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INTRODUCCÃO 
o 

Ha poucos annos ainda que a pathologia das affecções ner
vosas encetou o seu caminho do progresso. Alguns estudos anató
micos continuados com perseverança chegaram a esclarecer mui
tos pontos importantes na historia d'estas doenças, e novos proces
sos de exploração permittiram formular o diagnostico com mais ri
gor e deduzir as indicações curativas de bases mais exactas. 

Entre o estudo das questões para as quaes se dirigiu com 
preferencia a attenção dos medicos, avulta o das paralysias e o das 
suas condições etiológicas. Na época em que a eschola de Brous-
sais riscou as febres do quadro nosologico, localisando todas as 
doenças nos sólidos do corpo humano, a paralysia era considera
da como o symptoma constante de uma lesão orgânica que o escal
pelo descobria depois da morte. 

Reinou por muito tempo esta doctrina até que a Irlanda pro
testou contra a tendência de tudo querer explicar por as alterações 
de estruetura. Graves, medico illustre, mostrou que estas preten
didas alterações faltavam muitas vezes, ou, pelo menos, se escon
diam ás mais minuciosas investigações, citando em apoio d'esta 
assersão innumeros factos, que pouco depois foram confirmados 
por as observações d'outros auetores. 
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Foi, desde esta época, geralmente admiltida a existência de 
paralysias independentes de ama phlegmasia, de um amolecimen
to ou de uma apoplexia dos centros nervosos. Foi assim que se re
conheceram e descreveram as paralysias hystericas, rhumatismaes, 
arsenicaes, typhoïdes, diphthericas, pneumonicas' erysipelatosas,' 
etc., etc. 

Seja dito de passagem que no maior numero de casos, nós 
ignoramos a causa secreta dos phenomenos que se desdobram á nos
sa vista; privados a maior parte das vezes das luzes da anatomia 
pathologica, ficamos reduzidos a simples presumpções sobre a na
tureza dos actos mórbidos de que somos testemunhas. E' de espe
rar que não tardem a encher-se estas lacunas e que um proximo 
futuro dissipe as obscuridades que involvem ainda hoje este vasto 
assumpto. 

Dividirei o meu trabalho em duas partes : 
Estudarei na primeira a possibilidade da existência das para

lysias essenciaes. Exporei na segunda a palhogenia e a semeiologia 
d'estas affccções por origens syphiliticas. 



PHïMEïRA PARTE 

^Ha paralysias independentes de qualquer lesão dos centros 
nervosos? 

Esta questão, sobre a qual os pathologistas estão longe de che
garem a ura aecordo, involve uma outra que é a principal, e é a 
seguinte: . 

^Ha doenças simplesmente vitaes, isto é, doenças que se limi

tam a modificar as propriedades e a perturbar as funcções dos ór

gãos ? ■ 
Ouçamos, por um momento, o qne atai respeito nos diz Bou

chut na sua Pathologia Geral : — A sede das doenças não é ex
clusivamente anatómica; é algumas vezes vital quando o resultado 
da impressão morbifica se limita ás forças e se nao localisa, ou seja 
por falta de tempo, ou seja porque e da essência da doença o não 
se localisai' nunca. 

D'esté modo os espasmos, as syncopes, as convulsões, as con
tracções, as paralysias dos sentidos e todas as nevrozes que resul
tam de uma impressão moral, não são doenças que tenham sempre 
uma sede anatómica apreciável e determinada. 

Ouçamos agora o professor Gintrac de Bordeaux. — Não 
nos compete prever todos os progressos que, sem duvida, tem de 
fazer a anatomia pathologica, mas, em quanto esperamos, devemos 
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raciocinar sobre os factos taes quaes a observação nol-os apresen
ta sem nos prendermos com as eventualidades do futuro. 

N'este caso temos o direito de admittir, pelo menos proviso
riamente, que ha um certo numero de doenças, que podem ter uma 
terminação fatal, sem alteração notável na organisação dos tecidos. 

Estão n'este caso ós tétanos, certos estados ataxicos, alguns 
géneros de dyspnea, podendoaccrescentar-seaestes exemplos o dos 
venenos cuja acção se exerce sobre os centros nervosos, como os 
estupefacientes, os narcóticos, especialmente o acido cyanhydrico. 
Confirma estas opiniões a physiologia experimental. 

Quando um animal ó envenenado por o curare, produz-se 
diz Claudio Bernard, a morte real sem lesões, podendo o animai 
voltar a vida, se, por meio da respiração artificial, entretivemos o 
jogo das grandes funcções orgânicas, facilitando em seguida a eli
minação do veneno. Este facto mostra que é inacceilavel a idêa de 
uma lesão physica, e que pode haver suspensão de funcções sem 
a menor lesão dos instrumentos que as executam. 

Assim como existem, segundo a opinião dos autores citados 
névroses dolorosas ou nevralgias, e nevrozes convulsivas, parece-
me rasoavel admittir também a existência de névroses paralytica 
E na verdade, n'estas ultimas, a.necropsia confirma igualmente a 
integridade perfeita do centro cerebro-rachidiano, dos nervos que 
d elle dimanam, e dos seus envolucros, A anatomia pathologica in
terrogada com o maior cuidado e escrúpulo, fica sempre completa
mente muda quando versa sobre as paralysias bystericas, chloroti-
cas., saturninas Sera porque a substancia nervosa não soffreu alte
ração alguma? Não, com certeza; e é-nos difficil comprehender a 
perturbação de uma funeção sem algum desarranjo nos órgãos que 
a ella presidem, e somos obrigados a crêr que na hysteria, na epi
lepsia e na çhorea o próprio tecido nervoso soffre na sua estruetu-
ra uma modificação intima molecular; mas no estado actual dos 
nossos conhecimentos e com os meios de investigação de que po
demos dispor escapam-nos taes modificações. 

Esta questão é resumida em poucas linhas no lonqo capitulo 
que mr. bandras consagrou ás paralysias nervosas e em que elle 
lez a sua profissão de fé. A paralysia nervosa é em pathologia um 
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facto demonstrado a cada instante por o estado das doenças. De
signo todas as paralysias nas quaes se vê supprimir o movimento 
voluntário e extinguir-se a sensibilidade, sem que se possa attri-
buir este estado a uma alteração materialmente apreciável da par
te paralisada ou d'um ponto superior do systema nervoso. 

Não quero dizer com isto, accrescenta o citado autor, que 
nenhuma modificação se tinha operado nos orgaos ou nos centros 
nervosos; mas digo somente que, no estado actual dos nossoŝ  co
nhecimentos, não conheço explicação alguma anatómica que dê ra
zão, nos cadáveres de indivíduos affectados de paralysia, das de
sordens que se verificaram antes da morte. » 

A' medida que se forem aperfeiçoando os nossos meios de 
exploração, ha-de também restringir-se o circulo das doenças pu
ramente funccionaes. A' mingua de revelações microscópicas, ha 
todavia outras luzes fornecidas por o estudo attenta dos sympto-
mas e que podemos recolher sobre o vivo. Assim auxiliados, che
gamos a concluir que de todas as paralysias de que tenho fallado 
algumas apenas entre as quaes citarei as paralysias hystericas, de
vem ser consideradas como idiopathicas em quanto que em todas 
as outras a natureza dos accidentes, a analogia clinica, denunciam 
a priori a existência de uma lesão material. Reunindo d'esté mo
do todos os indícios podemos chegar a constituir um grupo de 
probabilidades que nos permitte marchar por um caminho menos 
hypothetico, e desembaraçar cada vez mais o terreno até hoje tão 
fecundo das névroses. 

Defme-se ordinariamente a paralysia a abolição ou o enfra
quecimento notável do movimento voluntário e da sensibilidade. 
Esta definição, como dizem os autores do Compendium, é inexac
ta. Quando se soffre n'um órgão dotado de mobilidade em conse
quência de uma inflammação ou de uma nevralgia experimenta-se 
muita difficuldade ou até impossibilidade completa em mover esse 
órgão; os phleigmões desenvolvidos á volta dos músculos profun
dos, o rheumatismo articular condemnam os membros á inacção. 
A dôr é n'estes casos um obstáculo ao movimento e todavia nin
guém pode dizer que ha paralysia. Vê-se por isto que não ê fácil 
dar uma difinição applicavel a todas as formas de paralysias. 
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A perda do movimento, diz Bouchut, é a perda da contracti
Jidade dos músculos voluntários ou independentes da vontade. 

No pensar de Gubler, a paralysia é a diminuição ou a aboli
ção das faculdades de sentir ou de se mover, tendo por causa im
mediate perturbações funccionaes com ou sem lesão apparente de 
uma ou de muitas partes do apparelho sensitivomutor. 

Entre todas as difinições, tem o mérito de ser simples e de 
abraçar a generalidade dos factos, a de mr. Monneret: E' o enfra
quecimento ou a abolição da faculdade de sentir ou de contrahir 
os músculos ou de uma só d'estas faculdades n'uma parle qualauer 
do corpo. ^ H 

Estas paralysias teem recebido différentes denominações ■ 
chamaramlhes uns tdiopathicas por não deixarem vestígio algum 
da sua passagem atravez dos tecidos; outros, essenciaes ou dynami
cs porque, ao menos apparentemente, existem por si mesmo vi
vem uma vida que lhes é propria, constituindo toda a doença a 
perturbação da motilidade e do sentimento; nervosas, porque se 
julgava que o elemento da innervação era o único affectado ■ func
cionaes, porque o jogo dos órgãos ou o exercício das funcções era 
primitivamente modificado. 

São apenas termos de convenção; e se é verdade que estas 
denominações lêem o inconveniente de perpetuar um erro que da 
linguagem tende a insinuarse no espirito, é também verdade que 
aos nossos olhos apenas significam uma cousa: a ausência de toda 
a lesão orgânica apreciável. 

Teem alguns auctores confundido a paralysia com a asthe
nia, com a adynamia levada ao extremo. A paralysia, diz Gubler 
nao e synonymo de fraqueza; pôde associarse á adynamia, mas 
nao e a sua expressão necessária; suppõe quasi sempre uma falta 
de proporção entre as forças geraes e as do apparelho motor nervo
muscular. 

Quando ao sahir de uma febre grave e por muito tempo pro
longada, o doente, reduzido ao ultimo grau de marasmo, não pode 
mover os membros emmagrecidos, esta prostração, esta debilida
de excessiva não constituem paralysia; não ha n'este caso mais do 
que a resolução momentânea das forças. 
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Assim também depois das grandes hemorrhogias, no fim das 
diarrheas por muito tempo rebeldes, das dysenterias chronicas, o 
doente está cahido n'um estado d'atonia, d'esgotamento profundo, 
que alguns medicos por exageração manifesta teem chamado para-
lysia, quando também ninguém se deve espantar que em taes cir-
cumstancias o systema nervoso participe do esgotamento de toda a 
economia. 

A impotência motora pode também resultar da perversão 
das funcções do systema muscular. Veem-se paraplégicos lançar 
as pernas com vivacidade, sem terem a faculdade de marchar, 
nem de se sustentarem na posição vertical ; mas não é a força que 
lhes falta, é a faculdade de lhe regular o emprego. 

N'este ultimo caso, a paralysia é apenas apparente; depende 
da irregularidade dos esforços mais do que da sua insuficiência. 

São necessárias quatro condições para a perfeita execução 
dos movimentos: a integridade do encephalo onde reside a vonta
de ; a da espinal medida, foco onde se elabora o influxo nervoso: 
a dos nervos, nos quaes elle circula; e em ultimo logar a dos múscu
los, chamados a reagir influenciados por esta força. 

No maior numero de casos, a paralysia é symptomatica de 
uma alteração material dos centros nervosos (inflammaçao, amole
cimento, hemorrhagia, producções accidentaes,) ou dos nervos, 
(phlegmasia, contusão, dilaceração,) ou então tem o seu ponto de 
partida nos próprios músculos. Mas além d'estas paralysias cere-
braes, spinaes, nervosas ou myogenicas, devidas a lesões d'algum 
modo palpáveis, ha outras em que o escalpello do anatómico bus
ca debalde a razão sensível do desarranjo funccional. Podem dar-
lhe origem as mais diversas causas, tendo entre estas o primeiro 
lugar as névroses, origem fecunda d'accidentés paralyticus. 

Por outro lado, um grande numero de venenos exerce, por 
intermédio do sangue, uma acção especifica, depressiva sobre o 
systema nervoso ; o" mesmo acontece com certas doenças sépticas 
ou virulentas. Estarão n'este caso as paralysias saturninas, arseni-
caes, as que são devidas ás febres continuas, eruptivas, á diphthe
ria, etc. Um signal indelével marca estas affecções de modo que ca
ractérisa todas as suas formas por phenomenos invariáveis ; e nas 

3 
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paralysias que d'ellas derivam encontramos nós esta mesma regu
laridade no desenvolvimento e na marcha dos symptomas, o typo 
constante que cada nova observação parece vir confirmar. 

Estas perturbações nevropathicas não sobreveem todavia de 
uma maneira fatal e absoluta; as doenças especificas, como diz 
Bouchut, tem graus de intensidade e de malignidade différentes, 
produzidos por a differença de energia dos viras ou dos miasmas 
e por a resistência variável da especificidade individual. Mas em 
certas condições, que a pathologia não pode determinar,*estas 
causas morbificas ameaçam até o principio da existência, e vão 
extinguir a vida nos seus centros animadores. 

A especificidade d'estas paralysias, admittida por muitos au-
ctores, é ainda comprovada para sua frequência comparativa e 
principalmente por a notável opposição que se observa a cada ins
tante entre a benignidade da doença primitiva e a gravidade dos 
symptomas paralyticus consecutivos. 

Admittida como real a existência de paralysias sem lesão ma
terial apreciável, passo a tratar da segunda e ultima parte do 
meu trabalho. 



• 

SEGUNDA PARTE 

Se ha paralysia acerca da qual hesitamos, desde a sua ori
gem, em classifical-a entre as affecções essenciaes é, sem duvida, 
a que deriva da syphilis. Estamos, desde muito tempo, habituados 
a consideral-a como o resultado de lesões orgânicas de que nos dá 
perfeita explicação a infecção constitucional; e quando nos encon
tramos em presença de um individuo que apresenta antecedentes 
syphiliticus, vem-nos naturalmente ao pensamento attribuir a pa
ralysia a uma compressão do eixo encephalo-rachidiano. compres
são exercida por productos mórbidos desenvolvidos por influencia 
da diathese. E na verdade, no maior numero de casos, as hemi
plegias, as paraplegias, a queda da pálpebra superior são manifes
tações terciárias, que reconhecem por causa palpável alterações de 
estructura, quer sejam exostoses, ou tumores gommosos na face 
interna do craneo ou do rachis, quer sejam tubérculos ou exsuda-
ções plásticas na propria substancia nervosa. 

Mas será sempre assim ? Será a paralysia constantemente 
symptomatica? Corresponderá invariavelmente a alterações mate-
riaes apreciáveis? E' uma das mais interessantes questões que 
nestes últimos annos tem dividido a opinião dos autores. Expo
rei succintamente o estado actual da sciencia sobre este assumpto. 

Já ha muito tempo que se notava que a marcha de certas pa-
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ralysias por origem syphilitica se desviava notavelmente do typo 
ordinário. Além d'isto, em muitas autopsias, feitas com o mais 
minucioso cuidado por hábeis observadores, faltava completamen
te a lesão anatómica que se esperava encontrar. Isto explica a ra
zão porque o dr. Gjõr, na sua memoria sobre as doenças nervosas 
syphiliticas nos dá minuciosa descripção de dous casos nos quaes 
o cérebro e a espinal medula estavam perfeitamente sãs; e o mes
mo acontece com um outro doente igualmente affectado de para-
lysia geral e de que nos falia Lancereaux no seu tratado das af-
fecções nervosas syphiliticas. Em mais dous casos citados por o 
dr. Rodet, de Lyon; num outro do dr. Davasse, relativos a indi
víduos syphiliticus que suecumbiram por accidentes cerebraes ; e 
finalmente um individuo, fallecido no hospital do Meio-dia na cli
nica de mr. Ricord ; os estudos cadavéricos só forneceram resulta
dos negativos. 

O professor Wirchow affirma também a ausência frequente 
de desordens anatómicas. Quanto ás modificações da substancia 
cerebral, podem ellas ser numerosas ; mas está provado que, até 
hoje, a autopsia nada tem descoberto nas paralysias evidentemen-
menle dependentes da syphilis. 

Ha também uma outra ordem de factos que tende a provar, 
por analogia, que a diathese syphilitica partilha com outras affec-
ções virulentas o terrível privilegio de occasionar névroses paraly-
ticas. Hoje admitte-se geralmente que a syphilis pode ser a ori
gem d'outros'phenomenos nervosos idiopathicos, taes como as ne
vralgias, as convulsões epileptiformes, a chorea, a asthma, e até 
certas perturbações de intelligencia. 

Mas não se confunda com a asthma syphilitica a dyspnea que 
resulta das exostoses ou de producções syphiliticas sobre os ossos, 
sobre o periosteo, os ligamentos, os tugumentos do craneo, do pes
coço ou do canal rachidiano em relação com os nervos que servem 
á respiração. Estas dyspneas por causa material são constantes, re
gulares, e seguem a marcha da affecção syphilitica que as produ
ziu. 

As asthmas syphiliticas, pelo contrario, apresentam o cara
cter da asthma nervosa, ao mesmo tempo que alguns signaes pa-
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thognomonicos obrigam a attribuil-as á affecção syphilitica. Taes 
são o apparecimento da asthma, ou a sua alternação com as dores 
osteocopas, a presença de pústulas d'ulceraçôes syphiliticas, com a 
certeza de que antes da syphilis não havia ainda apparecido a as
thma, de que a herança nada tem que vêr na indagação das cau
sas, e, finalmente, que a diathese syphilitica precedeu a invasão 
da asthma. 

Mr. Prosper Jvaren no seu tractado das metamorphoses da 
syphilis apoia estas mesmas ideas, emr. Lancereaux, na sua notá
vel obra sobre as affecções nervosas syphiliticas, consagrou a este 
assumpto um importante capitulo. 

Não posso furtar-me ao trabalho de resumir aqui em poucas 
palavras as idèas d'esté ultimo auctor; diz elle: No meu longo e 
laborioso estudo encontrei um certo numero de factos clínicos re
lativos a perturbações do systema nervoso, a nevralgias, a paraly-
sias muito variadas, a vesânias, nos quaes não existia signal algum 
que me consentisse referil-os a uma das lesões materiaes que, á 
parte os conhecimentos anatomo-pathologicos, eu sei pertencerem 
á syphilis do systema nervoso. N'estes casos não existiu sympto-
ma algum de congestão cerebral ou medullar e muito menos de en
céphalite, de meningite, de amollecimento, ou de compressão. 

Na syphilis, ouçamos agora o professor Trousseau, indepen
dentemente das paralysias que são dependentes de tumores gom-
mosos do encephalo, da medulla, de tumores ósseos de caixa cra-
neana, ou do canal rachidiano, ha outras que de nenhum modo 
revelam lesão apreciável. 

O professor Ricord não é, n'este assumpto, menos explicito. 
Haverá essencialmente, pergunta elle, e sem lesão anterior apre
ciável dos invólucros, casos em que a doença affecte só o systema 
nervoso ? Parece que sim ; pelo menos eu estou convencido que 
podem haver lesões da motilidade e da sensibilidade ás quaes se 
não pode attribuir outra causa que não seja o virus syphili-

Finalmente mr. Landry faz a seguinte profissão de fé : E' 
convicção minha que o virus syphilitico, só de per si, é capaz de 
produzir verdadeiras névroses, isto é, doenças sem alterações ana-
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tomicas sensíveis. Tenho visto muitos exemplos de paralysias que 
entram n'esta categoria. 

Assim pois um grande numero de auclores de incontestável 
merecimento são concordes em reconhecer que ha certas paralysias 
de origem syphilitica nas quaes, até hoje, não foi possível ainda 
descobrir a causa anatómica dos symptomas observados durante a 
vida. Eu creio que não lêem outra interpretação as citações que 
acima deixei apontadas. 

Estas paralysias apresentam os caracteres seguintes : coinci
dem umas vezes, e são os casos mais communs, com accidentes 
secundários, dores rhumatoidcs, syphilides, etc., outras vezes com 
accidentes terciários. Os membros abdominaes são affectados em 
primeiro lugar. A motilidade perde-se gradualmente nos pés, de
pois nas pernas, e em ultimo lugar a paralysia ataca os membros 
superiores. Poucos dias bastam ordinariamente para que ella na 
sua marcha invasora chegue a ser completa. A sensibilidade con-
serva-se quasi sempre intacta. A espinal medulla não é a sede de 
sofínmento algum ; a bexiga e o recto ficam sujeitos ao império da 
vontade. Por o que diz respeito aos órgãos sensoriaes, ficam ge
ralmente isentos de qualquer lesão ; só a visão é algumas vezes 
compromellida. Finalmente, se interrogamos a excitabilidade elé
ctrica, vemos que os músculos se contrahem vigorosamente debai
xo da mfluencia das correntes inductivas. 

Esta paralysia não tem tendência a ceder espontaneamente, e 
se desconhecermos a sua natureza, e não a combatermos com re
médios específicos, mostra-se sempre rebelde a outro qualquer tra
tamento. Todavia, qualquer que seja a sua presistencia. os sym
ptomas permanecem estacionários. É' uma particularidade qne não 
deixa de 1er interesse, porque quando se tracta de tumores sy
philiticus cerebracs, ou de exostoses intra-rachidianas, cujo cres
cimento é continuo, as perturbações nervosas augmentam continua
mente. 

Os accidentes, diz mr. Lancereaux, podem durar por longo 
tempo, sem que se veja, como nas affecções org;inicas, siiccederem-
se symptomas graves, que indiquem uma lesão profunda dos cen
tros nervosos que traga rapidamente a morte. 
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Não é possivel confundir estas paralysias syphiliticas com as 
que reconhecem por causa um tumor situado sobre um ponto ele
vado do canal rachidiano. Quando a lesão tem a sua sede no cé
rebro, existem perturbações d'um outro género que esclarecem o 
diagnostico. Quando o trabalho pathologico da syphilis, num pe
ríodo muito adiantado de infecção, produz, na sua substancia ce
rebral, exsudâtes plásticos (indurações, depósitos de elementos no
vos disseminados) desenvolvem-se paralysias de sede e de exten
são variáveis, além da cephalea, das vertigens, das convulsões e 
de uma serie d'accidentés que parecem filiarem-se em congestões 
cerebraes repetidas. Estão n'este caso as hemiplegias, as paraly
sias limitadas a certos ramos nervosos, taes como o 3.°, o 6.° e o 
7.° pares, e até as paralysias geraes, mas estas acompanham-se 
constantemente de perturbações de intelligencia. 

Por outro lado, as exostoses, as periostoses da face interna 
do craneo dão raras vezes lugar a paralysias geraes. Por o que 
diz respeito ás exostoses do rachis são pouco frequentes e tradu-
zem-se pela abolição progressiva do movimento e da sensibilidade 
nos membros, por a inércia recto-vesical, muitas vezes também 
por a rachialgia, estremecimentos dolorosos, e convulsões nas re
giões paralysadas. 

A pia-mater apresenta algumas vezes, na sua superfície, man
chas duras, brancas e arredondadas. O dr. Knorre, no seu inte
ressante trabalho sobre as paralysias syphiliticas, considera estas 
granulações como a causa da maior parte das paralysias que so
brevêm no p eriodo secundário da syphilis. Em relação á época da 
apparição da paralysia, podem admittir-se duas classes. A primei
ra pertence aos symptomas precoces da syphilis; a sua manifesta
ção é muito rápida; a paralysia não tem tendência alguma a inva
dir outras partes além d'aquellas que primeiro acommetteu; não 
existe symptoma algum cerebral ; e nada apparece mórbido no es
tado geral. A segunda classe desenvolve-se na época do período 
terciário. Sem que existam outros symptomas syphiliticus, manifes-
tam-se vagarosamente paralysias, que vão sempre augmentando 
acompanhadas de perturbações intellectuaes e de accidentes geraes. 
Esta differença na marcha das paralysias auclorisa-me a attribuil-as 
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a lesões orgânicas différentes. Admitto que as paralysias do perio-
do terciário dependera de tubérculos do cérebro, de exostoses ou 
de hyperostoses da face interna. Quanto á causa primaria das pa
ralysias precoces, tudo é para mim hypothelico. Podemos suppôr 
que se formam exsudatos de pequenas dimensões, ou granulações; 
e conhecendo nós a predilecção da syphilis secundaria para os te
cidos ricos de vasos, somos levados a marcar-lhes a sede na pia-
mater. Talvez alguém me diga que lesões tão mínimas não podem 
explicar paralysias tão intensas ; a isso respondo com o que se 
passa nos casos de tubérculos das meningeas, quando granulações 
do tamanho de cabeças d'alfinetes produzem igualmente paraly
sias. 

E' assim que se exprime o dr. Knorre ; mas o futuro deci
dirá do valor das idêas do pratico allemão. 

E' fácil de vèr, por o que deixo dito, que a obscuridade cerca 
ainda hoje a questão das paralysias syphilitica? idiopathicas; mas 
ella é também de tão recente elaboração que não podemos ainda 
mostrar-nos mais exigentes e reclamar uma maturação scientifi-
ca que senão pôde improvisar. Estou com tudo intimamente con
vencido que os progressos incessantes da anatomia pathologica não 
tardarão a resolvel-a; o assim não considero como permanente, 
mas sim totalmente transitório, o direito que muitos autores lêem 
revindicado de classificarem entre asaffecções essenciaes certas pa
ralysias syphiliticas, em quanto ulteriores observações não decidi
rem de que lado está a verdade. 

Ahi deixo resumidas em poucas paginas o muito que sobre 
este assumpto anda espalhado por muitos livros de medicina; se o 
trabalho sahiu imperfeito é devido á difficuldade deste estudo e á 
pouca ou nenhuma prática que tenho de ver doentes e doenças 
d'esta ordem; ainda assim fiz quanto pude por ser claro e conciso, 
e resta-me o pezar de não poder elevar-me a maior altura. 
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PROPOSIÇÕES 

l.a — Anatomia. — As phalanges são os únicos ossos pares do esque
leto que se não podem conhecer se são direitas ou esquerdas. 

2.» Physiologia. — A contracção simultânea dos músculos abdomi-
naes e do diaphragma é a causa mecânica principal do vomito. 

3 / Materia medica. — Os mercuriaes constituem, ainda hoje, o me
lhor tractamento da syphilis. 

4.a — Pathologia cirúrgica. — No caso de gangrena senil não se de
ve amputar. 

5.» _ Operações. — O apparelho engessado só deve ser preferido ao 
amidonado nos casos em que o doente tenha de ser transportado 
a grandes distancias. 

6.a _ pathologia medica. — O rheumatismo é uma doença inflamma-
toria. 

7.a — Anatomia pathologica. — A anatomia pathologica é util para 
a therapeutica. 

8.a — Medicina legal. — A rigidez cadavérica e a putrefacção são os 
únicos signaes positivos e capazes de extremar a morte real da 
apparente. 

9.a — Partos. — A tolerância do ópio na mulher, é mais um signal 
na falta d'outros para conhecermos a gravidez. 

Pôde imprimir-se. 

Costa Leite, 

Servindo de DIRECTOR. 

Y isto. 

Costa Leite, 

PRESIDENTE. 
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