam obter o al
cool pela distillação do vinho, e que é ao me
dico arabe Abucassis que pertence a honra de 
tal descoberta. 

Mas seja como fòr, o que é certo, é que já 
Arnauld de Villeneuve, que viveu no fim do 
século xiii, no seu tratado — De conservando 
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juvénilité et retardando, senèctute — elogia as 
propriedades maravilhosas do espirito de vinho . 
e indica quaes devem ser as suas applicações 
therapeuticas, e que quasi na mesma peca si fio, 
Raymond Lulle ensina os meios de rectificar o 
espirito de vinho pelo carbonato de potassa. 

Estes dois factos provam que o alcool era 
conhecido no fim do século xiu; mas o seu uso 
estava ainda pouco vulgarisado, porque só do 
meiado do século xvi em diante é que o alcool 
deixou de ser um monopólio dos pharmaceuti-
cos. Desde então, o alcool cessou de ser uni
camente um medicamento; como bebida, em 
breve se propagou o seu uso a todas as clas
ses da sociedade, e os seus funestos effeitos 
desde logo começaram a manifestar-se e até 
hoje só tem augmentado, de modo a podermos 
dizer que os excessos alcoólicos são uma ver
dadeira calamidade pelas doenças variadas a 
que podem dar logar. 

Mas, ainda (pie esta substancia não fosse 
conhecida, desde muito que a sua acção ne
fasta se devia ter feito sentir pelo muito que se 
tem abusado das bebidas na composição das 
quaes cila entra em maior ou menor quanti
dade e teríamos de remontar ás origens do 
mundo para encontrarmos os primeiros exces
sos de bebidas. Sem irmos tão longe e sem 
fallarinos na celebrada bebedeira de Noé, cita
remos as admoestações que o sábio Androcydo 
dirigiu a Alexandre, o Grande, exprobando-lhe 
o vicio da embriaguez: aVinus potaturus fex, 
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memento te bibere sanguinem terrae; sicut ci
cuta homini venerium est, sic cicuta vinum». 

Poderíamos egualmente encontrar na histo
ria grega provas de que já existia o abuso das 
bebidas, e os legisladores já preoccupados com 
os effeitos funestos d'estes excessos infligiam 
penas severas aos que se deixavam dominar 
pelo vicio hediondo da embriaguez. 

Em Roma, se a sobriedade foi uma grande 
virtude no momento da sua fundação e em 
alguns annos que se lhe seguiram, em breve 
essa virtude deixou de existir e os cidadãos 
romanos nos últimos tempos do império entre-
gavam-se a orgias desbragadas. 

Plinio, o Naturalista, faz-nos d'cllas uma 
discripção admirável, e Seneca, (') nas suas 
cartas, apresenta-nos uma observação tão com
pleta d'um individuo que se entrega ao excesso 
das bebidas que não nos podemos furtar ao 
desejo de transcrevel-a. 

Diz elle: cinde pallor et nervorum vino 
madentium tremor, et miserabilior ex crudi-
tatibus quam ex fame macies; inde incerti la-
bentium pedes et semper quails in ipsa ebrie-
tatc titubatio, inde in totam catem humor ad-
missus distensusque venter, dum male assues-
cit plus capere quam poterat, inde sujjosio 
luridœ bills et decolor vullus.. . » 

Não encontramos n'esta discripção todos os 
symptomas que se observam n'um alcoólico? 

(1) Epist. 95. 
3 
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A pallidcz, o cmmagrecimento, o enorme des
envolvimento do ventre não são os signaes que 
carneterisam actualmente as hepatites alcoóli
cas? 

Ignorando a estruetura e as funeções do 
fígado, os antigos não poderam relacionar as 
affecções que existem n'esta viscera com o 
abuso das bebidas espirituosas; todavia, como 
acabamos de ver, elles tinham observado per
feitamente os symptomas epie nós, hoje, sa
bemos d'ali derrvarem. Com efíeito, segundo 
elles, todos os bebedores estavam sujeitos a 
apresentar obstrueoões das vísceras e hydropi-
sias. O fígado era muitas vezes a causa d'estes 
derrames. 

«A hydropisia. produz-se, diz Hippocrates, 
quando chega ao fígado a fleugma que este ór
gão recolhe e que é penetrado pela humidade. 

«Immediatamente causa calor, desenvolve 
gazes e cm pouco tempo se enche d'agua. 

«Km seguida uma modificação se faz sentir 
no corpo: o edema manifesta-sc nas pernas e 
nos pés, o fígado torna-se denso e tumefacto e 
a região das clavículas emmagrece». 

O Pac da medicina não ignorava que o fí
gado podia resentir-se com o uso do vinho, e 
assim o manifesta quando diz que o vinho doce 
actua menos sobre o cérebro que o vinho fer
mentado, mas que predispõe mais ás evacua
ções alvinas, tmnefazendo o baço e o fígado. 

Estas mesmas ideias encontramos n'esta 
passagem de Gallcno, citada por Oribase: O vi-



35 

nho d'ura gosto assucarado atravessa o corpo 
com uma lentidão proporcional ao grau da 
sua consistência; assim, não só elle não dés
obstrue os órgãos engorgitados, mas augmen
tera mesmo a obstrucção, e por este motivo, 
elle se toma nocivo ao fígado doente, so
bretudo se está affectado de inflammação oú 
scirro. Estas citações mostram-nos que aos 
primeiros medicos não tinha escapado a acção 
que as bebidas podem ter sobre o fígado. Mas 
devemos dizer que n'este période» da medicina 
a glândula hepática era considerada como um 
dos órgãos mais importantes da economia; ór
gão da sanguificação, fonte do calor animal, e 
origem de todas as veias; taes eram os attri
butes que se lhe reconheciam. 

Ora em presença d'estas funeções tão im
portantes, não nos devemos surprehender de 
se não hesitar em o considerar como a causa 
da maior parte dos males. Desconfiava-se que 
os ingesta tinham acção sobre esta viscera, 
porque Galleno tinha preseutido que ella podia 
ser lesacn por substancias introduzidas no es
tômago, pois que elle nos diz que as veias con
duzem os alimentos elaborados no estômago a 
um logar de cocção commum a todo o animal 
e que é chamado — fígado. 

Os suecessores de Galleno adoptaram ple
namente estas ideias, que reinaram até á epo-
cha em que Pecquet descobriu os chyliferos e 
Harvey demonstrou a circulação do sangue. 
Durante este longo período nenhuns documen-
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tos existem que nos foliem das hepatites al
coólicas; comtudo, a acção das bebidas espiri
tuosas sobre o ligado começa a ser entrevista, 
como o provam différentes passagens d'aucto-
res que escreveram commentaries sobre o regi
men aconselhado pela escola de Salerno, que 
florescia no xu século. 

Era crença adoptada pelos auetores d'esta 
epoeba que o ligado era lesado com o abuso 
das bebidas e sobre tudo com o do vinho, 
quando tomado em excesso. Assim nol-o diz 
Fernel na sua pathologia publicada em 1579 e 
intitulada De morbis jecoris e aonde se encon
tra pela primeira vez o termo scirro para indi
car qual poderia ser o estado do fígado nos 
bebedores; e esta denominação servia para de
signar um estado particular da glândula hepá
tica que se devia distinguir do cancro pro
priamente dito. Foi por esta occasião que se 
começaram a fazer exames cadavéricos para 
ver as lesões que apresentavam as différentes 
vísceras. Vesale nota que os bêbedos tinham 
muitas vezes o ligado com o volume diminuído 
e Morgagni trata de procurar a explicação dos 
symptomas que observou n'elles durante a vida. 
Conheceu perfeitamente o aspecto que o ligado 
apresenta nos bebedores e soube qual o papel 
que elle desempenhava na producção do der
rame abdominal. Assim, diz elle, n'uma ascite 
o fígado apresenta interiormente granulações 
do tamanho de ervilhas e estas granulações 
não se podem desenvolver sem prejudicarem 
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consideravelmente as funcções d'esta viscera, 
sem perturbarem o. movimento do sangue no 
ventre, sem comprimirem outras partes inter
mediarias, ou pelo menos os pequenos vasos. 
Não está aqui claramente exposta a theoria 
mechanica da ascite na scirrose? Entretanto, 
n'esta epocha, não havia grandes disposições 
em dispensar ao fígado um papel tão impor
tante na producção do derrame abdominal; é 
que Pecquet acabava de descobrir os chyliferos, 
e acreditava-se frequentemente que as lesões 
d'estes canaes podiam produzir a ascite; pela 
mesma epocha Harvey descobria a circulação 
do sangue; estas duas descobertas tiravam ao 
fígado uma grande parte da sua importância; 
foi então que se começou a duvidar do seu 
papel na pathogeniã da ascite, e assim as 
ideias que reinavam sobre o papel e funcções 
do fígado, foram abaladas pelos trabalhos de 
Pecquet e Harvey, e teve de procurar-se uma 
outra causa que podesse explicar as doenças 
que até então se tinham feito depender d'uma 
alteração do fígado. 

Foi a veia porta que Staid incriminou! Este 
auctor attribuia-lhe, com effeito, o triste privi
legio de ser a porta de entrada de todos os 
males e observou que, entre as causas d'alte-
racão d'esté vaso, se devia fazer gosar um 
papel importante á composição do sangue que 
ella encerrava, que se podia tornar inteira
mente nocivo á saúde em seguida á introducção 
dos ingesta «acida feculenta, et crassa». Em 
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presença d'estes epithetos parece que Stotíl de
via collocar entre estes ingésta as diversas be
bidas espirituosas. Mas as lesões da veia porta 
não eram sufficicntos para satisfazer o espirito 
dos différentes observadores, e ao fígado dis-
pensou-se sempre um papel preponderante. 

Durante todo o século xm, o abuso das be
bidas espirituosas tornou-se mais frequente e a 
sua influencia nefasta sobre a glândula hepá
tica estava bem longe de ser desconhecida. 
Comquanto se não coinprehendesse bem qual 
era o modo da producção das lesões, tinham-se 
notado, todavia, e encontram-se indicadas nos 
livros publicados d'entào. Os excessos das be
bidas estavam muito gencralisados n'esta epo-
cha, a ponto de os medicos começarem a pro
clamar os seus funestos èffeitos. 

Já então, como hoje, se queixavam que os 
bebedores procurassem tarde os soccorros da 
medicina e que não renunciassem por completo 
a tão deploráveis costumes. 

É só depois de muitos anhos, quando o or
ganismo está já arruinado e prestes a desfa-
zer-sé que elles buscam os soccorros do me
dico. Mas o que acontece? Se á custa de cui
dados se lhes restabelece a saúde, esta não é 
duradoira, porque bem depressa elles se mer
gulham de novo na crápula a que estão habi
tuados; preferem arrastar uma vida miserável 
a gosar Uma feliz saúde do corpo c do espirito, 
vivendo na temperança e na frugalidade. 

Mas se nós proseguirmos nas nossas pes-
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quizas históricas, vamos ver que o abuso do 
alcool é directamente incriminado na génese 
da induração do fígado. Com effeito, Lieutaud 
assim o affirma, dizendo, no seu Precis de 
medicine pratique, no capitulo «hydropisia», 
que na ascite o fígado apparece lívido, branco 
e desprovido de sangue, scirroso, algumas ve
zes duro como pedra . . . 

Baillie consagra um capitulo da sua Anato
mia patlioíogica á deseripção do fígado muito 
endurecido. É Bicbat que, depois de ter des-
cripto as granulações que se encontram tão fre
quentemente no fígado dos bebedores, declara 
a sua ignorância sobre a sua natureza e sobre 
os symptomas a que dão logar no vivo. 

É emfim Laënnec quem apresenta uma des
eripção anatomo-pathologica da hepatite atro
phica que ficou como clássica. 

O immortal auetor do Tratado da Auscul
tação, esse génio sublime que é o vulto mais 
proeminente da medicina moderna, deu o nome 
de scirrose ás producções que apresentava o 
fígado do individuo que lhe serviu d'observa-
ção. Eis aqui a deseripção que elle apresenta: 

«Le foie, réduit au tiers de son volume or
dinaire, se trouvait, pour ainsi dire, caché 
dans la region qu'il occupe; sa surface ex
terne, légèrement mamelonnée et ridée, offrait 
une teinte grise-jaunatre; incisé, il paraissait 
entièrement composé d'une multitude de petits 
grains de forme ronde ou ovóide, dont la 
grosseur variait depuis celle d'un grain mil-
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let, jusqu'à celle d'un grain de chenevis. Ces 
grains, faciles à séparer les uns des autres, 
ne laissaient entre eux presque aucun inter
valle, dans lequel on peut distinguer encore 
quelque reste du tissu propre du foie, leur 
couleur était fauce ou d'un jaune roux tirant 
sur le oerdatre. . . » 

N'uma nota accrescenta: 
«.Cette espèce de production est encore du 

nombre de celles que l'on confond sous le nom 
de squirr/te. Je crois devoir la designer sous 
le nom de cirrhose, à cause de sa couleur. 
Son développement dans le foie est une des 
causes les plus communes de l'ascite, et a cela 
de particulier qu'à mesure que les cirrhoses 
se développent, le tissu du Joie est absorbé, 
qu'il finit souvent par disparaître entièrement 
et que, dans tous les cas, un foie que contient 
des cirrhoses perd de son volume au lieu de 
s'accroître d'autant. Cette espèce de produ
ctions finit par se l'amollir comme toutes les 
productions morbific lies.» 

Esta discripçào de Laënnec applica-se per
feitamente ao typo da hepatite alcoólica a mais 
frequente, e que é ainda designada muitas ve
zes pelo nome de scirrose de Laënnec, somente 
elle pensava que estas granulações eram pro-
ducções heteromorphas, análogas aos tubércu
los, possuindo como elles uni période de indu-
ração seguido d'unia phase d'amollecimento. 

Mas póde-se, entretanto, admittir, apesar 
d'esta falsa interpretação, que é desde Laënnec 
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que principia o período verdadeiramente scien-
tifico da hepatite alcoólica. 

Todos os factos que temos relacionado, e 
que são anteriores a Laënnec, mostram que os 
seus predecessores não ignoravam a influencia 
nociva dos excessos das bebidas sobre o fígado; 
mas elles não tinham podido dar uma conta 
exacta do modo pathogenico das lesões da glân
dula hepática encontradas nos individuos que 
se entregavam ás bebidas espirituosas. Depois 
de Laënnec aperfeiçoarani-se os meios d'obser-
vação; o microscópio tornou-se um instrumento 
indispensável para o estudo e discripção das 
lesões; pesquizas experimentaes bem conduzi
das vieram esclarecer a pathogenia das altera
ções produzidas pelo alcoolismo; também a 
historia das hepatites alcoólicas se complica 
cada vez mais, graças aos numerosos traba
lhos que apparecem sobre esta questão. 

Parece-nos indispensável dizer que as lesões 
hepáticas consecutivas ao abuso das bebidas 
estão actualmente bem estudadas porque Kier-
nan, Hallman, Carswell, Charcot estabeleceram 
(1'uma forma muito completa a textura do fí
gado; porque Cl. Bernard, Louget, Beclard, 
etc., indicaram exactamente as propriedades 
physiologicas do fígado; e, finalmente, porque 
depois de Laënnec, Gubler, Cornil et Ranvier, 
Charcot, Hanot, Sabourin e Lanceraux nos hão 
ensinado a distinguir formas anatómicas diffé
rentes correspondendo a typos clínicos varia
dos. 
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Devemos accrescentor que parallclamente a 
este movimento scientific© as desordens causa
das pelo abuso das bebidas espirituosas teern 
sido cada ve/. melhor estudadas. 

Magnus Huss tentou agrupal-as e desere-
veu-as como formando uma doença geral : o 
alcoolismo. 

Depois experimenta-se quaes são os effeitos 
do alcool nos anima.es. Já Percy, em 1839, e 
depois Perrin, Lallemand, Rabuteau e Magnan 
procuram o modo d'acçào do alcool sobre os 
différentes órgãos. Emfim, recentemente, Pu-
pier, Dujardin-Beaumctz e Strauss tentam re
produzir nos diversos animaes as lesões que 
caracterisam a hepatite alcoólica. Se notarmos 
ainda os différentes tratados clássicos de Mur-
chison, Freirichs, Charcot e Cyr nós teremos 
enumerado quasi completamente os trabalhos 
de todos os auctores que se teem preoccupado 
com a acção das bebidas espirituosas sobre o 
fígado. 

Resumindo: pôde dividir-sc a historia das 
hepatites alcoólicas em dois períodos: o pri
meiro, remontando ás origens da medicina e 
acabando no principio do nosso século, em 
Laënnec, período notável pelos numerosos fa
ctos observados, sem que se tenha dado conta 
da acção do alcool sobre a glândula hepática; 
depois um segundo periodo, desde Laënnec até 
aos nossos dias. N'esta segunda phase a ques
tão torna-se mais complexa ; aprende-se como 
o alcool pôde produzir lesões hepáticas varia-

http://anima.es
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das, cuja classificação não está estabelecida. 
Aprende-se também a conhecer melhor as di
versas modificações que soffre o alcool no or
ganismo, e as numerosas formas sob as quaes 
este agente irritante pôde ser ingerido. São es
tes os différentes factores etiológicos que nós 
vamos agora estudar. 



CAPITULO II 

Etiologia 

De todos os annexos do tubo digestivo, é 
sobre a glândula hepática que os bebidas es
pirituosas exercem mais rapidamente a sua 
acção. O alcool introduzido no* estômago pene
tra facilmente os vasos sanguíneos encarrega
dos de recolher os productos da absorpção es
tomacal, e são precisamente estes vasos que 
concorrem a formar em parte a veia porta, cu
jas ramificações intra-hepaticas diffundem o 
agente irritante por todo o fígado. 

Mas como existem muitas variedades d'al
cool e como este entra n'uma proporção varia-
riavel na composição das diversas bebidas espi
rituosas, segue-se que a etiologia da hepatite 
alcoólica é muito mais complexa do qiie pare
ceria á primeira vista, tanto mais quanto deve
mos ter em conta as diversas circumstancias 
que acompanham a ingestão d'esta substancia 
nefasta. 

Também divideremos este estudo etiológico 
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em duas partes: na primeira, occupar-nos-he-
mos da composição das principaes bebidas; na 
segunda, estudaremos os outros factores etio
lógicos e que desempenham um papel mais ou 
menos importante na historia da hepatite al
coólica. 

X ^ r i m e i r n . p a r t e 

Os principaes alcools que entram na com
posição das bebidas espirituosas, são os alcools 
cthylico ou viuico, propylico, butylico, e amy-
lico. A acção nociva de cada um d'elles é mui 
différente, sendo esta questão bem estudada 
n'estes últimos annos. Em 18G3, Cross, na sua 
these inaugural, indicou quaes os perigos que 
podiam resultar do abuso de licores na compo
sição dos quaes entrassem os alcools butylico 
e amylico. Rabuteau, em 1870, na Union Mé
dicale e recentemente Dujardin-Beaumctz e Au-
digé repetiram as experiências de Cross, e é 
hoje um facto liem estabelecido, que a potencia 
toxica (Testes diversos alcools está em relação 
com o seu peso mollecular e ponto de ebulição. 
Quanto mais elevados estes forem, tanto mais 
nocivos á saúde são os alcools a que corres
pondem. 

Eis aqui uma tabeliã com os seus respecti
vos valores : 

P . molecular P . cTebulição 

Alcool etliylico —CHtiOa 12 78o 
Alcool propylico —CMI802 1(5 9 7 " 
Alcool b u t y l i c o —C8II10O2 2!) 109o 
Alcool a m y l i c o —CJ01-I12O2 24 132o 
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A leitura d'esté quadro demonstra que, de 
todos estes alcools, é o amylico o veneno mais 
violento. E nós vamos vèr que elle se encontra 
quasi constantemente nas bebidos que se en
tregam ao consumo publico, e cujo abuso pôde 
trazer desordens hepáticas. 

Estas bebidas são as différentes aguas-ar-
dentes, a cerveja e o vinho que nós vamos suc-
cessivãmente estudar. 

a) As oguas-ardentes que se encontram no 
commercio provêm da distillação de différentes 
substancias : 

1.° A AGUA-ARDENTE DE BAGAÇO.— Obtem-Se 
distillando os residuos da fabricação do vinho 
e o liquido obtido, contém muitas vezes saes 
de chumbo e tem um gosto empyreumatico, 
violento e desagradável. Este gosto é devido ao 
óleo essencial da grainha, veneno muito peri
goso que contém alcools tóxicos (cenanthylico, 
caprylico, caproico, propylico, etc.). Além d'esté 
óleo essencial encontramos o alcool ethylico em 
grande quantidade e vestigios d'alcool butylico 
e amylico. 

2.° A AGUA-ARDENTE DECEREAES.— Resulta 
da fermentação dos grãos da aveia, cevada, 
trigo e milho que depois submettidos á distilla
ção produzem um liquido na composição do 
qual entram os alcools propylico, bulylico e 
amvlico. 
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3 ," A AGUA-ÀRDHNTE DE FIGOS.—• Obtem-SC 
também esta agua-ardente distillando os figos 
depois de terem sido previamente fermenta
dos; contém egualmente alcools buhiico e amy-
lico. 

Encontramos n'estas différentes aguas-ar-
dentes os alcools mais ou menos tóxicos em 
que acima falíamos; mas além d'isso, ellas 
contêm ainda uma série de productos impuros 
que poderiam ser separados por novas distilla-
ções. Estas impurezas são etheres, aldchydos, 
acetato d'etbylo, valerienato d'ethylo, acetato 
d'amylo e outros productos cujo logar não está 
ainda fixado na nomenclatura chimica. 

Entre estes productos ha um em que. nós 
insistiremos principalmente, é o que se obtém 
pela distillação da agua-ardente dos grãos da 
aveia e ao qual se deu o nome de furfurol; este 
é um aldebydo pyromucico cujas propriedades 
toxicas foram bem estudadas por Lepine. Este 
experimentador notou a acção do furfurol sobre 
a respiração e depois d'elle Magnan e Laborde 
indicaram as suas propriedades-epileptisantes. 
Estes dados explicam, pelo menos em parte, a 
causa dos accidentes epileptiformes que se en
contram nos indivíduos que bebem em excesso 
esta agua-ardente de grãos. 

Este exemplo basta para mostrar quanto são 
nocivas as aguas-ardentes do commercio, não 
só pelos alcools que encerram mas ainda pelos 
productos impuros que contêm. 

Ao lado d'estas aguas-ardentes devemos col-
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locar as diversas bebidas fermentadas que se 
encontram nos différentes povos da terra c que 
também produzem desordens nas vias digesti
vas e no fígado. 

b) LICORES. — Seria excessivamente longo 
enumerar aqui o nome dos différentes licores 
que se encontram no commercio. 

Recordaremos simplesmente que o rbum, 
cognac e absintho são os que se encontram 
mais frequentemente citados nas observações 
d'hépatites alcoólicas. 

Qual é a sua composição? 
Outrora, eram formados pelos produetos da 

dislillação do vinho, tendo em suspensão es
sências aromáticas. Mas actualmente são fabri
cados ajuntando as essências ou produetos chi-
micos destinados a dar o aroma, a uma mistura 
assucarada contendo alcool mais ou menos 
puro. A droga que por ahi se vende com o no
me de cognac não é mais do que uma agua-
ardente de cereaes de mau gosto que lhe é 
mascarado por etheres acéticos; a casca de 
nóz e o melasso lhe dão a còr; o sabão, a un-
tuosidade; o ammoniaco o seu bouquet! Emfim 
dá-se-lhe gosto c mordente addicionando sub
stancias narcóticas e acres: pimenta, gengibre, 
pyrethro, alúmen, stramonio, louro cereja, etc. 

Que horrível mistura estas substancias po
dem realisar com alcools que substituem frau-
dulosamente o do vinho! 

E d'esta forma que são fabricados a maior 
i 
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parte dos licores espirituosos, e Magna/u e La-
borde (J) demonstraram os perigos que resul
tavam do abuso de taes bebidas e que á acção 
nefasta do alcool propriamente dito, se reunia 
a influencia toxica das essências artificiaes. Já 
Picrron, cm 1886, experimentou as principaes 
essências usadas nas bebidas espirituosas. Fez 
ingerir a animaes a substancia industrial que 
serve para dar á agua-ardente de bagaço o 
perfume do rhum e concluiu que podia ser con
siderada como perigosa. Notemos, de passa
gem, que Picrron viu em todas as suas expe
riências, o fígado muito congestionado e apre
sentando uma vascularisação considerável, o 
que prova bem que' na etiologia da hepatite al
coólica, se deve ter em consideração o papel 
desempenhado pelas essências que se ajuntam 
aos licores. 

Mas ha ainda uma outra substancia que, 
segundo Murchison, deve ser incriminada: é o 
assucar que se encontra associado ao alcool 
em muitos licores e em différentes bebidas. 

Estas bebidas seriam muito mais nocivas, 
cm quantidade egu.nl d'alcool, que as que não 
contivessem assucar. 

Hesulta do exposto que, nos licores, tudo 
concorre a produzir lesões: o alcool, que é mais 
ou menos puro, o aroma, cujos perigos se co
nhecem, e o assucar, cuja acção nefasta não é 
tão bem explicada. 

(1) Ami, d'hygiène, 1887. 

http://egu.nl


c) GERVÉJA.— A cerveja é uma bebida fer
mentada feita com lúpulo e différentes cereaes, 
a cevada em particular; o alcool que ella con
tém não é em grande quantidade, mas acontece 
muitas vezes que se lhe ajunta, quer para a 
conservar, quer para a exportar para longe. 

Devemos reconhecer que esta bebida produz 
raramente alterações hepáticas; os bebedores 
de cerveja téem antes tendência á obesidade e 
nunca se observa n'elles a emaciação typica 
dos alcoólicos. Vários medicos notáveis, e en
tre elles Trousseau, teem elogiado as proprie
dades hygienicas e alimentares d'esta excellente 
bebida, chegando a dizer até que muitos ane-
micos, rachiticos, dyspepticos, escrophulosos e 
phtysicos devem á cerveja verdadeiras resur-
reições. 

d) VINHO. — É de todas as bebidas a mais 
espalhada. Elle é o producto da fermentação 
alcoólica do summo da uva, encerrando uma 
grande quantidade d'agua, ácidos, alcool ethy-
lico, principalmente vestígios d'alcool butylico, 
variando muito a sua composição chimica com 
as regiões onde são fabricados. 

Podemos dividir os vinhos em quatro cathe-
gorias distinctas:—vinhos espirituosos, adstrin
gentes, ácidos e espumosos. 

Os vinhos espirituosos são chamados seccos 
quando todo o assucar da uva foi convertido 
em alcool; adamados, quando esta fermentação 
alcoólica se não deu por completo. 
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Os vinhos espirituosos irritam o estômago 
e acceleram h circulação; elevem usar-se depois 
das refeições, á sobremeza, porque os alimen
tos attenuam a acção offensiva do alcool sobre 
a mucosa gástrica. 

Os vinhos adstringentes devem ao tannino 
a sua aspereza maior ou menor. A acção (pie 
tem sobre o organismo é d'ordinario benéfica 
e, com effeito, os paizes vinicolas desconhecem 
quasi completamente o flagello do alcoolismo, 
e não ha muitos annos que Gladstone, reco
nhecendo isto, propòz ao parlamento inglez a 
abolição de direitos sobre os vinhos de meza, 
para assim combater o alcoolismo, que vae 
alastrando pòr toda a Inglaterra. 

Os nossos vinhos verdes, do Minho, e ma-
duros-palhete, do Douro, são, pela sua riqueza 
em tannino, cnanthina e ferro, excellentes con
tra venenos, capazes de luetar com vantagem 
contra os symptomas graves do alcoolismo. 

Os vinhos ácidos encontram-se nos limites 
das regiões vinícolas, nos logares elevados e 
frios, o aonde a maturação da uva não é com
pleta. Contéem um grande excesso de tártaro 
e diversos ácidos livres. A pyrosis e a gastral-
gia podem apparecer com o uso d'esté vinho 
de péssima qualidade, em geral. 

Os vinhos espumosos contéem mais acido 
carbónico que alcool. Teem como typo o cham
pagne, mas entre nós ha regiões onde se po
dem fabricar vinhos espumosos magníficos, ri-
valisando com o verdadeiro champagne, que o 
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que por ahi geralmente se consome não passa 
d'uma droga infame. 

Estes vinhos trepam com facilidade á ca
beça, mas produzem mais alegria que bebe
deira; a sua acção é passageira e teem um 
grande poder diurético. 

O vinho produz uma estimulação rápida e 
irrita muito mais o estômago que a cerveja. 
É assim que elle produz, primeiro que ella, a 
scirrose (Lancereaux), a insomnia e os pesa-
dellos. Os excessos do vinho provocam a tuber
culose nos adultos e a meningite nas creanças. 

O alcoolismo é raro apparecer nos bebedo
res de vinho, bebendo exclusivamente vinhos 
naturaes e não vinhos addicionados com alcool. 
O vinho natural pôde ser considerado como 
uma solução complexa, mas homogénea, d'uma 
multidão de substancias vegetaes e mineraes 
das mais úteis á economia. Tomado com mo
deração, constitue uma bebida alimentar tónica 
e cordial por excellencia; é o sangue dos ve
lhos e dos convalescentes, reanima o physico 
e o moral abatidos, activa as forças e a cora
gem e põe em fuga a anemia. 

Infelizmente, em substituição d'esta excel
lente bebida, estão sendo entregues ao con-
summo publico zurrapas horrendas que do vi
nho apenas conservam o nome. 

A falsificação está sendo feita em alta es
cala e, diga-se em abono da verdade, com uma 
perfeição inexcedivel. 

Os vinhos assim fabricados são formados 
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d'uma corta quantidade d'agua, á qual se junta 
uma proporção variável d'alcool e, para obterá-
còr, addiciona-se a esta mistura matérias co
rantes derivadas da hulha. Cazeneuvc (*) estu
dando especialmente esta questão, mostrou que 
uma pequena quantidade de rocceliua, ou de 
vermelho papoula, bastava para dar a um li
quido a eolorisação do viuho natural. N'este 
ponto tem-sc chegado a um grande aperfeiçoa
mento, porque ha pouco tempo Rrouardel com-
municava á Academia de Medicina que um in
dustrial offerecia para os vinhos um corante, 
de que as analyses chimicas mais perfeitas não 
podiam revelar a composição. 

Os falsificadores não se contentam somente 
em dar a um liquido alcoólico a còr do vinho; 
dão-lhe também o perfume das qualidades as 
mais apreciadas. 

Laborde e Magnan estudaram se estes bou
quets artiíiciaes eram ou não tóxicos. 

Estes bouquets artiíiciaes obteem-se, tra
tando pelo acido azotico certas substancias gor
das, manteiga de vacca, óleo de rícino, etc., mis-
turando-as depois a alcools impuros. Obtem-se 
então ethers, cujo aroma simula o dos diffé
rentes vinhos. A semelhança é tão perfeita que 
chega a ilhidir os melhores provadores. Na ex
posição universal, realisada ultimamente em 
Paris, um fabricante de vinhos, de Bordeaux, 

(d) Cazeneuve. La cõlárãtloii des oL/is par les couleurs de 
la ho/tille. 1886. 
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apresentou vinho do Porto, com a declaração 
de que era falsificado; pois bem, o jury achou-o 
tão bom, tão perfeito, que foi necessária a in
tervenção do nosso commissario para obstar 
que fosse premiado um embuste. Ora estas 
substancias estão bem longe de serem inno
centes. Laborde e Magnan mostraram que pou
cos centímetros cúbicos são capazes de occa-
sionar a morte. 

Parece-nos pois lógico admittir que estes 
vinhos que se encontram no commercio, são 
nocivos, não só pelo alcool que contéem, mas 
ainda pelas matérias toxicas que se lhes addi-
cionam para lhes dar a cor e o perfume. 

Mas quaes são, entre as bebidas que aca
bamos de estudar, aquellas que mais frequen
temente dfio origem ás lesões hepáticas? Du
rante muito tempo, foi o alcool o incriminado 
e que, tanto mais se fazia sentir a sua acção, 
quanto mais concentrado fosse. 

É esta a opinião cie Frerichs e que nós en
contramos apoiada por Cyr, poisque em 205 
observações de scirrose hepática notou que 
em 170 casos, eram as bebidas alcoólicas, e 
entre estas o alcool, o factor etiológico que 
mais vezes era invocado. 

Mas Lancereaux pretende, pelo contrario, 
que em vista da raridade da scirrose nos pai-
zes onde se fabrica a agua-ardente c da fre
quência com que se encontra nos paizes vini-
colos, como nas margens do lago de Génova, 
se deve antes incriminar o abuso do vinho, 
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attribuindo principalmente esta acção aos áci
dos e ás matérias extractivas n'elle contidas. 

Rarece-nos difficil adoptar exclusivamente 
uma ou outra d'estas opiniões; porque, a maior 
parte das vezes, os indivíduos que se entregam 
ao alcool, fazem' também abuso do vinho e não 
se poderá dizer exactamente qual seja o grau 
nocivo de cada um. 

Mas, como quer que seja, parece bem esta
belecido que as différentes bebidas que temos 
estudado, provocam lesões da parte do fígado, 
quando d'ellas se faz abuso; além d'isto, te
mos também de entrar ainda em consideração 
com as différentes circumstancias que acom
panham a ingestão d'estas substancias. 

E o que agora vamos estudar. 

S e g u n d a , p a r t e 

Acabamos de ver sob que formas variadas 
o alcool pôde ser incriminado como causa da 
hepatite alcoólica; mas se o alcool é sufficiente 
de per si só para a determinar, ainda assim 
devemos entrar em consideração com a quan
tidade absorvida, modo d'ingestao, idade, sexo, 
hereditariedade, profissão, meio social, clima, 
etc. São estas as différentes causas predispo
nentes que nós vamos successivamente passar 
em revista. 

QUANTIDADE.—É este um factor que é difficil 
determinar d'uma forma exacta, entretanto, sa-
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be-se perfeitamente que a dose ingerida n'uma 
só vez não deve ser muito considerável, porque 
a inflammação consecutiva evolucionaria rapi
damente para a degeneração gordurosa como 
todas as intoxicações agudas. 

Ordinariamente os indivíduos affectados de 
hepatite alcoólica bebem três a quatro litros 
de vinho por dia e muitos calices de licor ou 
agua-ardente. É esta a quantidade referida na 
maior parte das observações. 

Não devemos esquecer que existem susce
ptibilidades individuaes, e que uma egual dose 
d'alcool pôde produzir um effeito variável, em 
individuos différentes. 

MODO D'INGISSTAO.— Os alcoólicos que sof-
frem perturbações do fígado, são principal
mente os que bebem alcool em jejum. Estando 
o estômago vasio a absorpção do agente irri
tante é mais rápida e a glândula hepática sente 
mais depressa os terríveis effeitos d'esta sub
stancia. É principalmente nos obreiros, que 
vão muito cedo para o trabalho, que se encon
tra este habito nocivo,—querendo matai- o bi
cho não fazem mais do que ingerir um veneno 
dos mais perigosos para a saúde. 

Segundo Murchison, os que teem o habito 
de nipping, quer dizer, de beber pequenas 
quantidades de espirituosos de cada vez, mas 
muitas ao dia, teem o fígado n'um estado de 
congestão permanente, terminando pela scir-
rose. 
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Ha outros indivíduos, emfim, que tendo 
uma alimentação abundante e qne fazendo uso 
d'uma dose considerável de bebidas alcoólicas, 
durante e após as refeições, em quem não é 
raro, também, vermos n'elles o apparecimento 
de lesões do lado do íigado. 

IDADE. — Qual é a idade da vida em que se 
encontra mais frequentemente a hepatite al
coólica? 

Na idade adulta, evidentemente, e segundo 
as estatísticas de Freirichs e Forster, é sobre
tudo na idade de 40 aos 00 annos que se pôde 
observar esta affecção. Devemos dizer, entre
tanto, que as primeiras phases d'esta doença 
se encontram em indivíduos muito mais no
vos, porque, se se admitte uma forma conges
tiva precedendo a hepatite alcoólica, encon-
tral-a-hcmos, então, em indivíduos de menos 
idade, não devendo aquelles algarismos appli-
car-se senão ao período confirmado da affec
ção. 

Também não é raro encontrarmos nas crean-
ças lesões do fígado consecutivas ao abuso do 
alcool. Sabemos perfeitamente que a scirrose 
do fígado se encontra n'esta idade, e que em 
geral ella é devida á syphilis e ás doenças in
fecciosas, mas também se pôde attribuir a há
bitos alcoólicos. Esta questão foi estudada por 
Hebard que em 51 observações encontrou 7 
vezes o alcoolismo como causa de affecção. 
Muller fez a autopsia a uma creança de 10 an-
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nos que bebia agua-ardente desde os 7 e en
controu n'ella lesões características da hepatite 
alcoólica. São principalmente os auctores in-
glezes que se teem dedicado a este assumpto e 
Thomas More Madden (') cita muitas observa
ções de scirrose alcoólica nas creanças e crê 
que esta tendência ao alcoolismo é hereditaria, 
sobretudo n'aquellas cuja mãe é alcoólica. 

Barlow diz que na classe pobre de Londres 
ha o costume de dar ás creanças pequenas do
ses de gin como remédio contra a flatulência e 
diz, também, ter encontrado no hospital Great 
Ormond Street muitos casos de scirrose typica. 

Outros paizes ha onde se costuma também 
dar bebidas alcoólicas ás creanças, e entre nós 
não é raro vermos alimental-as com sopas de 
vinho e até dar-lhes pequenas colherinhas de 
agua-ardente assucarada. 

Estes maus costumes são origem não só 
da hepatite alcoólica, mas ainda d'outras le
sões a que succumbem os pequeninos seres. 
Carpenter diz que estas lesões podem tam
bém ser provocadas pelo leite d'uma ama al
coólica ou pela absorpção de medicamentos ou 
vinhos medicinaes contendo alcool, e aconse
lha muita prudência na administração do al
cool ás creanças. 

HEREDITARIEDADE.— Notou-se, de ha muito, 
que pães alcoólicos produzem filhos soffrendo 

(1) British med. Journal, 1884. 
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d'alguma enfermidade: é assim que, segundo a 
mythologia, Vulcano nasceu coxo por ter sido 
concebido quando embriagado o pae Jnpiter; 
Hippocrates notou a influencia nociva do ha
bito da embriaguez sobre o producto da con
cepção; os carthaginez.es prohibiam a cohabi-
tação ao marido se tivesse feito uso de bebidas 
alcoólicas 24 horas antes. Amyot, no xvi sé
culo, affirmava que o bêbedo «rieiujendre rien 
qui vaille». 

Muitos auctores modernos se teem prcoccu-
pado com a descendência dos alcoólicos, desde 
que Magnus Huss publicou o seu notável tra
balho sobre o alcoolismo e Gombemale (') n'um 
capitulo intitulado: E [feitos do alcoolismo so
bre o corpo e estado de saúde dos descenden
tes, procurou quaes poderiam ser as diversas 
manifestações do alcoolismo ancestral sobre os 
apparelhos da vida orgânica, e escreveu: «O 
apparelho digestivo parece não entrar muito 
em linha de conta; mas os órgãos de hema-
topoièse que lhe são appensos participam da 
mesma atrophia parcial e são, por sua func-
ção, causa da inferioridade do estado geral.» 
Se percorrermos as autopsias dos degenerados 
alcoólicos, veremos estes órgãos offerecer um 
peso inferior ao normal e apresentarem alte
rações de estruetura, mesmo macroscópicas, 
cuja origem não seria devida senão ao seu es
tado de degeneração. 

(1) La descende/ice des cdcooliques, 1889. 

http://carthaginez.es
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Lancereaux diz ter notado que os filhos de 
pães alcoólicos apresentam todos uma appe-
tencia particular para beberem licores. D'aqui 
pouca distancia vae ao apparecimento de le
sões hepáticos. E, com cffeito, no Congresso 
de hygiene de Bruxellas, Normann Kerr affir-
mou que a scirrose alcoólica era hereditaria. 
«Beaucoup d'autres maladies produites par 
l'alcool sont sujettes à se transmettre de père 
en fils ; parmi les plus caractéristiques se com
ptent la cirrhose alcoolique et la contraction 
rénale de même origine.» 

SEXO. — O abuso das bebidas alcoólicas en-
contra-se mais frequentemente no homem por
que a sua profissão e a sua vida mais activa o 
expõem mais a contrair o habito de beber; é 
também no sexo masculino que principalmente 
se encontram casos de scirrose. 

Mas não se conclua do que dizemos, que 
ella seja excepcional na mulher, porque se a 
lithiase biliar, as perturbações funecionaes he
páticas devidas á menstruação e á menopausa 
são causas frequentes da alteração do fígado, 
o alcool apparece muitas vezes como causa 
adjuvante, podendo ser, outras vezes, a causa 
perdominante. Sabemos que a mulher tem mui
tas vezes uma grande propensão para beber 
licores assucarados, e recordemos que Murchi-
son notou serem mais nocivas as bebidas na 
composição das quaes o assucar entrava em 
maior ou menor proporção; acerescentemos, 
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tombei)], que as lesões hepáticas apparecem no 
sexo feminino, bastantes vezes, consecutivas 
ao abuso de bebidas espirituosas ordinárias. 

PROFISSÕES. — É nos indivíduos que mani
pulam o alcool, sob qualquer forma, que se en
contram maior numero de casos de hepatite al
coólica. 

Dickinson publicou cm 1875 uma estatística 
d'onde resulta que em 149 indivíduos cuja pro
fissão consistia em manejar o alcool, 22 eram 
atacados de scirrose, emquonto que n'uni mes
mo numero d'individuos tendo outra profissão, 
não se podiam contar senão 7 casos de hepa
tite. N'estas profissões não só o alcool é intro
duzido pela via estomacal, mas é absorvido no 
estado de vapor, e por esta única porta de en
trada pode produzir a intoxicação chronica, 
d'onde se conclue que os indivíduos que se em
pregam na lotação dos vinhos, os distilladores, 
etc., estão sujeitos á intoxicação chronica. 

Lembremos também os obreiros que são 
obrigados a irem cedo para o trabalho e que 
contrahem o péssimo costume de beberem em 
jejum agua-ardente, licores, etc., porque nós 
sabemos que a vacuidade do estômago favorece 
a introducção do alcool nos vasos sanguíneos 
que vão ao ligado e por conseguinte facilita a 
producção de lesões hepáticas. 

MEIO SOCIAL. — Este factor não exerce uma 
grande influencia sobre a frequência da hepa-
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tite alcoólica porque em todos as classes so-
ciaes encontramos indivíduos que se entregam 
ao abuso de bebidas e portanto, desde logo, é 
licito esperarmos vèr alterações do ligado. «Les 
ouvriers — diz Liebig—soumis à une alimenta
tion insuffisante, demandent de reparei' aux 
dépens de leur corps la force qui leur man
que et dépensent aujourd'hui ce qui, dans 
l'ordre des choses, ne devait s'employer que 
demain. Et c'est alors qu'ils abusent des al
cools, en qui ils trouvent le stimulant néces
saire pou/' dépenser au delà de leurs forcesi). 

É d'esta forma que nós vemos muitas vezes 
os obreiros adquirirem hábitos alcoólicos. Tam
bém o descanço, a doença e a miséria são cau
sas que conduzem á embriaguez e a todas as 
suas consequências. 

Nas classes abastadas não é raro encontrar 
alcoólicos, e no entanto a scirrose hepática é 
menos frequente; é que os indivíduos d'esta ca-
thegoria prestam maior attenção ás perturba
ções percursoras da hepatite, de modo que 
elles seguem um tratamento îi'uraa phase da 
doença em que ainda pôde ser debellada. Além 
d'isso, como a sua alimentação é sempre suf-
íiciente, o alcool que elles ingerem em quan
tidade, d'ordinario durante as refeições, não 
exerce sobre a glândula hepática uma acção 
tão irritante; não passam do período congestivo 
da doença. Leudct, em 1882, descreveu uma 
gastro-enterite alcoólica nos indivíduos das 
classes abastadas que abusam d'uma forma 
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continua das bebMas espirituosas mas sem at-
tiagirem a embriaguez; é entre elles que nós 
encontramos uma congestão permanente do fí
gado e que só excepcionalmente conduz á scir-
rose. 

São estes os casos conhecidos pelo nome 
de angorgitaincuíos do fígado e em (pie o uso 
das aguas mineraes alcalinas exercem uma 
acção curativa maravilhosa. 

CLIMA. —E esta uma condição etiológica cuja 
importância se impõe. Com effeito, as desor
dens hepáticas que o abuso do alcool determi
na, são muito variadas segundo o grau de lati
tude em que se observam. 

Nas regiões frias, os habitantes procuram 
nas bebidas alcoólicas o estimulante necessário 
para luetar contra o frio, mas muitas vezes ex
cedem a quantidade que lhes seria util real
mente e tornani-se verdadeiros alcoólicos. Sa
bemos, com effeito, que nos paizes do norte da 
Europa, os casos de hepatite alcoólica são mais 
frequentes e que os medicos d'estas regiões 
teem contribuído em larga escala para se for
mar a historia pathologica das lesões chronicas 
do ligado nos bebedores, graças aos numero
sos casos que lhes tem sido possivel observar. 

Todos os auctores que teem estudado as 
doenças dos paizes quentes, teem evidenciado 
o papel importante que o abuso das bebidas 
espirituosas desempenha na génese das affe-
cções do fígado que ali se observam. 
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Tem uma evolução muito mais rápida que 
nos nossos climas, o que está em relação com 
a elevação de-tcmperatura e humidade excessiva 
da atmosphera que se observa n'estas regiões. 
«Dans ces climats chauds, diz Beau ('), le 
sang porto-spleniqae est peu assimilant, et lais
se pénétrer jusqu'au foie les différents ingesta 
sans les avoir préalablement modifiés ou dé
truits. Il est permis encore de penser qac ce 
défunt d'assimilation tient en partie á ce que, 
par suite de la chaleur et de la rarefaction 
de l'air, le sang porto-splenique contient une 
insuffisante quantité d'oxygène». Não é so
mente, pois, o alcool que deve ser incriminado, 
também as condições atmosphericas precisam 
de ser tomadas em conta para explicar as in-
flammações suppurativas do fígado. De resto, 
ellas principiam todas por uma phase conges
tiva que pôde ser a única perturbação -.obser
vada. Mac Leon diz ter observado na India que 
todo o bebedor de cerveja era atacado de con
gestão do fígado, a menos que não levasse 
uma vicia muito activa e não tivesse uma res
piração poderosa. É esta uma congestão aná
loga á que observamos nos nossos climas e 
que marca o principio da scirrose, mas que 
nos paizes quentes termina pela suppuração. 

RAÇA. — Parece que este factor não exerce 
por si só uma grande influencia, sob o ponto 

(1) Arch, de medicine, 1S51. 
5 
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de vista das lesões hepáticas devidas aos ex
cessos alcoólicos; as condições de raça estão 
essencialmente ligadas ás do clima, e além 
d'isso em todos os paizes do globo se faz uso 
das bebidas alcoólicas e não ha nenhum onde 
o alcoolismo não exerça a sua acção destrui
dora. Parece, no entanto, segundo Pecquet, 
que as raças germânica, ingleza, chineza e ne
gra apresentam uma appetencia particular para 
o alcool. 

Terminamos assim as différentes condições 
etiológicas que nos propozemos estudar; trata-
se agora de descrever as lesões que o alcool 
determina no fígado, e seu modo de producção; 
será o objecto do capitulo seguinte. 



CAPITULO IÎI 

Anatomia e physiologia pathologica 

Ha 80 annos que a descripção das lesões da 
hepatite alcoólica eram d'uma grande simplici
dade; não se reconhecia outra forma anatomo-
pathologica que a descripta outr'ora por Laën-
nec. 

Gubler, em 1853, reunindo na sua these os 
dados então em voga, admittia que o fígado se 
deformava, que, tanto á superfície como no pa
renchyma, apresentava numerosas granulações 
— scirroses de Laènnec. 

Em breve a questão se complica. Différen
tes observadores publicam factos em contradic-
ção do que até ali se havia admittido. 

Requin, Todd e Olivier demonstram a fre
quência do augmente» de volume do fígado nos 
alcoólicos; em 1876, Hanot estuda uma forma 
de hepatite na qual, se o alcool não pôde ser 
incriminado como factor etiológico predomi
nante, elle se encontra, todavia, muitas vezes 
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citado entre a causa que podem produzir esta 
affecção. Esta nova forma de hepatite recebeu 
o nome de scirrose hypertrophica, em virtude 
do grande desenvolvimento que apresentava a 
glândula hepática. 

Em 1877, Charcot 'estabelecia uma distinc-
ção nitida entre estas duas tonnas de hepatites, 
baseado sobre os symptomas e principalmente 
sobre a anatomia pathologica. N'uma d'estas 
formas o ligado tirího um volume menor, e o 
processo inflammatorio, depois de ter come
çado em volta do systcma venoso, apresentava 
uma distribuição especial; na outra, esta dis
tribuição era différente, o fígado era, pelo con
trario, hypertrophiado, o as lesões principiavam 
em volta dos canaes biliares. Charcot distinguia 
assim a scirrose atrophica d'origem venosa e 
a scirrose hypertrophica d'origem biliar. 

Esta concepção da dualidade das hepatites 
chronicas cm hreve começou a ser atacada, 
porque não era sufficiente para explicar outras 
lesões que se encontravam no fígado de indi
víduos alcoólicos. Assim, não era raro encon
trar o parenchyma hepático apresentando uma 
transformação gordurosa mais ou menos accen-
tuada. Algumas vezes esta transformação era 
pouco desenvolvida e limitada á peripheric dos 
lóbulos hepáticos, ou então disseminada irre
gularmente no seu interior: era a degeneração 
gordurosa. 

N'outros casos, o fígado era volumoso, de 
consistência molle e de cor amarellada, man-
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chando o escalpello com que se seccionasse. 
São estas as formas que teem sido descriptas 
com o nome de scirrose hypertrophica gordu
rosa. 

Esta variedade foi estudada, em 1851, por 
Lereboullet, mais tarde por Lancereaux e ulti
mamente Hutinel e Sabourin consagraram-lhe 
memorias importantes. 

São estas as différentes lesões que se po
dem encontrar no fígado alcoólico, quando os 
indivíduos succumbem n'uni periodo avançado 
da doença; mas antes d'attingirem estes esta
dos diversos, a glândula hepática apresenta al
terações que se desenvolvem inteiramente no 
principio da intoxicação alcoólica, são as da 
congestão chronica. 

De modo que se nós quizermos descrever 
as lesões chronicas do fígado, o nosso estudo 
comprehenderá : 

1.° A congestão chronica ; 
2.° A scirrose atrophica; 
3.° A degeneração gordurosa; 
4.° A scirrose hypertrophica gordurosa; 
5.° A scirrose hypertrophica typo Hanot. 
Qual d'estas formas anatómicas é a mais 

frequente? 
Está-se geralmente d'aecordo em reconhecer 

que o fígado dos bebedores se apresenta climi-
nuido de volume a maior parte das vezes e que 
não é raro encontrar cellulas hepáticas em es
tado de degeneração gordurosa. 

Não é, entretanto, esta a opinião de todos 
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os observadores, porque, a acreditar-se For-
mad, sobre 25.") autopsias de alcoólicos, apenas 
encontrou 6 casos de fígado atrophiado. Em 
220 casos, a liypertrophia era mais ou menos 
considerável e resultava, a maior parte das ve
zes, da infiltração gordurosa. 

Wilson, Osier c Randall admittem também 
a raridade da scirrose atrophica, fazendo no
tar este ultimo que a natureza do alcool deve 
ser considerada como a causa d'esta variabili
dade, porque cm Vienna, nos bebedores de cer
veja, encontra-se o fígado gorduroso mais vezes 
que o sclerose), cinquante que na Inglaterra, 
onde se bebe muito gin, e nos paizes Scandi-
navos, onde se abusa dos alcools fortes, o fí
gado scirrotico é muito mais frequente. Mas 
qualquer que seja, de resto, a forma anatómica 
que apresente o fígado alcoólico n'um periodo 
avançado, admitto-se, geralmente, que no prin
cipio as alterações que n'cllc se podem encon
trar silo as da congestão chronica, liaras vezes 
tem havido occasião de as observar porque 
os alcoólicos não suecumbem nunca n'este pe
riodo, a não ser que sejam victimados por uma 
doença intercorrente; é antes sobre os resul
tados fornecidos pela experimentação que a 
discripção anatomo-pathologica deve ser ba
seada'. Nós veremos, com effeito, quando estu
darmos a physiologia-pathologica, que todos os 
que teem tentado reproduzir no fígado as lesões 
do alcoolismo, teem visto esta viscera apresen-
tar-se constantemente congestionada. 
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Esta congestão manifesta-se por uni au
gmente de volume da glândula hepática, a cor 
mais carregada cpie do costume, a superfície 
lisa e a forma conservada, e se secciona o pa
renchyma, vè-se escorrer uma grande quanti
dade de sangue. O exame histológico revela que 
os vasos, principalmente os dos espaços portas 
e as radiculas da veia porta, estão dilatados; o 
lumen está completamente ohliterado por gló
bulos rubros; aqui e ali observam-se algumas 
cellulas embryonarias, indicio d'um processo 
inílammatorio em principio; além d'isto, alguns 
canaliculus biliares estão obstruídos e conteem 
concreções biliares que destacam na prepara
ção sob a forma de pequenos grãos esverdea
dos, não se encontrando nunca um tecido con
junctive tão desenvolvido e tão bem organisado 
como na scirrose atrophica. É esta forma de 
congestão chronica que corresponde á que foi 
descripta sob o nome de hepatite intersticial de 
Semmola e de hyperplasia diffusa do fígado 
nos bêbedos por Klebs, que lhe tinha assignado 
como caracteres principaes a hypertrophia e 
coloração escuro carregada do parenchyma. 

É admittido actualmente por quasi todos os 
auetores que esta congestão hepática é o pri
meiro estádio que apresenta a glândula antes de 
chegar ás alterações que caracterisam a forma 
de hepatite alcoólica que nós julgamos a mais 
commum : a scirrose atrophica. 

N'este caso, o que desde logo chama a 
nossa attenção, é a notável diminuição de vo-
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lume do fígado; aberto o abdomen não se vè 
imniediatamente esta viscera que está muitas 
vezes repellida peias ansas intestinaes disten
didas por gazes, ficando assim occulta sob as 
falsas costellas. Charcot diz que esta atrophia 
é muitas vezes parcial e que se localisa de per-
ferencia ao nivcl do lobo esquerdo, estando, por 
vezes, completamente atropbiado. Também o 
peso do fígado é geralmente diminuído, poden
do descer n'uni adulto até 800 grammas. 

A forma normal do fígado é alterada, os 
bordos são em geral sarjados e na sua superfí
cie vè-se uma grande quantidade de granula
ções separadas umas das outras por um tecido 
esbranquiçado, que cava sulcos mais ou menos 
profundos, e que podem fazer crer na existên
cia de lobos supernumeraries. A capsula d'en-
volucro do ligado apresenta uma cór opaca e 
é frequente observar adberencias com o dia
phragma e partes visinhas. 

Se se dá um corte no tecido hepático, expe-
rimenta-se uma certa resistência em fazer pe
netrar o cscalpello que grita á medida que se 
enterra; e sobre a superfície de secção nota-se, 
desde logo, (pie a capsula de Glisson está mais 
espessa e que envia .tractus esbranquiçados 
para o parenchyma, separando as granulações 
que, muito mais apparentes, fazem uma saliên
cia mais ou menos pronunciada; o seu volume 
é com effeito variável, umas comparáveis a um 
grão de painço, outras do tamanho diurna ca
beça de prego (habnailed liver), ellas estão 
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encerradas por sua base no tecido intersticial e 
como apresentam uma coloração amarello-ròxo, 
destacam-se do tractus cinzento esbranquiçado, 
de modo que o aspecto geral do fígado é seme
lhante ao do granito. 

Devemos accrescentar que, frequentemente, 
a substancia hepática apresenta uma còr ama-
rello-esverdeada, que resulta da impregnação 
do pigmento biliar, devida á icterícia que se 
pôde ás vezes observar- no ultimo período da 
scirrose atrophica. 

Taes são as lesões macroscópicas que cara
ctérisant a scirrose atrophica; mas saibamos 
que a diminuição do volume do figado não é 
sempre constante, e que se pôde encontrar nos 
alcoólicos, tendo apresentado durante a vida 
todos os symptomas d'esta variedade de hapa-
tite, um figado que conservou quasi as suas 
dimensões normaes; algumas vezes elle pude 
mesmo apresentar um leve grau de hypertro-
phia. Está talvez, n'este caso, um ligado que 
ficou no primeiro grau da infiammação e que 
apresenta congestão chronica, ou então, é pos
sível que seja o que Semmola descreveu como 
a forma não atrophica intersticial. Em conclu
são, é clifficil determinar exactamente o logar 
que deve pertencer a esta variedade. 

Mas vejamos agora as alterações que o mi
croscópio revela na scirrose atrophica. 

Recordemos rapidamente que no estado nor
mal o figado é formado de lóbulos arredonda
dos, juxta-postos, tendo ao centro um ramo 
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venoso emanando das veias supra-hepaticas. 
No ponto de encontro de muitos lóbulos visi-
nhos existem uns espaços triangulares, espaços 
portas de Kiernan, onde se encontram divisões 
da veia porta, da artéria hepática e dos canaes 
biliares. Nos lóbulos, as cellulas formam cor
dões radiados em volta da veia central: teem 
uma forma polyedrica e apresentam uma côr 
escuro característica. Entre estas cellulas ser
peara radiculas biliares e também se observam 
capillares que, dando continuação ás ramifica
ções da veia porta; vão lançar-se na veia cen
tral. 

Todos estes différentes elementos estão si
tuados n'uma ganga conjunctiva que se con
tinua directamente com a capsula de Glis-
son, que apenas apparente no estado normal, 
pôde, sob a influencia d'uni agente irritante, 
tal como alcool, tomar um desenvolvimento 
considerável e comprimir pouco a pouco os dif
férentes elementos que constituem o parenchy
ma hepático, como vamos vèr. 

Com effeito, o processo inflammatório come
ça pelo apparecimento de tecido conjunctivo nos 
espaços portas. Segundo o período da doença, 
este tecido apresenta caracteres différentes, 
pôde, a principio, não se observar senão cellu
las embryonarias e algumas cellulas fusiformes, 
mas, mais tarde, chega a estar perfeitamente 
organisado. 

O tecido conjunctivo espalha-se do espaço 
porta para as fissuras interlobulares, rodeando 
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desde logo muitos lóbulos (multi-lobular) aos 
quaes forma um aunei completo (annular), e, 
d'esté annel, vèem-se partir tractus secundários 
que vão circumscrever cada lóbulo, sem pe
netrar no seu interior (extra-lobular). Tal se
ria, segundo Charcot, a distribuição do tecido 
conjunctivo na scirrose atrophica, quer dizer, 
multi-lobular, annular e extra-lobular. Mas este 
ultimo caracter está longe de ser constante 
porque nos casos de sclerose hepática muito 
pronunciada, o tecido conjunctivo não fica limi
tado á peripheria dos lóbulos ; penetra no seu 
interior, dissocia-se e não se vêem senão ilho
tas de cellulas hepáticas mais ou menos consi
deráveis cravadas no meio d'um tecido conjun
ctivo fasciculado, cuja coloração rosea, dada 
pelo picro-carmin, contrasta com a còr escura 
dos elementos cellulares do fígado. 

Qual é a origem d'esta sclerose? Admitte-se 
geralmente que é em volta das ramificações da 
veia porta que cila principia. Carswell e Rind-
fleisch ha muito que teem notado que os va
sos são alterados na scirrose e, com effeito, é 
quasi impossível injectar a veia porta n'uni li
gado assim sclerosado, o que bem denota a 
existência d'um obstáculo á circulação. De resto, 
Cruveilhier tinha visto produzirem-se as mes
mas lesões em seguida a uma injecção de mer
cúrio na veia porta. Solowief, pela laqueação 
progressiva da veia porta, pôde realisar as alte
rações da scirrose hepática. Emfim, mais re
centemente, Maffucei, n'uma memoria sobre a 
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hepatite intersticial chronica, concluía: 1.° A 
scirrose hepática está sempre relacionada com 
uma periphelite da veia porta; 2.° A periphe-
lite pôde ser produzida quer pela presença de 
substancias chimicas ou virulentas no san
gue circulante na veia, quer por irritantes me-
ehanicos que actuassem sobre a tunica adven
tícia. 

Mas Souburin, não ha muito tempo ainda, 
publicou uma memoria, para demonstrar que 
muitas vezes a sclerose principiava, ao mesmo 
tempo, ao redor da veia porta e da veia central; 
admittia assim a origem bi-venosa da sclerose. 
Este modo de ver é, porém, contestado por 
Strauss e Blocq; mas, como (píer que seja, é 
facto que, n'esta variedade de hepatite alcoólica, 
a sclerose se manifesta em principio em volta 
das veias, e a denominação de scirrose d'ori-
gem venosa, proposta por Charcot, é perfeita-' 
mente justificada. 

Vejamos agora o que acontece aos outros 
elementos do fígado. 

Quando as ramificações da veia porta foram 
envolvidas pelo tecido conjunctivo desenvolvido 
nos espaços portas, vè-se desenvolver no meio 
d'esta ganga vasos cuja origem é objecto de 
discussão. Alguns auetores admittem que são 
ramos da veia porta que não foram atacados 
pelo processo inflamrnatorio, outros julgam que 
são divisões da artéria hepática. 

E esta ultima opinião que parece mais 
admissive!, porque se as ramificações d'esta 
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ultima artéria tivessem sido lesadas, ver-se-ia 
produzir a necrobiose do fígado, o que não 
appareee na seirrose atrophica. Com effeito, 
as cellulas hepáticas conservam no principio a 
sua disposição normal, mas nos últimos perío
dos da doença, quando a sclerose, cessando de 
ser extra-lobular, penetra no interior e dissocia 
os lóbulos, vècm-se muitas vezes as cellulas da 
peripheria comprimidas, perder a sua forma 
cubica, o protoplasma tornar-se granuloso e ser 
invadido por gottas de gordura. 

Emquanto ao systema biliar, que nos falta 
estudar, não apresenta geralmente alteração no
tável ; além d'uma côr amarellada que sobre
vem no fim da doença e que é devida á icterí
cia, mas que nem sempre é constante, nota-se, 
raras vezes, uma neoformaoão muito accen-
tuada dos canaes biliares, como na seirrose hy-
pertrophica. 

Terminamos com a descripção anatomo-pa-
thologica da hepatite alcoólica mais frequente: 
as formas que agora nos resta estudar são 
muito menos importantes. 

É d'ordinaria a degeneração gordurosa que 
muitas vezes acompanha a seirrose atrophica. 
Pôde também encontrar-se nas outras formas 
de hepatite, consecutivas ao abuso do alcool; 
ella é muitas vezes indicio d'uma perturbação 
de nutrição da cellula hepática, conforme diz 
Robin: «Toutes los fois que la nutrition d'un 
tissu est troublée, il se produit des granula
tions graisseuses dans l'épaisseur de ses ele-
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merits, d'autant plus petites que leur forma
tion est plus rapide.» 

E é, com effeito, nas cellulas da peripheria 
dos lóbulos, cellulas que são as mais visinhas 
da séde dos phenomenos inflammatories, e cuja 
nutrição deve ser, por este facto, profunda
mente perturbada, que se manifesta primeira
mente a degeneração gordurosa. Vèem-se en
tão gottasiuhas réfringentes invadir pouco a 
pouco o protoplasma da cellula ; o núcleo, a 
principio repellido para a peripheria, desappa-
rece depressa e o elemento cellular é substi
tuído por uma cellula gordurosa, cuja colora
ção em negro pelo acido osmico, é caracterís
tica. 

E raro que este aspecto gorduroso seja 
muito sensível, porque, quando está generali-
sado a toda a substancia hepática, é que ha 
suecedido a uma intoxicação aguda, consecu
tiva á ingestão d'uma dose enorme d'alcool; é 
então um typo de hepatite aguda de que não 
temos que nos oceupar aqui, e que diffère da 
scirrose hypcrtrophica gordurosa, que nós va
mos rapidamente examinar. 

N'este caso, o fígado apresenta um au
gmente geral nas suas dimensões; o bordo livre 
é mais espesso, a superfície é lisa e tensa, e só 
com uma observação atenta é que n'élla se des
cobrem finas granulações. 

A consistência é mais molle e não se nota 
difficuldade sensível quando se faz um corte no 
parenchyma hepático. 
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O tecido é pallido e anemiado; cortado não 
escoa sangue e um fragmento collocado sobre 
uma folha de papel, deixa ali uma mancha 
oleosa. 

' Distinguem-se egualmente finas granulações 
separadas por um tractus fibroso cinzento, o 
que mostra existir aqui a associação de duas 
lesões, a steatose e a sclerose. 

Estas alterações são ainda mais manifestas 
ao exame histológico. Com effeito, o tecido con
junctive vè-se espalhado por todo o parenchyma 
d'iima maneira diffusa; a sclerose não apre
senta uma distribuição constante, como na scir-
rose atrophica; penetra nos lóbulos, divide-os, 
de modo a ser, ao mesmo tempo, extra e intra 
lobular. 

É difficil determinar em volta de que ele
mentos este processo principiou, porque apre
sentam alterações tanto as veias supra-hepati-
cas como os ramos da veia porta; a sclerose é, 
pois, bi-venosa. Por outra parte, o systema bi
liar é também atacado. Numerosos canaliculus 
apparecem nos espaços interlobulares com o 
seu epithelio cubico característico; estão inflam-
mados c algumas vezes obliterados por con-
crecções biliares. 

O systema arterial é também mais ou me
nos lesado, porque não é raro encontrar-se um 
certo grão de periarterite. 

Emquanto ás cellulas hepáticas, a maior 
parte soffreu a degeneração granulo-gordurosa, 
possuindo algumas ainda o núcleo que se en-
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contra rcpcllido para a peripheric; n'outras não 
se encontra vestígio de núcleo e o seu proto-
plasma é substituído por substancia adiposa. 
Mas este aspecto gorduroso não é generali-
sado, e muitos dos elementos nobres do fígado 
teem ainda o seu aspecto normal. 

Esta forma de hepatite é, pois, caracteri-
sada pela diffusão das lesões, e todos os au-
ctores que toem notado esta coincidência da 
steatose c da sclerose tentaram estabelecer o 
seu modo de suecessão. E certo que ainda se 
não chegou a um accordo, pois que uns que
rem que seja a steatose que precede a sclerose, 
outros que seja esta aquella, c ainda Sabourin 
diz que estas duas lesões evolucionam simulta
neamente. Também se não está mais adiantado 
na determinação do papel que o alcool desem
penha na sua producção, porque é frequente 
encontrar ao mesmo tempo a tuberculose. 

Resta-nos agora descrevei' as lesões que 
se- encontram na scirrosc hyportrophica biliar, 
também descripta, e poder-se-ia dizer creada, 
por Ha not. 

O fígado é consideravelmente augmentado 
de volume e occupa uma grande parte da cavi
dade abdominal; o seu peso pôde attingir até 
três kilogrammas; apresenta uma coloração es
verdeada manifesta e não tem perdido a sua 
forma; a sua superfície ó quasi lisa e semeada 
de pequenas granulações. A consistência é 
firme, mas o escalpello não grita quando se 
lhe faz uma secção; a capsula de Glisson pôde 
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estar augmentada de espessura e ter uma còr 
esbranquiçada, enviando muitas vezes adheren-
cias aos órgãos visinhos. 

Ao exame histológico vè-se a sclerose prin
cipiar nos espaços portas sob a forma de ilho
tas (insular), depois espalhar-se no parenchyma 
hepático, circumscrevendo, desde logo, comple
tamente os lóbulos visinhos (monolubulares), e 
penetrando no seu interior; ella é, pois, ao 
mesmo tempo extra e intralobular. Além d'isto, 
caracter muito importante, o tecido conjunctivo 
não chega nunca a um grau d'organisaçào tão 
avançado como nas outras formas de sclerose; 
não é um stroma formado de fibras conjuncti
vas fusiformes alongadas, ao contrario, encerra 
um grande numero de cellulas embryonarias 
que formam agglomerações mais ou menos 
consideráveis. 

Aqui, não é em volta dos vasos sanguíneos 
que principia a hyperplasia, mas em redor 
dos canaliculus biliares: estes apresentam le
sões de angiocholite e de periangiocholite, e, 
além d'isso, o sou numero é muito augmen-
tado ; este augmenta tem sido explicado quer 
por uma gommificação dos canaliculus bilia
res, quer pela transformação das trabéculas 
cellulares hepáticas em canaes biliares; mas, 
em nenhuma forma de scirrose, esta rede bi
liar attinge tão grande desenvolvimento como 
na scirrose hypertrophica de Hanot. 

E por esta forma que nós terminamos a 
descripção das lesões que o alcool pôde deter-

G 
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minor no parenchyma hepático, mas existem 
inn certo numero d'alteraçoes concomitantes 
(pie se encontram constantemente, e que, sob 
pena de ser incompleto, nós não podemos dei
xar de descrever. 

Em primeiro logar, assignalemos o enorme 
desenvolvimento que por vezes toma o baço. 

Esta viscera pôde attingir um grande vo
lume, tendo-se já observado um baço que pe
sava 000 grammas, pertencendo a individuo 
que suecumbiu a uma hepatite chronica, al
coólica. Este baço tinha uma consistência fir
me, a superficie de secção apresentava íiletes 
conjunctivos muito mais espessos que no es
tado normal. 

É também vulgar encontrar vestígios de in-
Uammação chronica sobre a serosa peritoneal. 
Estes vestígios são, um certo grau d'espessura 
e uma còr esbranquiçada, ou então é uma vas-
cularisação manifesta que se pôde observar; é 
principalmente ao uivei das pregas do perito-
neo sobre a glândula hepática, que se encontra 
esta alteração localisada, mas algumas vezes 
pôde ser gencralisada a todo o peritoneo, e já 
em 1860 Lancereaux (') admittia a existência 
d'uma péritonite d'origem alcoólica e mais re
centemente Leudet descreve nos alcoólicos très 
ordens de lesões : 

1.° Um derrame seroso ou misturado de 
flocos fibrinosos mais ou menos abundantes; 

(1) Arch, de medicina, 18fi0. 
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2.° Péritonite; 
3.° Pseudo-membranas com hemorrhagic, 

pigmento ou pus. 
Estas lesões do peritoneo e do baço encon-

tram-se frequentemente nos indivíduos scirro-
ticos, mas muito maior numero de vezes se 
observam alterações do estômago, que é, com 
effeito, onde o alcool penetra antes de ser ab
sorvido; também a cor d'ardosia da mucosa, 
indicio d'iima phlegmasia chronica, pequenas 
ulcerações disseminadas, maior espessura da 
parede, são lesões que se encontram com fre
quência. 

Emfim, como o alcool é uma substancia 
que passa rapidamente na torrente circulatória, 
elle se diffuncle assim em todo o organismo, e 
vae determinar perturbações nutritivas nos ele
mentos constitutivos dos órgãos ou dos tecidos 
cm contacto dos quaes o liquido sanguineo o 
poderá conduzir; é assim que se explicam a 
multiplicidade de lesões que podem apresentar 
os alcoólicos. 

Vejamos agora como é que o alcool produz 
as diversas alterações na glândula hepática. 

O alcool pôde ser introduzido no organismo 
de duas maneiras: pelas vias respiratórias e 
pelo tubo digestivo. 

Podemos pôr de parte o primeiro modo de 
penetração, que, muito menos importante, pôde, 
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comtudo, ser sufficieiite para determinar a in
toxicação alcoólica. Fallemos só da introduc-
ção pela via estomacal. Uma vez no estômago, 
o que acontece ao alcool ? Mitseherlich de
monstrou que elle era immediatamente absor
vido ao uivei das paredes vasculares da rica 
rede sanguínea que rodeia o estômago; a maior 
parte passa n'estes vasos, e o alcool que não é 
absorvido a este nível-, continua a caminhar no 
tubo intestinal, penetrando nas numerosas boe-
cas absorventes disseminadas por todo o tra
jecto. 

Com effeito, todos os vasos que serpeiam 
sobre as paredes do tubo digestivo, não tar
dam em conter alcool ; basta fazer ingerir unia 
certa quantidade d'esta substancia a um ani
mal, sacriíícal-o passado instantes, e encon-
trar-se-ha em todos os vasos do mesanterio, 
arteriaes e venosos, um sangue rutilante, im
pregnado d'uni forte cheiro d'alcool. 

Esta simples experiência demonstra ampla
mente que o alcool penetra no sangue dos ca-
naes encarregados de recolher os produetos cia 
absorpção intestinal ; ora, estes, como se sabe, 
reunem-se para formar um tronco, a veia porta, 
que vac distribuir-se na glândula hepática, e 
diffnndir assim por todo o parenchyma as di
versas substancias que podem ser misturadas 
no sangue que ella contém; é natural suppòr, 
se ellas são irritantes, que determinem no li
gado profundas lesões. Ha muito já, que a 
acção nociva do sangue da veia porta foi indi-
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cada. Stahl, fazendo outr'ora da veia porta a 
porta d'entrada de todos os males, tinha, tal

vez, imaginado que o sangue cpie ella continha 
podia ser a causa d'alteraçâo da substancia 
hepática. Mas foi Beau que demonstrou que 
certos productos misturados ao sangue produ

ziam estas alterações, e que o alcool diffun

dindose rapidamente é notável debaixo d'esté 
ponto de vista. De resto, esta acção irritante 
do alcool sobre a substancia hepática compre

hendese facilmente, sabendose que o fígado 
possue uma propriedade especial para conser

var esta substancia no seu trama. 
Mas como é que elle produz lesões na glân

dula hepática? 
Broussais julgava que a irritação se propa

gava da mucosa intestinal ao parenchyma do 
fígado, seguindo os conductos biliares. Para 
outros as alterações resultavam d'uma excita

ção sympathica cujo ponto de partida se en

contrava no intestino. 
A opinião mais razoável parece a de Fre

richs que diz: «Les substances qui, comme 
l'alcool, passent facilement dans le sang des

tiné au Joie, agissent directement)); e Andral 
isto mesmo tinha supposto quando escrevia: 
«■Portées directement dans le J'oie par les vei

nes meseraiques, les molecules alcooliques ne 
peuvent elles pas determiner aussi directe

ment sur cet organe wie irritatives perma

nente?)') 
E, com effeito, todos os experimentadores 
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tern reconhecido que esta substancia actua di
rectamente sobre os diversos elementos da 
glândula hepática. 

Cl. Bernard mostrou que, se se administra 
uma pequena quantidade d'alcool a um ani
mal, as cédulas hepáticas eram bem depressa 
impressionadas por esta substancia; as suas 
funeções exageravam-se, o que se traduzia por 
uma producção de glycogene muito mais abun
dante que no estado normal. 

Por outra parte, Lcudet, descreveu uma 
doença que chamou icterícia aguda dos bêbe
dos, c que é caracterisada pelo apparecimento 
d'um amarello intenso em seguida a excessos 
alcoólicos. Parece que, n'este caso, o alcool in
gerido em grande quantidade, exalta a funcç.ão 
biliar da cédula hepática, e determina assim o 
apparecimento da icterícia n'estes indivíduos. 
Esta observação inteiramente clinica, foi con
firmada por Jaillet n'uma experiência physiolo-
gica que este auetor menciona na sua these 
sobre o alcool. 

Este auetor fez uma injecção intra-venosa 
d'uma grande quantidade de agua-ardente em 
um animal, o viu a secreção biliar exagerar-se, 
a bile passar em abundância nas urinas, sem 
que a autopsia revelasse a menor lesão do 
figa do. 

Estas experiências provam pois que o ele
mento cellular é directamente excitado pelo al
cool, e que este phenomeno será tanto mais 
manifesto, quanto maior for a dose do alcool 
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absorvido, ou quanto mais rapidamente seja 
posto em contacto com a cellula hepática. É 
isto o que acontece quando o alcool é ingerido 
em jejum; a absorpção é muito mais rápida e 
o fígado sente mais depressa os effeitos do al
cool. 

Mas, durante o periodo digestivo, as condi
ções em que o fígado se encontra, pelo affluxo 
sanguíneo de que este órgão se torna sede, 
pela absorpção poderosa que acompanha o acto 
da digestão, são eminentemente favoráveis á 
penetração do alcool, e quando a quantidade 
sufficiente para produzir a hyperemia physio-
logica é excedida, não tarda em se estabelecer 
os processos inflammatories ou degenerativos. 

Assim, a cellula hepática pôde ser directa
mente lesada pelo alcool; mas como esta sub
stancia actua também, quer sobre o sangue 
contido nos vasos, quer sobre as suas paredes, 
elja determina perturbações nutritivas que tam
bém compromettem a vitalidade e o funeciona-
mento dos elementos nobres do fígado. 

Mas estas alterações cellulares são menos 
frequentes que a hyperplasia conjunctiva. 

Esta determina geralmente o principio da 
hepatite. Com effeito, o alcool actua desde logo 
sobre a parede vascular, porque elle tem uma 
grande tendência em se apoderar da agua dos 
tecidos, em contacto dos quaes elle se encon
tra ; e se circula em grande abundância nos 
vasos mesantericos ou hepathicos, não tarda 
era produzir uma irritação que se manifesta 



ss 

pela formação de thromboses e desenvolvi
mento de tecido embryonario. Depois, a cansa 
irritante, continuando a manifestar-sc, estas al
terações augmentam de extensão, invadem a 
principio as diversas tunicas dos vasos, o te
cido conjunctive peri-vascular, e bem depressa 
o processo attinge a bainha conjunctiva que se 
ramifica no interior do fígado, e nós sabemos 
que a hyperplasia attinge, por vezes, um alto 
grau. Estão n'estes casos, aquelles que Jaccoud 
diz que a doença parece ter por fim fazer des-
apparccer o ligado e substituil-o por tecido fi
broso. A steotose e a sclerose são pois as duas 
alterações que o alcool determina no fígado; 
são estas com effeito, como vamos vêr, as alte
rações que teem sido notadas por todos os ob
servadores que teem estudado a acção toxica 
do alcooi ou que teem tentado produzir no ani
mal a scirrose alcoólica. 

E ponto bem estabelecido que quando se 
submette uni animal á acção de bebidas espiri
tuosas, em breve se manifesta uma congestão 
da glândula hepática; este facto tem sido obser
vado por todos os que toem experimentado a 
acção do alcool, sob o ponto de vista da sua 
acção sobre o fígado. 

Mas este resultado não era suffíciente; pro-
curou-se conhecer d'uma forma mais completa 
a pathogenia das lesões. Z. Pupier ('), fez to-

(1) Z. Pupier. Actions des boissons ditas spiritaeuses sur 
le foie. (Arch, de Pliysiologia, 1888.) 
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mar a gallinhas e a coelhos doses variáveis de 
diversas bebidas espirituosas, absintho alcooli-
sado, vinho tinto, vinho branco e alcool abso
luto, e notou que a acção do absintho e do 
alcool se manifestava de preferencia sobre o 
stroma, emquanto que o parenchyma era mais 
lesado pelo vinho branco e tinto. Não foi isto, 
entretanto, o que Magnan observou no fígado 
dos animaes sobre os quaes experimentava o 
alcool sob o ponto de vista da acção sobre sys-
íema nervoso. Chegou a fazer tomar a cães 30 
a 40 grammas d'alcool de commercio em cada 
dia durante 6 mezes, e eis o que elle notou : 
No fim do segundo niez, o fígado estava in
vadido pela degeneração gordurosa; tomava 
uma cor amarellada com uns pontos mais 
sombrios disseminados por toda a superficie, 
e ao exame histológico, a substancia hepática 
apresentava zonas escuras, ao nivel das quaes 
as cédulas estavam deformadas, tumefactas, e 
continham no seu protoplasma granulações e 
gottasinhas gordurosas. Alguns annos mais 
tarde, Dujardin-Beaumetz e Audigé retomaram 
estas mesmas experiências para investigarem 
a acção do alcool, e foi sobre porcos que ex
perimentaram: durante 3 annos fizeram inge
rir, a um certo numero d'estes animaes, 200 
grammas d'alcool, pouco mais ou menos, em 
cada dia. 

Durante a vida, os animaes em experiência 
apresentavam perturbações digestivas caracte-
risadas por vómitos, diarrhea, e na autopsia 
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encontrou-sc a mucosa intestina] muito con
gestionada; o íigaclo estava também muito hy-
peremiado, mas nunca se encontrou scirrose 
e explicavam esta particularidade pelo facto de 
ser a textura fibrosa do tígado de porco muito 
mais espessa e resistente que no homem, e 
por conseguinte mais difficil de comprimir o 
elemento glandular. 

Emfim vamos expor as celebres experiên
cias de Strauss e Bloeq sobre a scirrose al
coólica do fígado, que são, incontestavelmente, 
o melhor estudo experimental que tem sido 
feito sobre a questão. Estes auctores tentaram 
reproduzir sobre coelhos as lesões da hepatite 
alcoólica. Com este fim faziam-lhes tomar, por 
meio d'uma sonda esophagica, uma dose de 
10 a 20 grammas d'alcool absoluto ethylico e 
amylico, o que corresponde pouco mais ou me
nos a 7 grammas por kilogram ma do animal. 
Diremos apenas as lesões encontradas no fígado. 
Ao exame macroscópico, este órgão tinha au-
gmentado de consistência; nenhuma granulação 
apparccia á superfície; não havia espessamento 
de peritonco, nem da capsula de Glisson, nem 
ascite; o parenchyma era mais duro ao tacto; 
sentia-se uma leve resistência quando se sec
cionava, e na superfície da secção distinguia-se 
nitidamente a disposição dos lóbulos que esta
vam circumscriptos por uma zona acinzentada. 
É depois cio terceiro mez que o microscópio 
revela lesões caracterisadas por uma infiltra
ção de cellulas embryonarias nos espaços por-
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tas. N'um grou mais avançado de intoxicação, 
os elementos embryonarios eram mais abun
dantes; os lóbulos estavam rodeados por uma 
zona d'estas cellulas, que circumscreviam al
gumas vezes muitos lóbulos. Elias appareciam 
em volta dos ramos de calibre medio da veia 
porta e dos canaes biliares, sem epie se possa 
dizer que esta proliferação fosse systematica; 
as veias centraes dos lóbulos eram constante
mente respeitadas; emquanto ás cellulas hepá
ticas estavam em geral intactas, salvo á peri-
pheria do lóbulo, onde se via o processo em-
bryonario invadir o seu protoplasma, ou algu
mas vezes rodear uma cellula isolada como 
um'annei . Nunca viram uma cellula hepática 
transformar-se n'uma cellula embryonaria, nem 
observaram canaes biliares de nova formação, 
mesmo em animaes que resistiram durante um 
anno á acção do alcool. 

Eis aqui, em resumo, o que Strauss e Blocq 
descreveram na sua memoria, cuja importân
cia é capital, porque indicam nitidamente a pa-
thogenia das lesões hepáticas devidas ao alcool 
e as suas experiências confirmaram o que Char
cot tinha avançado em 1877, isto é, que a scir-
rose em principio era annular, perilobular c 
monolobulau. Mostraram que o systema venoso 
supra hepático não é atacado, e que a ausên
cia de caniculos biliares explica porque, para a 
sua producção, é preciso que haja ao mesmo 
tempo retenção da bile, como tèem provado as 
experiências cie Charcot e Gombault. Estas 
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lesões encontradas nos animaes, parecem-se 
muito com as que nós descrevemos como care-
cterisando a scirrose atrophica. Ellas confir
mam a opinião de que de todas as hepatites 
chronicas-alcoolicas, a mais frequente é a que 
acompanha o diminuição de volume da glân
dula. É certo que a atrophia nunca foi obser
vada nas experiências que temos enumerado; 
mas isso é devido a que os animaes não podem 
supportar o alcool por tanto tempo como o ho
mem e que, por conseguinte, a retracção do 
tecido fibroso não tem tempo de se produzir e 
o fígado conserva o seu volume. 

Emquanto ás outras formas de hepatite nun
ca poderam ser realisadas pela experiência; é 
que no homem, ao lado do alcool, existem dif
férentes factores etiológicos que são chamados 
a gosar um papel importante na producção das 
lesões, emquanto nos animaes em experiência, 
as alterações não dependem senão d'uraa causa 
única: o alcool. 



CAPITULO IV 

Symptomas, Marcha, Terminação, Formas clinicas 

Vimos no capitulo precedente que as lesões 
exercidas pelo alcool sobre a glândula hepática 
se reduzem a dois processos, que podem dar-se 
isoladamente ou simultaneamente, a sclerose e 
a steatose : quer dizer que o fígado pôde apre
sentar alterações no tecido conjunctivo intesti-
cial ou no parenchyma propriamente dito, e isto 
é importante saber-se, porque estas lesões fa
zem acompanhar-se de symptomas variados, 
segundo o elemento constituitivo da glândula 
tiver sido primeiramente atacado. Entretanto, 
qualquer que seja o typo mórbido que vae cor
responder á alteração d'uni ou d'outro d'estes 
elementos, existe constantemente, no principio, 
um período durante o qual se podem observar 
symptomas communs a toda a hepatite chroni-
ca-alcoolica. Com effeito, estes symptomas são 
perturbações digestivas variadas, perturbações 
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que tanto podem depender das desordens pro
vocadas pelo alcool nas vias digestivas, como 
attribuirem-se ás alterações, em começo, do fí
gado. Os doentes queixam-se de digestões dif
icultosas, experimentam um incommodo, uma 
oppressão epigastrica depois das refeições. O 
trabalho da digestão é muito mais demorado 
que no estado normal; toem frequentemente 
eruetações ou regorgitações que deixam na 
bocca uma sensação d'amargume muito des
agradável; de manhã, ao despertar tem o vo-
uiitus potatarum característico. Estas pertur
bações de digestão fazem-se acompanhar de 
alternativas de diarrhea e de constipação e so
bre tudo d'uma sensação de peso ao nivel do 
hypochondro direito, despertando dòr a este ni
vel a menor pressão. 

Todos estes symptomas são por vezes pouco 
accentuados de modo a não chamarem a atten-
çõo do doente c tanto mais quanto elles apre
sentam como caracter importante a sua grande 
variabilidade. Passa muitas vezes um tempo 
bastante longo durante o qual os doentes go-
sam d'uma saúde relativamente boa, mas de 
repente, em seguida a novos excessos de bebi
das, as perturbações digestivas rcapparecem e 
a sensação oppressive ao nivel do fígado mais 
se accentua. Se n'esta occasião examinarmos a 
glândula hepática, encontral-a-hemos notavel
mente hypertrophiada; o limite inferior está 
muito abaixo e a consistência é de tal modo 
augmentada que pôde fazer crer na existência 
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d'uma hepatite intersticial. Esta dureza especial 
do fígado congestionado pôde levar um obser
vador desprecavido a suppòr que se trata d'uma 
scirrose, quando se está apenas em presença 
d'umo simples congestão. Nos alcoólicos, este 
estado congestivo do fígado é a regra e Rendu, 
no artigo fi,gado do Diccionario de Dechamhre, 
diz : «L« plupart des buveurs de proj'ission 
que doivent finir pour de la cirrhose, débu
tent par des poussées de congestion hépatique 
de plus en plus frequentes)). 

Esta congestão, phenomeno inicial da scir
rose, foi contestada durante muito tempo, os 
factos observados eram olhados como casos de 
scirrose hypertrophica, mas actualmente em 
presença de numerosas observações que tem 
sido relatadas não se lhe pôde negar a exis
tência. Assim Bamberger observou em quatro 
casos de scirrose que o fígado começou por 
augmentai' de volume, para diminuir em segui
da mais ou menos rapidamente, adquirindo 
maior consistência. Cyr, no seu livro sobre 
doenças do fígado, cita um facto análogo bem 
convincente. Estas variações de volume da glân
dula hepática devem ser adrnittidas como muito 
frequentes. Basta, com effeito, recordar que, 
durante o trabalho da digestão, o fígado au
gmenta de volume, em razão da maior quanti
dade de sangue que afflue ao seu parenchyma, 
e esta tumefacção passageira desapparece uma 
vez que os phenomenos hepáticos necessários 
á transformação dos produetos da digestão es-
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tejam terminados. Mas por pouco que, nos ma-
teriaes absorvidos e misturados ao sangue da 
veia porta, se encontre algum producto irritante, 
tal como o alcool, esta hyperemia será ainda 
mais accentuada, e terá unia tendência a esta-
belecer-se d'uma forma chronica, se a causa 
se repete muitas vezes, mas antes de chegar a 
este estado, o ligado voltará no intervalle» as 
suas dimensões normaes. Além d'isso, não é 
somente na congestão d'origem alcoólica que 
se podem observar estas modificações passa
geiras do volume do fígado; na gotta, na lithiase 
biliar, no principio d'uma lesão hepática qual
quer existe sempre um periodo congestivo du
rante o qual o fígado é muito mais volumoso. 

Concebe-se pois perfeitamente que, quando 
se estabelecem no fígado lesões de hepatite 
chronica alcoólica, haja phases congestivas, o 
que explica este sentimento de tensão que ex
perimentam os alcoólicos ao nível do hypochon-
dro direito. 

Mas é muito raro que os doentes se aperce
bam d'estes phénomènes, e continuam a entre-
gar-se ás suas oceupações; entretanto existem 
já dois symptomas importantes que devem fa
zer desconfiar da affecção, queremos foliar do 
estado da pelle c cia composição das urinas. 

As urinas apresentam já uma coloração 
carregada vermelho tijolo característico; dei
xam depositar um sedimento urinário muito 
abundante, e a addição cl'algumas gottas d'acido 
azotico faz apparecer um disco escuro que, se-
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gundo Gubler, seria formado por uma mistura 
d'indigotina e hemapheina. 

Emquanto á pelle, ella apresenta uma gran
de seccura; a transpiração é completamente 
supprimida; os doentes tem uma còr especial 
que diffère da cachexia cancerosa ; a pelle pa-
recc-se com pergaminho, secca e descorada; e 
muitas vezes placas violáceas na face, com 
uma dilatação considerável das venulas do na
riz, põem-nos no caminho do diagnostico. 

Todos estes signaes são o mais das vezes 
pouco accentuados e, durante este primeiro pe
ríodo, a atteneão do medico não é dirigida para 
o lado do fígado; é só quando se estabelecem 
symptomas mais sérios, ascite e icterícia, que 
se cuida em examinar a glândula hepática. 

O derrame da cavidade peritoneal faz-se al
gumas vezes bruscamente, em seguida a uma 
causa irritante, ou então é pouco o pouco que 
o liquido se collecta; é que, com effeito, a sua 
pathogenia é variável. 

Admitte-se geralmente que ella é devida ás 
perturbações circulatórias que determina nos 
vasos intra-hepaticos a compressão do tecido 
conjunctivo cie nova formação. Esta theoria não 
é sufflciente para explicar todos os casos. «Si 
l'on est porté à penser—-diz Potain (') — que 
Vascite ne devrait se produire qu'a la période 
atrophiante de la cirrhose, l'expérience au con
traire nous apprend qu'ilya des cas au l'epan-

(1) P a u t a i n - Semaine Médicale —1888. 
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chôment intra-ábdomiml est precoce, alors que 
l'atrophie ne s'est pas encore produite.» 

Gomo explicar estes factos? 
Dieulafoy (') diz que devemos entrar em con

sideração com o estado anatómico das raizes 
da veia porta. Nós sabemos, com effeito, que o 
alcool é rapidamente absorvido ao longo do 
tubo intestinal e que passo para os vasos en
carregados de recolher os produetos de absor-
pção. Porque não admittir que, já n'estes vasos, 
o alcool determine lesões de parede, endophle-
bite? Porque não admittir que, a este uivei, se 
faça a principio uma retardação, depois uma 
suspensão por thrombose do liquido sanguinco 
e que por conseguinte a ascite se produza? 

De facto, o exame histológico da veia spleni
ca e da veia porta nos indivíduos mortos de 
hepatite alcoólica com ascite, teem revelado 
que a tunica interna está um pouco espessa, 
apresentando um certo grau de sclerose. Se 
suppomos que esta lesão está generalisada a 
todo o systema intraperitoneal da veia porta, 
comprehender-se-ha que o curso do sangue 
possa ser retardado e que o derrame se pro
duza. 

Ha ainda uma outra theoria para explicar a 
ascite: é a (pie a faz resultar d uma fluxão per-
titoneal, quer por irritação, quer por resfria
mento. Lancereaux c Leudet dizem que é muito 
frequente encontrar lesões do peritonco nos al-

(1) Dteulafoy—Manuel, de Pathologie Interne. 
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coolisados; ora estas lesões podem ser o ponto 
de partida d'uma hypersecreção do liquido peri

toneal, ainda mesmo que ellas estejam locali

sadas na parte da serosa que rodeia o fígado. 
Por outra parte, Potain (■) crè que o frio só 
pôde determinar a ascite e se esta causa se não 
encontra a maior parte das vezes «c'est que les 
uns et les autres pas toas le J'oie dans les mê

mes conditions, et il suffit n'ont souvent d'une 
alteration minime de cet organe, pour qu'un 
simple re/i'oidissement, léger appoint, deter

mine rapidement une ascite, que ne se serait 
pas produite dans les conditions normales.)) 

Em resumo, compressão dos vasos portas 
intrahepaticos, lesões dos ramos peritoneaes 
da veia porta, alterações ou íluxão rheumatis

mal do peritoneo, taes são os factores que é 
preciso ter era conta na patbogenia da ascite 
no decurso da scirrose. 

Os symptomas por que ella se manifesta são : 
augmente de volume do abdomen, forma do 
ventre de batrachio, som baço, que se desloca 
com facilidade e sensação de onda. 

Todos estes signaes são sobejamente conhe

cidos para n'elles insistirmos; ainda assim de

vemos indicar que Tripier aconsclba praticar o 
toque vaginal, como meio de melhor conhecer 
a íluetuação, na mulher, quando o derrame é 
pouco abundante. 

(1) Potain —Be l'influence du froid dans la production de 
l'ascite au debut de la scirrhose. Semaine Médicale —1888. 
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Este meio é precioso para reconhecer .a as-
cite, quando ella é pouco considerável, e o que 
augmenta ainda a importância, é que muitas 
vezes o medico se pôde enganar sobre a quan
tidade do liquido derramado.- Muitas vezes, com 
effeito, existe, com a ascite, um meteorismo 
considerável, (pie resulta da accuinulação de 
gazes no intestino e no estômago; ora, este 
meteorismo é devido á diminuição da secre
ção biliar, porque a vesícula está quasi vasia e 
Claude Bernard mostrou que, nos animaes em 
que ligava o canal choledoco, os intestinos 
eram destendidos por gazes fétidos. 

Quando o derrame é pouco abundante, re-
conhece-se facilmente e em breve se manifesta 
um embaraço na respiração, o andar torna-se 
difficil e o doente experimenta uma sensação 
de peso considerável. Estes phenonienos podem 
attenuar ou mesmo desapparecer, quando a 
ascite começa a diminuir ou a reabsorver-se, 
quer se estabeleça uma circulação complemen
tar muito desenvolvida, quer purgantes drásti
cos ou diuréticos façam uma derivação consi
derável pelo tubo digestivo ou vias urinarias. 

Muitas vezes, com effeito, quando a circula
ção intra-abdominal começa a ser embaraçada, 
faz-se uma corrente collateral no systema ve
noso, descriptor em 1850, por Sappey, como 
encarregada de substituir a circulação porta, 
quando um obstáculo a vem interromper; e este 
obstáculo pôde, por vezes, atlingir um desen
volvimento tal, <pie se nota a seu uivei um fre-
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mito preceptivel com a mSo ou um sopro vas
cular. 

A ascite, tal como nos a acabamos cie des
crever, encontra-se geralmente na forma d'hé
patite epie se acompanha da diminuição do vo
lume do fígado. 

Entretanto, tem-se publicado casos de scir-
rose atrophica sem ascite (Hanot) ('); da mes
ma forma também se pôde encontrar um der
rame emquanto que a glândula hepática está 
volumosa, quer esta collecção liquida acompa-
nbo uma scirrose hypertrophica, quer coincida 
com a phase congestiva do principio. 

O fígado hypertrophiado raramente se acom
panha de derrame; mas, por outro lado, apre
senta um symptoma quasi constante: a icterícia. 
Esta não se estabelece de repente; no principio, 
durante toda a pbase latente, ha frequentes ata
ques d'unia côr amarella, correspondendo ás 
différentes phases congestivas do figado; mas, 
mais tarde, quando a doença chegou ao período 
confirmado, a icterícia é permanente. 

No principio, é uma icterícia por polycholia; 
ha secreção biliar exagerada, sob a influencia 
da irritação devida ao alcool; mais tarde, é uma 
icterícia por retenção: os conduetos biliares, 
comprimidos pelo tecido conjunctivo, não per-
mittem mais o escoamento da bile, que não 
tarda a passar para a torrente circulatória c dar 

(I) Hanot — Cirrhose sem ascite. Arch, de Médecine, pag. 
602 — 1886. 
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a todos os tegumentos a côr biliosa caracterís
tica. 

Basta-nos enumerar os sígnàes bem conhe
cidos da ictcricia : còr da pelle, Aariando do 
amarello-verde ao verde-azeitona, coloração es
pecial das conjunctivas e do freio da lingua, 
descoração das matérias fecaes, presença de 
pigmentos biliares nos différentes líquidos ex
cretados pelo organismo; depois, quando a icte
rícia existe já ha bastante tempo, observam-se 
perturbações variadas nas vias digestivas (sen
sação de amargume na bocca, inappetencia, 
nauseas, vómitos), no apparelho circulatório 
(lentidão do pulso, sopro cardíaco) e no sys-
tema tegumentar (prurido, comichões, etc.) 

A icterícia e a ascite são, pois, dois sympto-
mas importantes do período confirmado das he
patites chronicas alcoólicas e encontram-se ge
ralmente,a ascite, quando o fígado é pequeno, e 
a icterícia, pelo contrario, quando é volumoso. 

Estes différentes symptomas que acabamos 
de estudar: ascite, icterícia, modificações de 
volume, não se encontram em todas as formas 
de bepatite alcoólica; nós veremos, ao contra
rio, que a sua presença ou ausência é suffi-
ciente para caracterisar um ou outro dos typos 
clínicos que são admittidos; mas ha ainda dois 
signaes que, quando existem, são preciosos 
elementos de diagnostico; queremos fallar do 
estado do baço e das hemorragias. 

O baço attinge muitas vezes um grande des
envolvimento ; esta splenomegalia pôde expli-
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car-sc, quer como consequência das congestões 
repetidas, de que é sede o baço, em virtude das 
perturbações circulatórias do systema porta, 
quer pela irritação que o alcool misturado ao 
sangue dos seus vasos lia determinado no seu 
parenchyma, e que foi o ponto de partida da 
hyperplasia que elle apresenta. • 

Emquanto ás hemorrhagias, são muito fre
quentes no decurso da scirrose; muitas vezes 
apparecem primeiro que outro qualquer sym
ptom a. 

Estas hemorrhagias podem ter logar por 
différentes vias e seriam as epistaxis as mais 
frequentes. 

N'outros casos, o sangue provém dos vasos 
peritoneaes, e então o liquido ascitico tem uma 
côr sanguinolenta. Algumas vezes também os 
doentes apresentam hematemeses, suecedendo 
á ruptura das dilatações vasculares que se en
contram ao nivel dos vasos esophagicos. 

Deve-se, também, tomar cm conta, na patho-
genia d'estas hemorrhagias, o estado da parede 
vascular; e de facto, ella apresenta muitas ve
zes alterações, a sua consistência é muito di
minuída e não se deve somente ao alcool attri-
buir esta fragilidade vascular, mas também á 
composição do sangue. 

0 sangue apresenta, com effeito, um cara
cter importante: é que a hemoglobina é em 
muito menor quantidade que no estado normal 
e que ao mesmo tempo existe uma hypoglobu-
lia muito accentuada. 
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Estas modificações no composição do san
gue podem ser devidas ás perturbações de he-
matopoieso ou á acção nefasta do alcoo] sobre 
este liquido. 

Alas ao lado das hemorrhagias, devemos in
dicai- os resultados que foraèce o exame do 
apparelbo circulatório. 

Não é raro notar modificações nos ruidos 
do coração e, segundo Laurent, ouve-se muitas 
vezes um sopro no primeiro ruido. Potain in
terpreta este phonomeno da seguinte forma: a 
presença do alcool no sangue determina o es
pasmo dos vasos da pequena circulação, a ten
são augmenta no campo da artéria pulmonar, 
e o coração direito se dilata o bastante para 
produzir uma insuíficieneia funccional da vál
vula fricuspida, d'onde resulta um sopro que 
se ouve nitidamente. Devemos dizer que estes 
signaes não são constantes em toda a hepatite 
chronica alcoólica e que se não encontram nas 
formas acompanhadas de icterícia. O mesmo 
se não dá com os urinas que apresentam cara
cteres sempre idênticos nos casos d'alteraçoes 
do fígado consecutivas aos abusos alcoólicos. 

Recordemos que, desde principio, emquanto 
que os symptomas estão ainda latentes, o seu 
exame pôde levar-nos a suspeitar a scirrose. 
N'um grau mais avançado da doença, a quan
tidade é notavelmente diminuida; técm uma 
coloração vcrmelho-corregado, côr de tijolo ; 
deixando-as repousar um pouco, não tarda a 
fazer-sc no fundo do vaso um abundante depo-
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sito de sedimento urinário. No caso d'hépatite 
com icterícia, apresentam todas as reacções 
das urinas biliosas. 

Sob o ponto de vista da sua composição, 
pôde dizer-se que ellas não contéem nunca al
bumina, a menos que não coexistam lesões 
renaes consecutivas, devidas quer á acção do 
alcool, quer ás perturbações que pôde determi
nar na circulação do rim um derrame abdomi
nal abundante. Mas ha um signal importante 
que revela o seu exame: é uma notável dimi
nuição d'urèa. 

Emfim, podemos ter indicações sobre o es
tado do fígado pelo exame das urinas, quando 
se pratica a glycosuria digestiva. 

Sabe-se que Cl. Bernard demonstrou que se 
se injecta assucar na veia porta, nenhum ves
tígio se encontra nas urinas, emquanto que o 
continham immediatamente, quando o assucar 
fosse introduzido pelas jugulares. No primeiro 
caso, esta substancia é retida pelo fígado, no 
qual, nós sabemos que, no estado normal, se 
encontra fixado. Ora, Couturier pensou que, 
nos doentes atacados de lesões hepáticas, se 
pôde facilmente renovar a experiência de Cl. 
Bernard; o assucar que se lhes fizer tomar 
deve passar rapidamente para as urinas, pois 
que, n'elles as funeções do fígado estão pro
fundamente perturbadas. E esta a experiência 
que foi descripta com o nome de glycosuria 
alimentar e que pôde dar preciosas indicações 
sobre o estado do ficado. 
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Esta perversão das funcçòes da glândula 
hepática não tarda a arrastar uma perturbarão 
nos phcnoinenos de assimilação e- disassimila-
ção; os doentes caem n'um profundo grau de 
emaciação, e este é tanto mais frisante cpianto 
elle contrasta com o enorme desenvolvimento 
do abdomen, devido ao derrame; depois a ca
chexia estabelcce-se pouco a pouco, a còr ter
rosa é característica, os lábios são completa
mente descorados, uma sede ardente os devora, 
a fraqueza é muito grande, o menor esforço, o 
menor trabalho determina n'elles um profundo 
cançasso. E entretanto, signal importante, os 
phenomenos geraes faltam durante a maior 
parte da affeccão; não é senão no principio 
que o thermoinetro accusa uma fraca elevação 
de temperatura, quer geral, quer local, ao nivel 
do hypochonclro direito. Da mesma maneira, 
no ultimo período, os doentes podem apresen
tar febre ou hypothermia, quando se declaram 
as complicações, taes como as inílammações 
bastardas, pneumonia, pleurisia, erysipela, icte
rícia grave, etc., a que os progressos da ca
chexia vem precipitar o desenlace fatal. 

São, com cffeito, os modos de terminação 
mais frequentes das hepatites chronicas al
coólicas. Eis aqui qual é d'ordinario a sua 
marcha; podem distinguir-se-lhe três períodos: 
o primeiro, muito longo, que é geralmente, se
não sempre, desconhecido, caracterisado por 
perturbações digestivas variadas, uma còr sub-
icterica, um augmente de volume do ligado, 
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com sensação dolorosa, algumas vezes ascite 
passageira ; ao segundo período, todos estes 
syniptomas se accentuam, os signa.es physicos 
fornecidos pelo exame do fígado são modifica
dos; a ascite é muitas vezes muito pronun
ciada, frequentemente também a icterícia se 
estabelece de uma forma permanente. Entre
tanto, é no principio d'esta segunda phase que 
se observam umas remissões que fazem crer 
na cura, emfim, no ultimo periodo, sobrevèem 
as différentes complicações que nós assignala-
mos acima e que evoluem rapidamente para a 
morte. 

A terminação pela icterícia grave seria muito 
frequente: comprehende-se bem, com effeito, 
que n'uni grau avançado da doença, quando o 
tecido hepático é transformado n u m bloco fi
broso, ou que todos os elementos nobres do 
fígado soffreram a degeneração granulo-gordu-
rosa, as funcções do ligado estando, por este 
facto, completamente supprimidas, se vejam 
desenrolar phenomenos ligados á insufficiencia 
hepática, phenomenos análogos ás perturba
ções uremicas por insufficiencia renal como se 
observam no mal de Bright. 

Notemos ainda a terminação por hemorrha-
gia (hematemese, hemorrhagia peritoneal), ou 
pelos progressos da cachexia, e teremos in
dicadas as différentes formas porque podem 
morrer os alcoólicos atacados de lesões do fí
gado. 

Agora que nós conhecemos os syniptomas, 

http://signa.es
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a marcha e a terminação das hepatites alcoóli
cas chronicas, é necessário enumerar as for
mas clinicas que se podem apresentar. 

A principio é a contestação do fígado, que 
se traduz por perturbações digestivas, uma leve 
còr subicterica, uma dòr mais ou menos viva 
no hypochondro, hepatomegalia, raramente as
cite. Muitas vezes coexiste um movimento fe
bril; ha ao mesmo tempo elevação de tempe
ratura local e de temperatura geral. Esta forma 
passa muitas vezes desapercebida e é sempre 
de pouca duração. 

N'uni grau mais avançado podem distin-
guir-se muitos typos clínicos : 

1.° Chamaremos engorgitamento chronico, 
a congestão permanente do fígado, que corres
ponde á hepatite intersticial de Semuiola, e que 
se acompanha d'augmento de volume do fígado 
e algumas vezes d'ascite; 

2.° A scirrose atrophica clássica com as
cite, rede venosa supplemental", pequenez do 
pulso, tumefacção do baço, hcmorrhagias e au
sência d'ictericia; 

3.° A scirrose alcoólico gorduroso, cara-
cterisoda por perturbações digestivos, precoci
dade d'ictericia com fígado hypertrophiado e 
terminação por icterícia grave; 

4." Einfim, e muito mais raramente, a scir
rose hypertrophiea biliar de Hanot com sym-
ptomas capitães: icterícia chronica, augmento 
de volume do fígado e ausência d'ascite. 

Ha ainda factos, e teem-se publicado um 
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grande numero d'elles, que não quadram com 
estes typos clínicos. 

Muitas vezes o alcoolismo é ali indicado 
como causa; são estes casos que Dieulafoy des
creveu sob o nome de scirroses mixtas ; não 
fazemos mais que indical-as. Alas eomprehon-
de-se que sejam ainda frequentes porque, como 
diz Leudet, nos alcoolisados como em todos os 
doentes, as lesões são raras vezes simples; os 
casos typos não servem senão para discripção 
dogmática; em medicina pratica os factos são 
individuacs, isto é, offerecem particularidades 
mais ou menos aeeentuadas segundo os indi
víduos. 



CAPITULO V 

Diagnostico e Prognostico 

Á primeira vista parece muito fácil reconhe-
cer-se uma hepatite alcoólica, poisque, este epi-
theto d'alcoolico implica um factor etiológico 
bem simples de verificar. 

Não acontece, porém, assim, porque alguns 
doentes victimas do alcoolismo quasi sempre 
tem uma reluetancia enorme em declarar o seu 
funesto vicio, e outros porque ignoram que são 
alcoólicos. 

Mas, apressemos-nos em dizel-o, muitas 
vezes os antecedentes alcoólicos serão manifes
tos a um simples exame do doente. 0 aspecto 
terroso especial da face, com dilatação varicosa 
das venulas sub-cutaneas, a tremura das mãos 
característica, as insomnias, os pesadellos com 
hallucinações, são outros tantos signaes pró
prios do alcoolismo chronico que indicarão ao 
medico o caminho do diagnostico. 
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Estes dados fazem ás vezes falta ou são 
apenas dileneados, torna-sc então necessário 
elëminar as différentes affecçõcs que podem 
confundir-se com uma hepatite alcoólica. 

No primeiro período, durante a phase con
gestiva, dever-se-ha distinguir a hyperemia de
vida aos hábitos alcoólicos da que se pôde dai' 
na lithiase biliar, na gotta, e emfim nas affec-
ções cardíacas. 

A presença dos cálculos hepáticos será re
conhecida a maior porte das vezes pelos acces-
sos da cólica hepática, cuja dòr é muito mais 
viva que a da congestão simples do fígado; e 
além d'isso a Icterícia, os vómitos virão em au
xilio do medico para estabelecer o diagnostico. 

A gotta que se acompanha algumas vezes 
de congestão hepática, traduz-se por signaes 
muito conhecidos, de modo que é desnecessá
rio insistirmos n'ellcs. Emfhn o exame metho-
dico do coração é bastante para distinguir a 
congestão d'origem cardíaca. 

No período confirmado, ha muitas affecções 
que podem simular a hepatite chronica al
coólica. 

Examinemos primeiramente as que apre
sentam um augmente de volume do ligado, 
reservando-nos para fazer em seguida o dia
gnostico com aqnellas em que o fígado está 
atrophiado. 

No numero das primeiras, notemos em pri
meiro logar a leucocythemia e a diabete.; mas 
o exame do sangue e das urinas dissipará rapi-
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damente todo o erro; o impaludismo reconhe-
cer-se-ha facilmente pelos accessos periódicos 
da febre. 

Em seguida temos um certo numero d'affec-
ções do fígado que é preciso saber differencial* 
muito bem. 

Os kistos hydaticos serão distinguidos pelo 
frémito característico, desenvolvimento irregu
lar dos lobos do fígado e sobre tudo pelo resul
tado que dará o exame do liquido retirado por 
uma puncção. 

Os abcessos do fígado encontram-se geral
mente nos indivíduos que tèem residido nos 
paizes quentes, ou que tem tido uma dysenthe-
ria prolongada; emfim, symptoma capital, que 
se não encontra na hepatite chronica alcoólica, 
elles tem uma marcha mais aguda e acompá-
nham-se sempre de febre, muitas vezes uma 
puncção exploradora vira também confirmar o 
diagnostico. 

O cancro do fígado nos indivíduos de certa 
idade em loger de conservar uma superfície 
lisa ou levemente granulosa, apresenta uns re
levos bem apreciáveis pela palpação; emfim os 
doentes tèem uma còr amarcllo-palha caracte
rística. 

Não é senão nos indivíduos atacados de le
sões ósseas chronicas, acompanhadas de sup-
purações prolongadas que se observa a dege
neração amyloide; os antecedentes facilitarão a 
pesquiza da origem da hypertrophia hepática 
concomitante. 

8 
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Xno ha senão a pylcphlchitc c a péritonite 
tuberculosa com que se poderia confundir a 
hepatite chronica alcoólica; ora no primeiro 
caso os accidentes evoluem rapidamente, a as
cite estabelece-se depressa, muitas vezes co
existe com a icterícia, e emíim, os doentes 
experimentam uma viva dor que não existe na 
scirrose; no segundo caso, os caracteres apre
sentados pelo derrame abdominal différera de 
tal modo da ascite da scirrose, a palpação é 
tão dolorosa, que não ha necessidade de cons
tatar lesões nos vertices dos pulmões para crer 
n'uma péritonite tuberculosa. 

Taes são as affecções de que é preciso sa
ber différenciai' as hepatites alcoólicas; mas é 
possível distinguir entre ellas as formas clini
cas que nós havemos admittido? E só basean-
do-nos sobre a evolução dos symptomas, que 
chegaremos a estabelecer esta differença, de
vendo ainda estar prevenidos da frequência das 
scirroses mistas. 

Poderemos reconhecer os casos de scir
rose curavel, ou melhor como prever os casos 
em que a ascite é destinada a desapparecer? 
Para a ascite ligada a uma scirrose atrophica 
confirmada, reconhecer-se-ha pela reproducção 
rápida em seguida a cada puneção, pelo enor
me desenvolvimento da rede venosa sub-cuta-
nea, pela frequência das hemorrhagias, pela 
ruptura vascular no systema sanguíneo do tubo 
digestivo, e sobretudo pela marcha sem remis
são da affecção. A coisa não c tão fácil para as 
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ascites curáveis. Com effeito, se se não distin
guem friccionamentos peritoneaes, se a palpa
ção do abdomen é absolutamente indolente, não 
se pôde admittir a existência d'uma peritonite-
chronica. 

Poder-se-ha, nos casos duvidosos, recorrer 
á analyse cbimica do liquido peritoneal extra
indo pela puncção: Frerichs ('), com effeito, 
inscreveu no seu livro uni quadro onde mostra 
a differença de composição dos derrames abdo-
minaes, segundo que elles dependiam d'uma 
péritonite chronica, d'uma lesão do fígado ou 
d'uma affecção cardíaca. Mas isto depende de 
analyses minuciosas que se não podem fazer 
senão n'um laboratório, não sendo, portanto, 
um meio pratico. 

0 diagnostico da péritonite chronica d'ori-
gem alcoólica, é geralmente impossível de fazer 
se não ha indicações sobre os antecedentes, e, 
por consequência, desconhece-se facilmente a 
causa da ascite que d'elle dependem. É o mes
mo para as outras causas pathogenicas da as
cite, a perihepatic, a trombose da veia porta, a 
fluxão rheumatismal do peritoneo, que não 
existem meios de os distinguir. 

E absolutamente impossível prever a cura-
bilidade da ascite nos alcoólicos e isto é tanto 
mais de sentir, quanto o prognostico cia affe
cção seria muitas vezes modificado. 

(1) Tratado pratico das doenças de Jígado, Pariz 1887. 
Traduc. 



116 

Ha muitos casos de scirrose alcoólica com 
ascite e para os quaes os différentes medicos 
tinham feito um prognostico fatal; ficaram sur

prehendidos ao verem n'elles o desappareci

mento do derrame e a volta da saúde durante 
um tempo mais ou menos longo. 

Infelizmente estes casos são a excepção, e 
o prognostico da hepatite chronica alcoólica 
qualquer que seja a sua forma é sempre muito 
grave. Se o primeiro período está latente e pôde 
muitas vezes ser de longa duração a scirrose 
pôde ser atacada profícuamente ; no segundo 
periodo, o que corresponde á organisação do 
tecido fibroso, a lesão é irremediável, o pro

gnostico ■muito grave mas nem sempre fatal,, 
como se suppunha a alguns annos. 



CAPITULO VI 

Da curabilidade e tratamento da scirrose 

Não ha muitos annos ainda, que se dizia que 
todo o individuo affectado de scirrose, estava 
irremediavelmente condemnado a morrer. 

Entretanto, Monneret ('), em 1852, relatou 
um facto que modificou o absolutismo d'esta 
proposição. Um individuo, da idade de .36 an
nos, entrou na sua enfermaria com todos os 
signaes d'uma scirrose quando, contra toda a 
espectativa, elle se restabelece depois de ter 
expellido pelas urinas e nas dejecções, uma 
quantidade enorme de serosidade. Algum tempo 
depois volta ao hospital atacado d'uma pneu
monia a que succumbiu. A autopsia permittiu 
verificar que o liquido ascitico cuja existência 
anteriormente tinha sido verificada, estava to
talmente reabsorvido. 

(1) Ardi. gên, de medicine, 1852. 
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Frerichs, Duffin, relatam successivamente 
observações da mesma ordem que as de Mon-
neret. 

Leudet foi mais longe, em 1874 e na sua 
clinica medica do Hôtel-Dieu de Rouen, intitu
lando um capitulo: Da curabilidade da scir-
rhose do fígado consecutiva ao abuso das be
bidas alcoólicas, increpava directamente o al
coolismo de produzir uma scirrose de ascite 
curavel. 

Entre as três observações de Leudet, só 
uma é verdadeiramente significativa; ella é re
ferente a um estalajadeiro, grande bebedor de 
vinho, que deu entrada no hospital com todos 
os signaes de scirrose, comprehendendo a as
cite. Depois de três puneções abdominaes esta 
cessou de se reproduzir, e o doente observado 
durante dois annos consecutivos, ficou n'um 
estado de saúde relativamente satisfatório. 

Todavia só de 1885 cm diante é que tem 
apparecido importantes factos sobre a questão 
da curabilidade dos symptomas scirroticos e 
sobre os meios therapeuticos que permittem 
obtel-a. 

Ribeton e Coutray de Pradel publicaram as 
suas theses, em 1885 e 1886, relacionando fa
ctos sobre este assumpto. 

Laucereaux leu na Academia de Medicina, 
em 1887, uma memoria que continha dez exem
plos d'unia feliz evolução da scirrose hepática 
alcoólica. Á Sociedade Medica dos Hospitaes 
um grande numero d'observaçoes tèem sido 
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feitas de 1886 a 1889 por Guyot, Dieulafoy, Du-
jardin-Beaumetz e outros. 

Á Sociedade Clinica, emfim, em 1889, novos 
casos forain ainda referidos por Bouchard, Da-
maschino, Gaucher e Gilbert. 

Não deve, portanto, o medico desanimar em 
presença d'uma scirrose alcoólica, porque tem 
armas com epie possa combater e mal. 

Entre os factos numerosos que tem sido pu
blicados com o fim d'estabelecer a curabilidade 
da scirrose alcoólica, um certo numero, sem 
duvida, tem uma significação duvidosa, mas ha 
outros d'um valor incontestável. 

Quando, como nas observações de Lance-
reaux e Millard, por exemplo, em bebedores 
confirmados se voem manifestar perturbações 
digestivas, modificações chimicas e physicas 
na urina, uma côr amarella dos tegumentos, 
varicosidades vasculares, hemorrhagias por di
versas vias, ascite, dilatação das veias, sub
cutâneas abdominaes, modificações de volume 
do fígado e do baço, perturbações na saude 
geral, e quando, em seguida a um tratamento 
apropriado, estes phenomenos mórbidos se 
vêem atténuai' e desapparecer mais ou menos 
completamente, é impossível rejeitar a evi
dencia da scirrose e de lhe negar a curabili
dade. 

Sc as provas d'ordem clinica não bastas
sem, outras provas mais decisivas podiam ser 
apresentadas. 

Monneret não é o único que tem podido 
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praticar a autopsia d'uni scifrotico completa
mente curado contra toda a espectativa. 

Dujardin-Boauinetz tez a autopsia a um in
dividuo que morreu d'uma pneumonia e que 
pouco tempo antes tinha saido do hospital com
pletamente curado d'uma scirrose, cuja exis
tência pôde assim ser verificada de visu. 

Guyot teve occasião de fazer uma observa
ção do mesmo género; tratava-se d'uma mu
lher alcoólica (pie tinha apresentado signaes 
d'uma scirrose evidente. Os accidentes desap-
pareceram c a doente pôde ser considerada du
rante mais de dois annus como curada. Entrou 
de novo no hospital e suecumbiu. Na autopsia 
verificou-se a existência d'uma scirrose atro
phica, absolutamente typica. 

A estes factos demonstrativos é desneces
sário acerescentar outros, elles asseguram a , 
realidade da curabilidade da scirrose, e indi-
cam-nos o sentido que é preciso attribuir á 
palavra curabilidade. 

Este sentido é puramente symptomatico. O 
que é curavel na scirrose, é a perturbação cir
culatória intra-hepatica da qual dependem a 
ascite e a maior parte d'outros phenomenos. 
Emquanto á lesão conjunctiva do fígado, ella 
persiste, modificada sem duvida, diminuída tal
vez, mas não integralmente reparada. A cu
rabilidade da scirrose alcoólica não deve ser 
encarada como possível no sentido littéral da 
palavra; pelo menos os documentos que actual
mente se possuem, não permittein ter uma tal 
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otimprefaensfiò. O scirrotico cuja ascite desap-
pareceu, está tão curado com o cardiaco cuja 
asystolia foi conjurada. 

N'outros termos, quem falia da curabilidade 
da scii'i'hose alcoólica, quer fallar da curabili
dade dos symptomas scirroticos. 

Os scirroticos cuja cura se proclama, estão 
nas condições d'estes indivíduos que, affecta-
dos de scirrose, succumbem a uma outra affe-
cçao, sem que até á autopsia a alteração do 
ligado tenha sido conhecida. 

Quando a scirrose é symptomaticamente cu-
ravel, vê-se a ascite retroceder pouco a pouco 
ou então depois d'uma ou muitas puncções ces
sar de se reproduzir. 

A desapparição da ascite não se acompanha 
habitualmente d'uni desenvolvimento progres
sivo das veias sub-cutaneas abdominaes, mas 
pelo contrario d'um abatimento que prova que 
as vias circulatórias intra-hepaticas se torna
ram mais premeaveis. N'uma doente observada 
por Gilbert em 188G, por exemplo, depois da 
quinta puncção a ascite cessou de reapparecer, 
e a circulação collateral, que era extraordina
riamente desenvolvida, é actualmente, em 1890 
quasi nulla. 

A permeabilidade maior do fígado é ainda 
attestada pela diminuição das varizes hemor-
rhoidaes, pela cessação das hemorrhagias re-
ctaes e mesmo algumas vezes pela retracção 
do baço que Millard observou nitidamente n'um 
caso. Todas as desordens d'origem scirrotica 
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podem d'uma forma desapparecer pouco e pou
co umas após outras: melhora o estado das 
funcções digestivas, as urinas tornam-se mais 
abundantes, as hemorrhagias cessam, as vari-
cosidades vasculares tornam-se por vezes me-
menos sensíveis e a nutrição renasce com o 
vigor. 

Não se trata, pois, da cura da scirrose, 
propriamente fallando, mas da creação d'uni 
modus vioeiidi muito precário que constitue 
actualmente o nec pias ultra dos resultados a 
que o medico deve mirar. 

Digamos algumas palavras sobre o trata
mento. 

Para obtermos este modas vioeiidi no scir-
rotico, o doente deve immediatamente, abster-se 
por completo do agente pathogenico das alte
rações hepáticas, quer dizer do alcool. Não ha 
um único caso de cura cm que esta condição 
não tenha sido realisada, e é só d'esta forma 
que se vêem apparecer remissões, ou, nos ca
sos d'ascite curavel, o dcsapparecimento do 
derrame. Supprimir o alcool, é fazer desappa-
recer a causa irritante e é meio de verificar o 
velho adagio: sublata causa, tollitar effectus. 

Mas não é somente esta a missão do medi
co, perante um scirrotico, a de lhe aconselhar 
a suppressão do alcool, tem também de fazer 
uma modificação symptomatica e auxiliar, se 
fosse possível, a regressão do tecido sclerotico. 

A therapeutica dos symptomas varia segun
do o periodo em que está a affecção. 
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No principio, a phase congestiva será van
tajosamente combatida com os revulsivos locaes 
(ventosas, vesicatórios, pontas de fogo, ao nivel 
do hypocondro direito). Ao mesmo tempo, para 
desviar o curso do sangue e facilitar o desap-
parecimento da grande quantidade de sangue 
que ha affluido ao fígado, será bom fazer a de
rivação sobre o tubo intestinal por meio de 
différentes purgantes. Emfim, o uso d'algiins 
cholagogos farão desapparecer promptamente 
a còr subiterica, ou mesmo a icterícia que se 
observa por vezes n'este primeiro período. É 
n'estes casos que as aguas alcalinas possuem 
uma acção curativa maravihosa. 

Mas ha um symptoma que se nota algumas 
vezes n'este periodo da affecção mas que em 
geral apparece mais tarde, queremos fallar da 
ascite. 

Ha uma série de meios destinados a provo
car o desapparecimento do derrame abdominal; 
fallemos em primeiro logar do regimen lácteo 
que tem dado magníficos resultados a ponto de 
se ter dito, que aos doentes se deve declarar 
que teem a escolher entre o leite ou a morte. 
Deve-se ao mesmo tempo procurar, pelos pur-
guntes muitas vezes repetidos", pelos diuréti
cos, favorecer a eliminação do liquido. Em al
guns casos tein-se visto, com effeito, por estes 
únicos meios, a ascite desapparecer rapida
mente. 

Quando o derrame persiste, Semmola acon
selha dar o iodureto de potássio em doses crés-
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centes (de 1 a 4 grammas dissolvidas n'um litro 
d'agua) c durante muito tempo. É egualmente 
este modo de tratamento (regimen lácteo e 
iodureto de potássio) que Lauccreaux (') appli-
eou nos casos que tem relacionado: 

«Dans les cas favorables, l'amélioration 
ne tarde pas à se produire; elle commence a 
se manifester environ vingt jours après le dé
bat des traitement; les urines deviennent plus 
abundantes, l'œdème et l'ascite diminuent et 
desparaissent, tandis que le réseau veineux 
s'efface et le rttte perd de sou volume, le me-
teorisme casse, les fonctions digestives se réta
blissent, etc.» 

Mas como actua esta medicação? Se o iodu
reto de potássio pode suspender o desenvolvi
mento dos elementos jovens do tecido conjun-
ctivo e oppòr-se á sua organisação, o leite faz 
cessar toda a irritação e annula a causa que dá 
nascimento a este tecido e que produz a scir-
rose hepática. Mas a maior parte dos medicos 
partilham o scepticismo de Nothnagel (2) que 
uno ndmitte como demonstrado que o iodu
reto de potnssfo possn suspender n mnrcha 
d'uma scirrose do -fígado e que pensa que 
n'estes casos se se prescreve, «c'est faute de 
mieux». 

Ha um outro- medicamento que, algumas 

(1) Lpucereaux, De la cirrhose alcoolique, Bull. Med., 1890. 
(2) Notlimigcl e RoêSbãclí, Nouceau.v elements de théra

peutique, 1881), pug1. 275. 
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vezes, tem dado bons resultados; é o mercúrio 
que aqui vem actuar como altérante. Os colo-
melanos são a preparação mais empregada, 
diz-se que elles impedem o desenvolvimento de 
sclerose, e por conseguinte, luctarão vantajosa
mente contra esta infiltração embryonnaria que 
nós sabemos ser, em alguns casos, a caifsa do 
derrame. 

Infelizmente estes différentes methodos não 
trazem muitas vezes nenhuma melhora c o cli
nico tem de praticar a paracenthese abdominal. 
Mas em que momento se deve intervir? É me
lhor punccionar no principio quando o liquido 
é bastante considerável ou esperar que a abun
dância do derrame determine perturbações gra
ve's? A questão parece hoje resolvida. 

Em presença da inocuidade que as precau
ções antisepticas asseguram á intervenção, ten-
dc-se a reconhecer que é preferível actuar desde 
principio, isto é, logo que os doentes comecem 
a sentir o menor embaraço nas funcções respi
ratórias. • 

Muitas vezes a ascite não se reproduz, ou 
então o tratamento concomitante é seguido do 
melhor resultado. Segundo Renzi, quando o re
gimen lácteo ao fim de 15 dias não produz 
algumas melhoras, deve-se praticar a paren-
centhese, depois continuar o tratamento, vendo-
se este methodp coroado algumas vezes do 
melhor successo, emquanto a pressão da ascite 
tinha impedido antes a que este resultado se 
produzisse. 
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Se, ao contrario, apezar das frequentes pun-
cções o liquido se reproduz, lembremos que 
Lyons praticou 3G n'um doente e só então viu 
desappareccr a ascite, isso indica que estamos 
em presença d'uma ascite incurável, ligada a 
lesões hepáticas irremediáveis. Ainda assim te
remos a satisfação de haver, pela precocidade 
da intervenção, procurado um certo allivio a 
estes infelizes. 

Restam as indicações symptomaticas; as 
hemorrhagias, as perturbações digestivas e a 
anemia que reclamam indicações apropriadas. 



CONCLUSÕES 

1.° As lesões que o alcool determina só do 
principio do nosso século em diante é que co
meçaram a ser mais bem conhecidas. 

2.° As bebidas espirituosas actuam sobre o 
fígado não somente pelo alcool que contém, 
mas ainda pelos productos mais ou menos tó
xicos que se lhes ajuntam na industria. 

3.°'No principio de toda a hepatite chronica 
alcoólica, existe um período quasi sempre muito 
longo, correspondendo á phase congestiva, e 
que se acompanha de symptomas mal determi
nados; depois, n'uma epocha mais avançada, 
deve reconhecer-se como forma clássica: 1.° a 
congestão chronica ; 2.° a scirrose atrophica ; 
3.° a scirrose alcoólica gordurosa ; 4.° mais ra
ras vezes, a scirrose biliar. 

4.° Não se deve admittir que a scirrose al
coólica é curavel, se este termo de scirrose 
designa o estado scleroso do fígado. Todos os 
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factos que tem sido publicados, são baseados 
no desapparecimento de phenomenos mórbidos, 
taes como a ascite, que se encontra nos alcoóli
cos cujo ligado não é atacado de scirrose ver
dadeira. 

5.° A difficuldadc de verificar os antece
dentes alcoólicos dos doentes, obrigará muitas 
vezes a fazer o diagnostico differencial das he
patites chronicas alcoólicas. Não se podem pre
ver os casos d'ascite cu ravel, porque ella está 
muitas vezes ligada á péritonite chronica sim
ples, e esta affecção é geralmente muito difficil 
de se conhecer. 

0.° O prognostico das hepatites chronicas 
alcoólicas, chegadas qo segundo período é sem
pre muito grave. 

7.° O tratamento varia segundo o periodo 
da affecção: No principio, os antiphlogisticos, 
os purgantes, os derivativos dão os melhores 
resultados; n'uma epocha mais avançada, o 
regimen lácteo, associado ao iodureto de potás
sio deve ser aconselhado; mas o que se deve 
sobretudo exigir, é a privação absoluta d'alcool. 

8.° Nos casos cl'insuccesso d'estas indica
ções, uma puneção não pôde ter senão vanta
gens. 



PROPOSIÇÕES 

Anatomia. — As rotulas são ossos sesamoi-
deos. 

Physiologia.— Os movimentos de translação 
do rim estão em relação intima com os do dia
phragma. 

Materia medica.—O iodo é um medicamento 
anti-despneico. 

Pathologia externa.—A curetagem uterina não 
é causa de esterilidade. 

Operações. — Para a dranagem das feridas, 
preferimos as tiras de Naussbaum aos tubos 
de cautchu. 

Partos. — A auscultação abdominal não for
nece signaes sufficientes para determinar a po
sição do feto. 

' Pathologia interna. — Os accidentes da icterí
cia grave não devem ser attribuidos á cholemia. 

Anatomia pathologica.—A lencocythemia é um 
cancro próprio do sangue. 

Medicina legal. — As tentativas de suicídio de
vem ser consideradas, perante a lei, como um 
homicídio voluntário frustrado. 

Pathologia geral. —Nos casos de cancro do 
estômago, o acido chlorhydrico não existe nos 
contentos estomacaes ou é inferior ao normal. 

Visto. Pôde imprimir-se. 
O presidente, O director, 

7Ï. Pinto. « Visconde d'OUeeira. 
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