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Aqui,—como a todas as questões medicas prepon
derantes, vincula-se o nome de Hyppocrates; tão 
valioso foi o seu concurso no estudo d'esté objecto, que 
o celebre Galeno não vacillou em proclamal-o—inventor 
da doutrina therapeutica da revulsão. 

Para considerarmos a verdade que esta grande asser
ção envolve, relanceie-se mais uma vista sobre os seus 
Aphorismos, gloriosa taboa da velha lei, irradiando por 
tantas vezes sobre o dia actual os ^eus clarões enor
mes. 

A idea da revulsão devia alvoroçar o espirito de 
quem, como o velho Mestre, tão bem sabia votar-se á 
observação, fundamento de suas doutrinas; e de facto, a 
revulsão therapeutica, comprehendida na concepção hyp-
pocratica da doença, representava uma verdade theorica, 
definida e posta em evidencia pela clinica. A materia 
peccante, violando as portas da economia, travava peleja 
contra as forças vitaes, que actuavam sob a forma d'uma 
reacção d'intensidade variável, d'utilidade incerta, mas 
d'intenções constantemente salutares. 
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OperavaSG a cocção, uma elaboração especial da 
substancia morbifica, um processo de que a natureza não 
poderia prescindir para determinar a eliminação defini

tiva da materia morbigena: eis a crise—■movimento na

tural para onde convergiam as attenções decididas de 
Hyppocrates, acto genuinamente revulsivo, que a natu

reza causava, para attingir o seu ideal regular. 
A revezes, um vomito expontâneo vae curar uma 

diarrhea prolongada; outra diarrhea apaga uma ophtal

mia chronica, de modo que, em todos estes casos ha 
um evidente transporte de principios mórbidos que a na

tureza effectua d'umas regiões para outras, significando 
outros tantos processos ordinários da cura natural. 

Esta eliminação critica deve ser respeitada pelo pra

ctico e a actividade do esforço natural resalva de appli

cações therapeuticas inopportunas: não cruzará comtudo 
os braços; expectador attento activará ou retardará a evo

lução do drama pathologico, quando a crise seja incom

pleta, isto é: pobre de tendências salutares; e, quando 
preveja que a natureza transvie d'um caminho regular, 
evocará os agentes therapeuticos que levem ás manifes

tações criticas, corroboradas pela observação clinica co

mo peculiares á doença em questão. 

O humorismo de Hyppocrates conduziao natural

mente á crença na revulsão; ou melhor: a theoria veio 
fortalecer as ideas naturalmente suggeridas pela practi

ca, por isso que as suas doutrinas precediam a observa

ção dos factos. 
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Nem d'outra arte se concebe como podesse o hyppo-
cratismo, apenas com os minguados recursos de que dis
punha a sciencia contemporânea, distituida de physiolo-
gia, pobre de anatomia, levantar o edifício que nos im
põe o assombro, a despeito de dous mil annos que nos 
apartam do seu tempo. 

Os quatro humores componentes do organismo em 
estado de equilíbrio davam a saúde; porém qualquer mo
dificação d'esse estado, qualquer alteração quantitativa 
ou de qualidade operada no seio dos líquidos (chymoi) 
dava a doença. Assim a therapeutica, de accordo com a 
theoria pathogenica, deveria visar a reduzir os humores 
ás proporções normaes ou á composição physiologica, fim 
unicamente exequível pela expulsão da materia morbi-
gena (phlegma) ou do excesso de humor. Eis a revulsão 
(antispasis), que tem por instrumentos os meios thera-
peuticos susceptíveis de attrahir a causa da doença a 
uma dada região, para lhe franquear a evacuação (pa-
rochetensis). 

O grande medico, postoque não houvesse formulado 
toda a serie de princípios após elle desenvolvidos por 
Galeno, practicava comtudo em grande escala os pro
cessos revulsivos, cujos exemplos lhe fornecera a natu
reza. 

Na angina aconselhava os purgantes, a fim de obter 
a deslocação da causa morbigena de cima para baixo; na 
innammação da uvula o mesmo effeito obtinha pela ap-
plicação de ventosas na região occipital, deslocação de 
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deante para traz; a suspensão do fluxo menstrual era 
determinada por meio d'uma vasta ventosa nas glându
las mammarias, etc. 

O arsenal cirúrgico de Hyppocrates e Galeno, con
siderável como era, por isso que practicava com fre
quência operações taes como a trepanação ou a abertura 
de abcessos hepáticos, contava muitos dos numerosos 
instrumentos de tortura, que hoje desappareceram quasi 
completamente da clinica, sem graves prejuízos da parte 
da humanidade. 

As ventosas e sobretudo os cautérios eram mui
to vulgarisados n'aquella epocha. A sangria foi tam
bém empregada em vasta escala, já como processo re
vulsivo, já como évacuante; e assim Galeno, sob o cui
dado meticuloso que o caractérisa, distinguia os nume
rosos casos, na maioria illusorios, em que a deplecção 
sanguínea preenchia promiscuamente os dous fins, pre
cisando as regiões onde a operação deveria effectuar-se, 
consoante a sede da doença. 

«A revulsão therapeutica tem sempre razão de ser 
nas partes oppostas ás aífectadas, de cima para baixo, 
de diante para traz, da direita para a esquerda. Para as 
dores da fronte a revulsão deverá ser practicada no occi
put, para uma epistaxis do lado esquerdo appliquem-se 
ventosas no hypochondrio direito, etc.» 

A mais longe nos levariam as considerações que dei-
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xamos expendidas, se ousássemos fazer um estudo com
pleto da revulsão hyppocratica, ampliada e aperfeiçoada 
por Galeno, porém os desenvolvimentos em que entramos, 
preenchem o fim a que-visamos. 

Impugnada será talvez a latitude, que imprimimos á 
parte histórica d'esté trabalho, confrontada ás breves 
considerações que a seguem; porém, se d'esté modo pro
cedemos, foi porque desejáramos demonstrar que a re
vulsão, tão velha como a sciencia, não arranca a sua 
origem d'um empyrismo boçal: deriva pelo contrario 
d'uma observação aturada e penetrante dos factos clí
nicos, que diariamente palpamos. 

Comtudo, não foi sempre esta a opinião de todos os 
homens da sciencia, que se occuparam d'esté assumpto. 

Um vulto nobre, Malgaigne, uma das mais sympa-
thicas dialécticas contemporâneas, arrebatado pelo en-
thusiasmo das grandes pugnas, talvez fosse quem mais 
contestou á revulsão este caracter de importância histó
rica, de formação scientifica, de velha estirpe que aca
bamos de confessar. 

Certo é que Hyppocrates e Galeno, explicavam os 
phenomenos da revulsão por meio das suas crenças hu
moristas; porém do fundo d'estas vigorosas preciosida
des archeologicas, d'estas interpretações não vigentes, 
resalta a verdade, que permanecerá inabalável, como 
expressão d'uma observação clinica profunda. 

Com o lento derivar dos séculos, com a serie com
passada das descobertas physiologicas, soffreram as ve-

2 
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lhas theorias humoristas successivas transformações fa-
taes, que as eliminaram da circulação medica. 

A descoberta de Harvey, a nova luz, vibrou-lhes 
um golpe profundo; variadas interpretações da mesma 
ordem de factos sobrevieram com as escolas, que ra
pidamente baquearam — mecanicistas, iatro-chymicos, 
solidistas, vitalistas. 

Haller, credor da medicina do tanto, quanto Harvey 
o ó da physiologia, também pretendeu explicar a seu 
turno os factos comprovativos da revulsão, appellando 
para os phenomenos vaso-motores, aos quaes attribuia 
um papel etiológico de primeira ordem. 

Por fim de contas os medicos mais celebres, os che
fes de escola, ainda mesmo os próprios, que mais des-
denhosos acolhiam o precioso legado do testamento hyp-
pocratico, nas suas tentativas de explicação pouco ou 
nada mais fizeram que paraphrasear, vestir pelo figurino 
da epocha aqaella idea original, antiquíssima, conden
sada no celebre aphorismo:— âuobus doloribus simul oòor-
tis vehementior óbscurat alteram. 

Nos auctores modernos, Haller, Barthez, Pinei, nos 
próprios contemporâneos, do mesmo modo se nota ape
nas uma simples modificação de forma, subsistindo a 
velha essência. 
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Importa a qualquer sciencia, que nutra cordeal de
sejo de aplanar a via do seu progresso, o precisar com 
rigor a terminologia propria; infelizmente em medicina 
superabundam expressões, acclimadas por um uso tra-
diccional, a fluctuar ainda e talvez sempre á mercê das 
mais divergentes accepções. No ramo therapeutico que 
nos occupa, contemplemos tristemente esta boa logoma-
chia, transmittida pela velha medicina e acalentada por 
divagações menos felizes de muito bons auctores. 

Reinou e ainda hoje reina grande confusão sobre o 
valor d'estes dous termos: revulsivos e derivativos. 

Uns consideram-n'os puramente synonimos (Piorry), 
e acoimam de inutil qualquer tentativa de delimitação 
que porventura se envide; outros — e estes representam 
a maioria, satisfazem-se com uma distincção banal, que 
possúe livre curso na sciencia medica sem que traduza 
toda a verdade dos factos. 

Este caracter distinctivo, que promove a lembrança 
das doutrinas de Galeno, repousa na maior ou menor 
distancia que medeia entre o ponto da applicação thera-

* 
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peutica e a séde do mal, que procura combater-se:—os 
revulsivos actuam a pequena distancia da residência pa-
thologica; os derivativos exercem a acção sobre órgãos 
pertencentes a regiões sempre distantes do circulo affe-
ctado. 

Não custa ver que, uma tal significação, imposta a 
grupos de agentes therapeuticos havidos como diversos, 
e por isso mesmo designados por denominações distin-
ctas, repousa n'uma base de somenos confiança. 

Ponderemos em primeiro logar sob o ponto de vista 
etymologico as palavras em questão. 

O termo derivação constituido da particula de e da 
raiz latina deduzida de rivus, rivare, evolve claramente 
a idea d'um curso de liquido, cujo movimento para certo 
ponto é conhecido, movimento que a sciencia procura 
favorecer e mesmo produzir por meios suaves, quando 
necessidade haja de tal. 

Os derivativos devem pois ser constituídos por meios 
therapeuticos brandos, incapazes de violentarem o orga
nismo. 

Dá-se o contrario na revulsão. 
Esta palavra, derivada d'outras duas latinas, vello, 

(vulsio) arrancar, ruptura, e a augmentativa re, dá idea 
d'uma separação enérgica, d'uma acção violenta como o 
desarreigamento de parte d'um todo; de modo que os 
revulsivos devem comprehender todos os agentes phar-
macologicos e cirúrgicos, susceptiveis de occasionar uma 
lesão orgânica d'intensidade variável, desde a mera ru-
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befacção da pelle até á producção de uma escnara, des
de a simples estimulação da actividade circulatória, até 
á mortificação de elementos anatómicos. 

Posto isto, facilmente avulta a distincção etymologi-
ca que se dá entre as expressões analysadas; vejamos 
agora, sob o ponto de vista mais importante, se acaso 
subsiste tão radical discordância. 

—A revulsão lesa mais ou menos profundamente as 
adherencias nor mães dos tecidos, facto que representa a 
condição essencial da sua utilidade therapeutica. Todos 
os meios de que n'estes casos nos servimos, muito mais 
violentos que os derivativos propriamente ditos, alteram 
os elementos histológicos sobre que a sua applicação re-
cae, já dividindo os tecidos como o bisturi, provocando 
a aíHuencia violenta dos humores como a ventosa, já de
terminando mortificações circumscriptas como os cauté
rios actuaes e potenciaes. 

—A derivação encontra-se em condições oppostas. 
Não origina lesão alguma, não actua com violência, 

mas lenta e gradualmente, excitando uma determinada 
funcção, imprimindo maior actividade a uma secrecção 
normal. 

Não cria secrecções novas como a revulsão, modifica 
tão somente a quantidade dos liquidos elaborados pe
los órgãos glandulares e membranosos, espaça por mais 
tempo este trabalho secrectorio e imprime-lhe uma velo
cidade muito maior. 

Os agentes therapeuticos de que a derivação se apro-
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veita, naturalmente filiados entre os que a materia me

dica nos offerece, são representados pelos sudoríficos, er

rhinos, diuréticos, emfim, por todos os estimulantes das 
secrecções normaes. 

A applicação dos revulsivos origina em todos os ca

sos a dôr, consequência da lesão que operam, extrava

sação de sangue ou de algum de seus elementos, ruptura 
de vasos sanguineus, suppuração, innumeros phenome

nos mórbidos, que variam com a intensidade dos meios 
revulsivos empregados e a susceptibilidade individual. 

■ No acto da derivação nada d'isto se observa. 
Certo é que muitas vezes, a applicação inopportuna 

ou excessiva dos meios derivativos determina importan

tes lesões nos órgãos secrectores sobre que foram actuar: 
—o que se dá quando se administra reiterada e longa

mente a urn individuo uma somma de medicamentos diu

réticos enérgicos, achandose os rins em estado de maior 
impressionabilidade e em condicções especiaes de pre

disposição mórbida. 

Todavia, n'estas circumstancias a derivação deixa de 
existir: dáse ao contrario uma verdadeira revulsão, por

que se fez uma lesão apreciável do próprio tecido glan

dular. 
Os soffrimentos inhérentes á acção revulsiva dos cau

térios, não se limitam ao logar onde elles recahiram; es

tendemse mais longe. 
Ha aqui a intervenção do systema nervoso e sobre

tudo do eixo medullar que, sollicitado pelas applicações 
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dolorosas da peripheria, reage contra ellas, e esta reacção, 
que é exactamente o effeito procurado pelo practico, vae 
actuar necessariamente sobre diversos órgãos com uma 
intensidade variável, entre os quaes se encontra o que 
deve aproveitar com esta reacção geral. 

Com a derivação também devem entrar em jogo es
tas mesmas forças nervosas, estes mesmos actos reflexos 
a que a revulsão deve os seus preciosos resultados. 

Entretanto estas acções complexas não reconhecem 
aqui como ponto de partida nenhuma acção violenta. 

Não ha lesão do órgão que reage, nem da região so
bre que os meios derivativos foram actuar. 
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Modernamente os exutorios prolongados, um meio 
de tortura clássico que teve um reinado longo, começa a 
repousar no olvido dos árduos triumphos colhidos em 
eras menos ingratas. 

Teriam sido condemnados pelo seu caracter sediço, 
no calor da intransigência systematica pelas antigualhas, 
ou seria isso fructo positivo d'uma critica severa? 

Ponderemos de fuga a justiça do ostracismo em ques
tão. 

Barafustaram sempre em antagonismo porfiado, dous 
grupos distinctos nas suas aspirações theoricas, nas suas 
investigações e por vezes nos seus methodos práticos: 
conservadores e reformistas. Aquelles, erigindo em sys-
tema a sua admiração pelas practicas antigas, fanáticos 
pelas ideas que foram o docel do berço da sciencia, pro
curam com afan analogias frisantes entre doutrinas 
actuaes e outras que vogaram e vão achar nas cinzas do 
passado todos os germens das ideas do presente. 

Não obstante, muito devemos a esses archeologos da 
sciencia, porque os seus trabalhos não aproveitam á his-
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toria apenas; também se reflectem sobre o que a medi
cina tem de mais util—a therapeutica. 

No seu ardor hallucinado, por mais d'uma vez se des
nortearam, desde que perderam de vista a differença 
enorme das epochas, dos temperamentos e das phases 
scientificas,—esses valiosos pontos de reparo fora dos 
quaes não ha salvação lógica. 

Avisados andaram pois aquelles que acatavam Hyp-
pocrates e muito mais a verdade, tendo entrado n'esta 
questão dos exutorios desobrigados do juramento in 
verba magistri, para avaliar o alcance, o gráo d'estes 
agentes therapeutico3 pela affirmação da experiência 
actual. 

Em medicina não ha fé obcecada, não ha dogmas; 
ha certezas, duvidas ou ignorância. 

Pouco importa que os exutorios remontem a Hyppo-
crates ou a tempos mais visinhos nossos, que elles deri
vem de uma observação clinica rigorosa ou d'uma pra-
ctica rotineira e cega; o que devemos procurar, é conhe
cer se estes processos são úteis ou não na epocha em 
que vivemos, nas condições em que nos achamos, em 
face dos dados da clinica actual. 

Já a medicina muito anterior ao século xvi não ma
nifestava grandes sympathias aos exutorios demorados, 
ao sedenho, por exemplo, que, de todos estes meios re-
vulsivos, maiores clamores conseguiu levantar contra si. 

Mais tarde, encontramos, certo é, alguns medicos 
notáveis que lhes fizeram a apothéose. Demoravam-n'os 



26 

durante mezes, annos, e por vezes durante a vida in
teira do paciente. 

A. Paré, Fabrício d'Acquapendente e sobretudo Fa
brício de Hilden forain d'esse grupo. 

Os sedenhos e os cautérios não viviam reservada
mente no meio da clinica opbtalmologica: assollavam 
todo o domínio therapeutico. Fabrício de Hilden re-
commendava com enthu3Íasmo a applicação dos sedenhos 
e das cauterisações na região occipital na epilepsia, na 
apoplexia, no coma, na vertigem etc. 

O sedenho resuscitava phthysicos, expectorando san
gue e pus; era até de maravilhoso effeito contra a 
peste. 

Perante estes enthusiastas, cuja experiência como 
vemos não pôde prestar-nos boa garantia, surgem feliz
mente practicos abalisados muito avessos a compartilhar 
d'um tal ardor. 

Dizia Gleize que o ferro em braza e a agulha lhe 
causavam horror, o grande Fernel clamava energica
mente contra o emprego insensato do sedenho, Garen-
geot dizia que os cautérios e sedenhos na orelha e occi
put facultavam um allivio, mais illusorio que positivo. 

Perpassando dos auctores antigos para os modernos, 
vamos encontrar ainda mais viva repugnância ao em
prego d'estes agentes. 

Malgaigne, que marcha á frente d'esta crusada, re-
pelle os revulsivos permanentes e qualifica os sedenhos 
d'inuteis instrumentos de tortura. 
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Cazeaux, Bonnefont, Piorry, os oculistas celebres 
condemnam-os a uma inacção desesperada. 

Os partidários actuaes d'estas applicações therapeu-
ticas, rareando como vão, restringem consideravel
mente as suas indicações, procurando suavisar indefini
damente as asperezas dos velhos processos operatórios; 
(Modificação de Bouvier, de Desportes etc.) 

Emfim Desprès, que tenta pôr em relevo os valiosos 
serviços da cauterisação pontuada, diz que «o sedenho, 
o cautério e o vesicatório permanente devem ser empre
gados em cirurgia nas keratites vasculares chronicas 
n'um desespero de cura». 

Accordes ás ideas humoristas predominantes no seu 
tempo, attribuiam os antigos a utilidade dos exutorios á 
suppuração prolongada que lhe era inhérente, por isso 
que este manancial equivalia a um meio precioso de pu
rificação orgânica, uma válvula franqueada ás impure
zas accumuladas na massa sanguine». 

Estas ideas, combatidas em these, tornadas quasi 
inacceitaveis pela concepção moderna da vida, ainda en
contram alguém que se propõe servil-as. 

Ainda em certas diatheses, na escrophulose, por 
exemplo, vemos recommendada por clinicos eminentes 
a abertura de fonticulos que vêem compensar a suppres-
são accidental de antigos corrimentos. Não vae ha mui
to a epocha, em que se practicava no thorax de tysicos 
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numerosos fonticulos destinados a eliminar. . . a mate
ria tuberculosa em circulação. 

A virtude do exutorio torna va-se muito mais exten
siva; não se limitava á mera eliminação dos différentes 
virus hypotheticos ou reaes: ia ató á destruição do teci
do das mais implacáveis neoplasias. 

Os tubérculos, as producções melanicas, encephaloi-
des, scirrhosas, etc., eram vantajosamente combatidos 
pelos revulsivos permanentes, capazes de dissolver-lhes 
lentamente a substancia, reduzindo-os a tecido normal, 
absolutamente inoffensivo. Quem poderá a serio susten
tar hoje similhante causa, quando está demonstrado que 
os tumores percorrem um cyclo fatal, contra que se teem 
anullado os agentes da materia medica, e sempre illudi-
do as intervenções cirúrgicas? 

A que proporções devem baixar estas doutrinas de 
depuração artificial, risonhas utopias de nossos avós, de 
quem nos sentimos aífastados por uma distancia scienti-
fica bem maior, que a dos annos que passaram. 

Hoje, que possuímos alguma cousa mais que ou-
tr'ora sobre a natureza dos processos phlegmasicos, não 
podemos deixar de acolher no seu valor preciso o meio 
suppurativo. 

Eecordando-nos dos fonticulos naturaes, d'esses tra
jectos fistulosos que a natureza practíca em pró das ca
ries ósseas, exutorios intermittentes que teem a seu car
go a evacuação dos productos de desorganisações mor-
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bidas, situadas a distancias por vezes consideráveis, não 
devemos negar-lhes algum effeito benéfico. 

O mesmo diremos d'estes abcessos lombares, prove
nientes da presença .de cálculos no parenchyma renal. 

Quando uma grave affecção inflammatoria se locali
sa em qualquer ponto das cavidades ante-vertebraes, o 
seu trabalho destruidor não deixa de ser algumas vezes 
modificado, sensivelmente diminuído pela producção ar
tificial de feridas suppurantes na região dorsal. 

Não será esta acção benéfica devida, ao menos em 
parte, á influencia exercida por um dos focos de suppu-
ração sobre o outro, por intermédio da rede complexa de 
vasos e nervos, que, depois de haver enlaçado aperta
damente as vertebras, insinuam e derramam-se pelas ca
madas musculo-adiposas perirachidianas? 

As innumeras correntes osmoticas que circulam d'ex-
tremo a extremo em o nosso organismo, evidentes em 
todos os tecidos, demonstráveis em todos os órgãos, es
colhem para sede a substancia connectiva que permeia 
os interstícios dos corpos vivos, formando o sustentáculo 
das suas partes rodeando as unidades anatómicas. 

Como poderá pois calcular-se a profundidade d'onde 
provém a massa liquida, que o revulsivo afflue á super
ficie da pelle? 

Não é entretanto pelos phenomenos suppurativos que 
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os revulsivos parecem actuar; antes pela irritação mais 
ou menos considerável que o sou emprego determina. 

Já Stoll, fallando acerca dos vesicatórios na pleurite, 
dizia: non suppwatio sed stimulus prodest. ' 

Os auctores que mais defendem o uso dos exutorios 
são os primeiros que attribuem a sua acção therapeutica 
não á suppuração, mas ao trabalho irritativo que a acom
panha. (Velpeau, Bouvier, Gerdy etc.) 

Ora, se as cousas se passam d'esté modo, que utili
dade poderiam continuar a ostentar os exutorios demo
rados, desde que o organismo se habituasse ao estimulo 
therapeutico, circumstancia que ha de dar-se fatalmente 
por mais enérgica que seja a irritação? 

Não representarão desde logo um processo incommo-
do, uma practica nociva, um supplicio inutil? 

Os mais distinctos ophtalmologistas d'hoje passam 
quasi em silencio por sobre o emprego dos sedenhos. 

Na ophtalmia escrophulosa, como diz Sichel—estes 
meios nada mais conseguem, que depauperar completa
mente a organisação do paciente. 

Esta é a opinião geralmente seguida (Desmarres, 
Gosselin, Gralezowsky, etc.) 

Os próprios vesicatórios não deixam de apresentar 
inconvenientes, embora menores que, os que militam 
contra a causa dos exutorios duradouros. 

Nas creanças, por exemplo, a derme desnudada pe
la acção da massa vesicatória é muitas vezes insultada 
por dyphterites traumáticas de uma gravidade singular. 
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Ao menos, sob este ponto de vista, os sedenhos não dei
xam de encontrar-se em mais vantajosas condições, por 
quanto as lesões de continuidade produzidas por estes 
meios therapenticos acham-se muito mais abrigadas das 
gravissimas complicações, que pesam sobre os ferimen
tos traumáticos expostos ao ar. Este ponto, demonstra
do á saciedade por Malgaigne e outros cirurgiões distin
ctes, não é hoje susceptível da menor objecção. 

Os exutorios demorados possuem inconvenientes que 
parecem depender d'uma predisposição orgânica espe
cial, d'uma verdadeira idiosyncrasia. 

Taes meios applicados sobre a região occipital teem 
muitas vezes provocado verdadeiras congestões encepha-
licas, sem fallar das complicações inflammatorias locaes 
que, em certos individuos assumem proporções bem gra
ves. Desplein nas suas brilhantes prelecções, citava um 
grande numero de factos d'esta ordem, e entre elles o de 
um individuo que, por todas as vezes que sofFria a ap-
plicação de um vesicatório, era affectado por uma ade
nite suppurante no mais visinho grupo de ganglios lym-
phaticos. 

Se a dor, que segue necessariamente o seu emprego, 
fosse o maior inconveniente dos revulsivos d'esta espé
cie, não haveria grande fundamento para a sua repul
são, por quanto no dominio da clinica ophtalmologica em 
casos excepcionaes ainda vogam tractamentos, que se 
não encontram em mais favoráveis condições de suavi
dade. Haja vista o soffrimento annexo ao methodo cha-
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mado—por substituição, os collyrios de nitrato de prata, 
etc. 

Não se funda n'isso o grande inconveniente, nem 
porque seja um meio de pouco edificante aceio: a sua 
condemnação funda-se em mais altos motivos, alguns dos 
quaes já ficaram esboçados. 

Bouvier, sem duvida um dos mais estrénuos defen
sores do sedenho na actualidade, aponta-lhe como com
plicação possivel, postoque rara, a formação de escharas 
nas proximidades da lesão artificial, facto que se observa 
mormente na clinica de creanças. 

«Os sedenhos e todos os exutorios prolongados, di
zia Piorry, são meios hediondos vistos n'um irracional e 
horrorosos no homem.» 

Estas palavras, proferidas por um dos corypheus da 
sciencia moderna, repetidas por tantos de seus collegas, 
recebem uma confirmação completa na resposta que 
Malgaigne obteve, quando propoz como assumpto d'im-
portancia o estudo do sedenho: 

—Onde havemos de practical-o? responderam-lhe os 
clínicos mais distinctos do seu tempo. 

O attentado contra a integridade dos tecidos, a mor
tificação voluntária da pelle e partes subjacentes, a pro-
ducção suppurativa que representa uma causa de depau
peração orgânica, o sacrifício da forma, são razões so
bejas da sua condemnação. 

Na clinica ophtalmologica o effeito das applicações 
revulsivas d'esta espécie tem-se mostrado muito contra-
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producente, de sorte que centenas de portadores de doen
ças d'olhos, longe de conseguirem um resultado favorá
vel, perdem o curto alcance visual que possuiam, ou 
sentem augmentada a irritação mórbida inicial. 

Gordy declara ter a revezes ouvido dizer aos amau-
roticos, que lhes faltava cada vez mais a vista, á medi
da, que persistiam no uso d'estes revulsivos. 

Preciso é vêr-se que, as considerações expendidas 
não são applicaveis á generalidade d'esta ordem de 
meios. 

Pôde e deve negar-se a utilidade dos sedenhos, ve
sicatórios prolongados, etc. sem impugnar a acção bené
fica dos revulsivos, quando empregados com discerni
mento: é a questão de opportunidade de que Hyppocrates 
nos falia com insistência. 

Para desempenharem perfeitamente a sua missão, 
devem ser applicados no período das affecções phlegma-
sicas, na epocha de evolução mórbida denominada por 
Double—período d'iminencia. 

Ha em cirurgia um poderoso meio revulsivo, que 
desfructou outr'ora a melhor fama, para tender hoje a ca-
hir também em desuso. Kefiro-me aos différentes pro
cessos descriptos sob a denominação de cauterisação 
pontuada, transcorrente, inhérente, etc., outros tantos 
meios que actuam com o auxilio de cautérios de di-

3 
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versos formatos, aquecidos a différentes gráos de tempe
ratura e introduzidos a profundidades variareis. 

Declina também a preponderância do ferro em 
braza. 

Ainda ha poucos annos, a Academia de Medicina 
de Pariz punha a concurso a questão da justiça d'um 
tal esquecimento. 

De certo não se pretenderia restabelecel-o da ma
neira abusiva, porque os medicos antigos e particular
mente os arabes o applicavam. 

Attribuia-se então uma virtude especial, mysteriosa 
á acção do ferro em braza, suppondo-se que tal processo 
levaria a palma a qualquer outro na depuração orgâ
nica. 

Além de lançarem quasi constantemente mão do cau
tério, como agente hemostatico nas grandes operações, 
á falta de conhecimentos especiaes que lhes permittis-
sem attingir o seu fim por vias mais brandas, os pra-
cticos antigos preferiam-n'o em razão das escharas que 
a sua applicação determinava e da sua energia suppu
rativa. 

Sabemos hoje bem o que devemos pensar sobre a 
utilidade d'esses intermináveis corrimentos de pus, que 
teem sido quasi de todo justamente expulsos da thera-
peutica; porém já não acontece o mesmo com as appli-
cações cautérisantes, e especialmente das pontas metal-
licas aquecidas. Constituem estas o mais poderoso meio 
de revulsão, desde que sejam em numero sufficiente, e a 
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temperatura que as anima não exceda o ponto susceptí
vel de produzir uma queimadura do segundo gráo. 

Estes meios recebem a sua principal applicação nas 
dores atrozes produzidas por certas arthrites agudas e 
chronicas, ostéites peri-articulares, necroses centraes, 
abcessos sub-periosseos chronicos etc. etc. 

* 



IV 

Posteriormente a Barthez, o mais illustre represen
tante das ideas humoristas nos tempos modernos, o pri
meiro que instituiu sobre a revulsão e derivação uma 
theoria, embora eivada dos vicios dominantes da clinica 
contemporânea, uma plêiade de medicos procurou suc-
cessivamente determinar as leis da revulsão therapeu-
tica, explicar o modo de acção dos meios que lhe per
tencem, fixar a natureza do seu mecanismo. 

Hunter e os que precedentemente encararam a ques
tão, não fizeram mais que descrever o que todos obser
vam, quando se consegue pelos processos revulsivos o 
fim tido em vista. 

«A revulsão ou a derivação é o desapparecimento 
d'uma acção em certa parte do corpo em consequência da 
producção d'um acto em outra parte.» Entretanto procura 
explicar até certo ponto a natureza da acção revulsiva, 
appellanclo para um antagonismo travado entre as ir
ritações pathologica e therapeutica. «Na inflammação os 
revulsivos e derivativos actuam provavelmente fazendo 
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cessar a irritação primitiva pelo apparecimento d'ou-
tra. » 

São d'esté modo de ver Broussais e a sua escola, 
adoptando esta ultima definição. 

Os outros auctores modernos que se occuparam d'esté 
assumpto, ou acolhem com Broussais a idea de irritação, 
d'augmento da força vital, de acção orgânica, ou imi
tam a prudente reserva de Hunter na sua primeira de
finição, aparte leves mudanças de termos e desenvolvi
mentos parciaes. 

Perante os progressos incontestáveis da physiologia 
experimental melhor se tem querido interpretar moder
namente o mecanismo da revulsão; o problema, porém 
continua muito longe da sua solução, porque a natureza 
intima do facto pouco menos ignorada é hoje do que foi 
outr'ora. 

Se persistir a tendência de applicar á pathologia os 
dados ainda incertos da physiologia, caracter que Vul-
piau consigna á nossa epocha, mais obscuro se tornará 
ainda. 

Como poderão abrigar-se sob a mesma theoria meios 
tão différentes,—uns que actuam localmente sobre uma 
circumscripta região tegumentar, outros que parecem 
exercer uma acção geral, quer sobre toda a extensão 
cutanea, quer internamente sobre a superficie do tegu
mento mucoso, quer ainda sobre órgãos d'uma textura 
muito mais complicada? 

Nos tempos actuaes não se procura levantar um edi-
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ficio theorico de tal magnitude, emprehendimento impos
sível perante a div.ersidade e a complexidade das revul
sões medica e cirúrgica. Pelo contrario,—manobram-se 
os revulsivos em casos, onde o seu emprego muitas ve
zes é tão somente indicado pelo empirismo, applaudido 
por uns, contestado por outros, e não se tenta fazer 
mais. 

Diz-se—e é bem certo,—que se ignora o fundo do 
processo da revulsão como a essência de todos os actos 
vitaes—e por ultimo reproduzem-se sob uma forma pouco 
différente as velhas ideas calumniadas. 

A concepção moderna admitte de facto como a an
tiga, a possibilidade de cura de certos movimentos mór
bidos pela apparição d'outros phenomenos dynamicos ou 
plásticos em pontos mais ou menos distantes; admitte a 
solução critica das affecções pela manifestação de actos 
críticos immensamente variados: hemorrhagias, erupções 
cutâneas, abcessos etc.; admitte egualmente a deslocação 
das doenças d'um para outro órgão, de dentro para fora 
e vice-versa, umas vezes util, nociva outras. 

Na esphera da tlierapeutica, no campo clinico, levan-
tam-se um a um novos pontos de analogia entre as pra-
cticas antigas e modernas; e os elementos amontoados 
pela experiência de tantos séculos deram o maior valor 
á therapeutica revulsiva. 

Os medicos actuaes conhecem melhor a natureza das 
relações nervosas existentes entre os différentes órgãos, 
e por isso melhor põem em acção estas sympathias, que 
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a natureza preparou de accordo com os fins, que elles 
teem de vista. 

Mas na essência, permanece o mesmo principio fun
damental a dominar a revulsão d'hoje, como dominava 
a d'hontem—a imitação dos processos—que a natureza 
executa para se emancipar de certas e determinadas af-
fecções. 



PROPOSIÇÕES 

Anatomia—Alguns motivos ha de presumir-se que 
as veias ciliares offereçam aberturas á camará anterior 
do olho. 

P h y s i o l o g l a — N ã o está demonstrado que os tha
lamus ópticos representem o centro das sensibilidades 
especial e geral. 

M a t e r i a m e d i c a — O sulfo-vinato de soda é o 
mais vantajoso dos purgantes dyaliticos. 

P a t h o l o g i a g e r a l — A opulência e a miséria são 
factores etiológicos equivalentes perante a maioria das 
dystrophias constitucionaes. 

P a t h o l o g i a i n t e r n a — A identidade de sympto-
mas não depende de identidade de lesões. 

P a t h o l o g i a e x t e r n a — U m sequestro ósseo pô
de produzir-se e immobilisar-se no interior do osso sem 
determinar suppuração. 

Anatomia pathologica—Os glóbulos do pus 
são em parte os lencocytos do sangue. 

M e d i c i n a o p e r a t ó r i a — N ã o ha escola de con
servação nem de mutilação:—ha escola de indicações. 

P a r t o s — Não ha motivo acceitavel para que a li
nha pigmentar abdominal figure no quadro dos signaes 
menos prováveis da gravidez. 

Hygiene—D'ent re as profissões liberaes, a nossa 
é a que menos convém á mulher. 

Vista e approvada. Pode imprimir-se. 

O CONSELHEIRO DIRECTOR, 

Moraes Caldas. Costa Leite. 
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