
y^DOLPHO jVÎARIA ^ A R f e O S A 

O CASAMENTO 

SYPHILITIGO 
DISSERTAÇÃO INAUGURAL 

APRESENTADA 

A! ESCOLA M E D I C O - C I R U R G I C Á DO PORTO 

f 

I 

PORTO 
I M P R E N S A ivcorsEii isr . í^ 

55, Run de Passos Manoel, 57 

1892. 

Ufò E-K-e. 



/? y ^y^ys^ 
^Z^' ^ ^~ s* ̂ / s^-srz-

\4*-^-*£- 7?/^>P=H^ 
»4 

f 

MÂ.+ 



\ 

O CASAMENTO DO SYPHILÏTIGO 



Será para mim um dos dias mais 
felizes da minha vida aquelle em 
que possa depor a vossos pés este 
humillimo trabalho, fructo mais 
dos vossos esforços que dos meus. 



Escola medico-Cirurgica do Porto 
CONSELH EIRO-DlRECTOR 

VISCONDE DE OLIVEIRA 
SECRETARIO 

RICARDO D'ALMEIDA JORGE 

CORPO CATEDRÁTICO 
LENTES CATIÍEDRATICOS 

l . a Cadeira—Anatomia descripíiva e 
geral João Pereira Dias Lebre. 

2.a Cadeira—Physiologia . . . . Vicente Urbino de Freitas. 
3. a Cadeira—Historia natural dos me

dicamentos. Materia medica . . Dr. José Carlos Lopes 
4,a Cadeira—Pathologia externa e 

thcrapeutica externa . . . . . Antonio Joaquim de Moraes Caldas. 
5." Cadeira—Medicina operatória. . Pedro Augusto Dias. 
6.a Cadeira—Partos, doenças das mu

lheres de parto e dos recém-nasci
dos Dr. Agostinho Antonio do Souto. 

7.a Cadeira—Pathologia interna e 
Therapeutica interna . . . . . Antonio d'Oliveira Monteiro. 

8.a Cadeira—Clinica medica . . . Antonio d'Azevedo Maia. 
"V Cadeira—Clinica cirúrgica. . . Eduardo Pereira Pimenta. 

10.a Cadeira—Anatomia pathologica . Augusto Henriqued'Almeida Brandão. 
11.a Cadeira—Medicina legal, hygie

ne privada e publica e toxicolo
gia . Manoel Rodrigues da SiWa Pinto 

12." Cadeira—Pathologia geral, se-
meiologia e historia medica . . Illidío Ayres Pereira do Valle. 

Pharmacia Vaga. 

LENTES JUBILADOS 

Secç3o medica José d'Andrade Gramaxo. 

Secção cirúrgica . . . . . . . . Visconde de Oliveira. 

LENTES SUBSTITUTOS 

c ~ j - i Antonio Placido da Costa. 
Secção medica . . . . . . . ( M a x i m j a n o A .d '0 l iveiraLernosJunior . 

c ( Ricardo d'Almeida Jorge. 
Secção c.rurgica | C a n d i d o A u g u s t 0 C o r r * i a d e P í n b o , 

LENTE DEMONSTRADOR 

Secção cirúrgica . . . . . . . Roberto Bellarminodo Rosário Frias. 



A Escola não responde pelas doutrinas expendidas tia 
dissertação e enunciadas nas proposições. (Regulamento 
da Escola de 23 d'abril de 1840, art. 155.o). 



'fÏÏI fife 

-A. M E U S P R I M O S 

P R . JVIANUEL D E JSOUZA J ^ R E I R E 

p . jA.MELIA DE jSoUZA j^REIRE 

A . M E U T I O 
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O CASAMENTO DO SYPHILITIGO 

INTRODUCCÃO 

Escolhendo para thêma da minha disser
tarão inaugural o casamento do syphilitico, eu 
tive por móbil principal o estado d'um assum
pto de uma tão alta importância, tanto sob o 
ponto de vista medico, como sob o ponto de 
vista domestico e social. 

Que garantias poderá oííerecer á socieda
de um casamento, que, longe de a dotar com 
elementos sadios, aptos para o labutar cons
tante da vida, lhe forneça tão somente umas 
organisações enfezadas, com uma pequeníssi
ma resistência vital por vezes, quando mesmo 
não as prive bem precocemente d'essa exis
tência? 

E quão nobre não é a missão do medico, 
que evita toda uma série de desastres deri
vados do contagio e da hereteriedade, indi-
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canelo o momento a partir do qual o individuo 
syphilitica) pôde, sem inconveniente, aspirar 
a constituir família? 

Mas qual não é também a sua responsa
bilidade, se por não proceder a um exame 
sufficientemente rigoroso interdiz, quer tem
porária quer definitivamente, o casamento a 
um individuo que está em condições de o 
con trahir, ou o faculta a outro cuja syphilis 
pôde ser altamente perigosa para a nova fa
mília, conclusão esta a que teria chegado se 
observasse mais demoradamente? 

Na primeira hypothèse condemnaria aquel-
le individuo ao celibato, impedir-lhe-hia o in
gresso no sanctuario da família, despedaçan
do por vezes, com uma sensuravel leviandade, 
aífectos ou interesses ha longo tempo creados 
e profundamente radicados. Na segunda, o erro 
medico pôde ter as graves consequências da 
contaminação da esposa e dos filhos, com to
dos os seus horrores. 

E se, por ignorância ou egoísmo por 
parte do pae, uma creança syphilitica fôr en
tregue aos cuidados d'uma ama, esta será por 
sua vez infeccionada, constituindo um terrível 
foco de contagio para seu marido e para ou
tras creanças, que incidentemente amamente. 

Para avaliar o quanto pôde ganhar em ex-
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tensão o contagio derivado d'uma creança sy
philitica, basta citar um caso relatado por 
Dron:—Uma creança syphilitica infeccionou 
a ama. Esta, dando de mamar a mais três 
creanças, contaminon-as todas três; cada uma 
d'ellas, a seu turno, contaminou a mãe respe
ctiva e cada uma d'estas seu marido. Dez con
tágios, dos quaes os seis últimos não deixa
ram de ter uma maligna influencia na proge
nitura. 

* 

A sciencia, infelizmente, não possue, nem 
possuirá nunca, um meio seguro de determi
nar, com precisão, se um syphilitico determi
nado está ou não em condições de contrahir 
matrimonio. Todo o calculo, que se possa fa
zer, não passará de um calculo de probabili
dades. Mas deduzir d'aqui, como fazem alguns 
medicos, que o syphilitico deve ficar toda a 
vida solteiro, é avançar muito, segundo me 
parece. 

A sociedade seria incontestavelmente mui
to mais prejudicada pelo celibato d'esses indi
víduos, infelizmente bem numerosos, do que 
por um ou outro caso desastrado, de resto ex
cepcional, em que a previsão medica falha. 

\ 
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* 

O nosso publico ignora completamente, 
na sua grande maioria, que nem todo o sy

philitico pôde casarse, e que aquelle que a 
isso aspire não o poderá fazer em qualquer 
período da doença, e senão quando reunidas 
certas condições. 

Não contribuirá isto sensivelmente para o 
estado de degeneração physica. a que, espe

cialmente nos grandes centros do nosso paiz, 
chegaram os descendentes dos valorosos por

tuguezes d'outrora? 
* 

Temse escripto muito sobre heredosy

philis; estudouse, mesmo com afan, a ques

tão da bereteriedade syphilitica e especialmente 
a influencia paterna n'esta bereteriedade ; so

bre as condições de admissibilidade ao casa-

mento do syphilitica, como muito propria

mente lhe chama Fournier, é que nada se fez 
até á epocha em que este insigne syphiliogra

pho francez lançou mão da questão, com a 
competência, que o mundo medico é unanime 
em lhe reconhecer, e com o prodigioso talen

to, que tem revelado em todos os numerosos 
trabalhos sobre a sua especialidade. 
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Verdade é que, em 1873, Langlebert es
creveu um livro intitulado «La syphilis dans 
ses raports avec le mariage-», com um profundo 
critério clinico, mas do qual somente alguns 
capítulos é que são consagrados ao assumpto, 
e muito incompletamente. Em 1881, Diday, 
que de resto já na sua «Thérapeutique des ma
ladies vénériennes», dada á luz em 1876, se 
tinha referido ao assumpto, publicou uma 
obra «Le peril vénérien dans les familles», na 
qual toca em alguns pontos da questão da 
admissibilidade. 

Até hoje, porém, só Fournier tratou da 
questão, encarando-a por todas as suas faces. 

Foi. principalmente, da sua obra que me 
vali na confeição das despretenciosas paginas, 
que vão seguir-se. 

Dividirei este trabalho em 3 capítulos. No 
primeiro estudarei quaes os titulos porque 
um individuo syphilitico se torna perigoso no 
casamento. Este será a base do segundo, em 
que tratarei propriamente das condições que 
esse mesmo individuo deve reunir, para po
der moralmente aspirar ao casamento. No ter
ceiro, finalmente, suppondo o syphilitico ca
sado em más condições, indicarei os meios 
de que tem a lançar mão para minorar, ou 
mesmo desviar por completo, os perigos que 
lhe ameaçam a família. 3 



CAPITULO I 

P E R I G O S DO CASAMENTO 

O individuo syphilitico que, com uru 
tratamento incompleto ou mesmo sem tra
tamento algum, contrahe matrimonio, pode 
tornar-se perigoso de três modos : como pae, 
pela influencia heredo-syphilitica sobre os fi
lhos ; como esposo, contaminando a mulher; 
e como chefe da communidade, pelos dois 
graves riscos, que corre em consequência da 
doença, que leva comsigo :— a morte n'uni fu
turo mais ou menos remoto, ou o appareci-
mento de uma aíTecção grave, que o impossi
bilite de trabalhar. 

* 

A hereteriedade syphilitica paterna, isto 
é : a transmissão directa da syphilis de pae a 
filho, é uma questão debatida ainda na scien-
cia. Uns negam-na totalmente, apoiando-se 

* 
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para isso não só nos resultados experimen-
taes, mas também na observação clinica. Para 
estes, os heredo-syphiliticos receberiam a he
rança de sua mãe, a qual, anteriormente, te
ria sido infectada pelo pae : seria uma heran
ça indirecta. 

Outros admittem-na, mas consideram-na 
rara, verdadeiramente excepcional. 

Os terceiros, admittindo-a, consideram-na 
ao conlrario dos segundos muito frequente. 

E' indubitável que o filho de pae syphili-
tico e mãe isenta de syphilis pôde nascer per
feitamente sadio, e viver toda uma longa vida 
isento de syphilis (uma vez, claro está, que 
elle próprio não se encarregue de a adquirir), 
ou de outra qualquer doença, que revele uma 
diathese syphilitica. Factos d'esta natureza 
acham-se registados na sciencia por grande 
numero de auctores, e dão-se todos os dias. 

O próprio Founder, que uma tamanha ex-
tenção deu á influencia heredo-syphilitica pa
terna, descreve oitenta e sete casos de pães 
syphiliticus que, não só não infeccionaram 
suas esposas, mas procrearam cento e cin-
coenta e seis filhos todos sadios; e acrescenta: 

«Ce qu'on vient de lire était écrit en 1879. 
Dix années d''expérience en plus n'ont fait que 
confirmer pour moi le résultat sus-énoncé,  
... .J'aurais aujourd'hui á ajouter aux faits 

\ 
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précités plus de deux cents observations dépo
sant dans le même sens.» 

Uma observação devida a Mireur, e que 
vem por elle citada na sua these «.Essai sur 
l'hérédité de la syphilis», é de per si só o bas
tante para demonstrar que a influencia sy
philitica do pae sobre o producto da conce
pção pode ser nulla, uma vez cpie a mãe se
ja sã.—Um homem, com syphilis contrat]ida 
havia quinze mezes, caza-se e é pae sem ter 
contaminado a mulher ; o filho nasce sadio 
e sadio por tal forma que da edade de dois 
annos contrahiu por contagio directo a syphi
lis de seu próprio pae. liste beijava frequentes 
vezes a creança e, como trouxesse n'uma dada 
occasião uma manifestação secundar,a na boc-
ca, communicou-lhe o cancro duro a um dos 
lábios. 

Este mesmo auctor fez algumas experiên
cias inoculando esperma de indivíduos syphi
liticus em indivíduos sãos, sem ter consegui
do communicar-lhes a doença. 

Ora estas experiências, de que Hallopeau 
diz: "noas paraissent trop peu nombreuses pour 
avoir une valeur décisive)), não podem invalidar 
as rigorosas observações de medicos distinctos 
como Ricord, Diday, Bassereau. Hutchinson 
e tantos outros, que muitas vezes constataram 
o nascimento de creanças syphiliticas procrea-
das por pães syphiliticus, e cujas mães nunca 
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apresentaram symptoma algum suspeito, pos
to que submettidas a uma longa e rigorosa 
observação. 

Alguns d'estes factos teem-se dado inclu
sivamente com medicos, cujos filhos nasciam 
syphiliticus, e que nunca descobriram o me
nor signal de syphilis em suas mulheres, ape-
zar de as submetterem a uma vigilância cons
tante e rigorosa. 

Em face de observações tão precisas, for
ça é admittir que o pae pôde transmittir di
rectamente a syphilis a seus filhos. 

Os factos d'esta natureza são, porém, re
lativamente raros; e o filho d'um matrimonio 
em que o pae tem syphilis e a mãe está inde
mne, tem todas as probabilidades de nascer 
isento do mal. 

* 
SI :|: 

Rasão teriam pois, e de sobra, os que 
consideram a 'influencia paterna quasi nulla, 
se el la não se traduzisse muito e muito fre
quentemente pela morte do producto da con
cepção durante o curso da gravidez. 

Este, o modo porque mais commumen-
te se exerce a influencia hereditaria do pae. 

Os abortos podem succeder-se n'um mé
nage em numero de dois, três, quatro, cinco, 
seis e ás vezes mais, sem nenhuma outra 
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explicação que não seja a syphilis do marido. 
Segundo uma estatística de Fournier, em cen
to e três casos de gravidez, n'estas condições, 
quarenta e um terminaram por abortos ou por 
partos prematuros de creanças mortas ou mo
ribundas. Posto que as estatísticas estejam 
sujeitas a causas d'erro, esta proporção de 
trinta e nove por cento alguma coisa diz da 
influencia feticida d'um pae syphilitico. 

Esta influencia feticida parece indiscutí
vel quando, n'uni ménage já constituído, o ma
rido contrahe a syphilis; se até ahi houve filhos 
robustos e sadios, começa a partir de então 
uma série de abortos. 

Uma prova de não menos valor consiste 
na influencia que o tratamento especifico tem 
em casos d'esta ordem. Submetta-se o pae a 
este tratamento, e o filho, procreado durante 
este periodo, nascerá de termo e perfeitamen
te viável, chegando até por vezes a acção do 
mercúrio a isental-o da syphilis. Isto é cor
rente na pratica. 

Mas não se resume na transmissão da 
syphilis e no aborto a influencia, que o pae 
syphilitico tem sobre a sua descendência. 

Muitas vezes a creança nasce de termo 
e viável, sem apresentar symptoma algum de 
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syphilis, e no entanto traz um aspecto de en
velhecido, a pelle é flácida e enrugada, as car
nes extremamente magras. A' simples vista 
todos os eme o rodeiam teem a intuição vaga 
de que aquelle velho precoce está sentenciado 
a uma morte próxima. 

De facto aquella creança entrou na exis
tência com o que Fournier chama a inaptidão 
nativa para a vida, inaptidão que, não tendo 
sido intensa bastante para o matar in utero,. 
vae comtudo victimal-o dentro ern breve. 

As creanças que nascem n'estas condi
ções, umas vernol-as morrer em virtude de 
uma consumpção progressiva, que nada pôde 
conter na sua marcha fatal, por maiores que 
sejam os cuidados de que as rodeiem ; outras 
suecumbem a accidentes cerebraes, especial
mente ás convulsões; outras, emflm, a uma 
broncho-pneumonia, que sobreveio instanta
neamente sem uma razão apreciável. 

A inaptidão nativa para a vida pôde ain
da revelar-se de uma outra maneira muito 
mais frisante. 

Creanças, que nasceram com a apparencia 
de uma robustez normal, vêem-se de um mo
mento para o outro principiar a definhar, tor-
nam-seinertes,nãomammam. vomitam,cahem 
em collapso e morrem. Morreram de que? 
Ninguém o saberá dizer. E Fournier, que por 
varias vezes tem autopsiado os cadáveres 
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d'estas creanças, nanca poude encontrar a 
minima lesão anatomo-pathologica. 

* 
* * 

Séria para desejar a existência de uma es
tatística, que nos desse a proporção entre o 
numero de casos em que, sendo a mãe sa
dia, a influencia do pae syphilitico foi nulla, e 
o numero d'aquelles em que ella se traduziu 
por qualquer das maneiras que acabamos de 
passar em revista. Esta estatística, porém, não 
existe, nem nunca se poderá realisar : os fa
ctos da primeira cathegoria só por incidente 
é que cahem sob a acção da observação cli
nica. 

Outro tanto não acontece já com a com
paração, entre si, dos différentes modos por
que se traduza hereteriedade paterna. Estes fa
ctos passam em grande numero pelas mãos 
do medico. 

Fournier, reunindo cento e três observa
ções suas, bem autbenticas, de gravidez sa
bida de pae syphilitico e mãe sã, chegou 
aos seguintes resultados : desoito vezes em 
cem a influencia heredo-syphilitica paterna se 
traduziu pela transmissão da syphilis, e oi
tenta e uma pela morte. 

Esta ultima percentagem é evidentemente 
excessiva. 



42 

Não se pôde deitar toda essa mortalidade 
á conta da syphilis. E' no entanto uma pro
porção eloquente, mesmo após uma reducção 
de vinte ou trinta por cento. 

* 

Para Fournier é convicção profunda, 
apoiada na sua longa pratica, que a influencia 
heredo-syphilitica do pae se pôde manifestar 
pelo que elle chama a hereteriedade de for
mas mórbidas dissimilhantes, a mesma que 
inspirou a Bouchard o seu «Maladies par ra
lentissement de la nutrition-» relativamente á 
diathese arthritica. 

Ora, posto que á priori esta hereterieda
de seja admissível para a syphilis, está ainda 
muito longe de ter uma demonstração cathe-
gorica; o que de resto está perfeitamente jus
tificado pela delicadeza do assumpto. 

A ser verdadeira a existência d'esta dia
these, cila chegaria a manifestar-se, segundo 
a opinião de diversos auetores, pela escró
fula e pelo rachitismo. 

* 
* * 

Não é exclusivamente como pae, directa
mente, que o individuo syphilitico pôde ter 
influencia sobre os filhos, é também como 
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marido de sua mãe. Mas, antes de tratar d'es
té ponto, vejamos como pôde ser contamina
da a mulher que casa com um individuo sy-
philitico. 

O individuo que, tendo syphilis, casa com 
uma mulher isenta d'ella (o que, seja die to de 
passagem, é a regra), pôde transmittii-lh'a de 
duas maneiras muito diversas: uma d'ellas 
vulgar, é o modo porque cornmumente se 
transmitte a syphilis, por contagio directo; a 
outra por intermédio do producto da conce
pção. 

* 

(íLa vérole se partage entre époux comme 
le pain quotidien», disse Dechambre. 

Dada a enorme contagiosidade das mani
festações secundarias de forma suppurativa, 
dada a frequência da suaapparição nas regiões 
genital e boccal, edada finalmente a multipli
cidade de relações e approximações de toda a 
ordem entre casados, fácil é comprehender 
quão imminente deve ser um perigo d'esta or
dem, por maiores que sejam as precauções to
madas pelo marido. 

E' de ordinário por intermédio de lesões 
de ordem secundaria que o contagio se esta
belece. O facto de o marido infeccionar sua 
esposa por intermédio do cancro duro é ver
dadeiramente raro, e o contagio das manifes
tações terciárias evita-se facilmente. 
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* 

E' também, como já dissemos, por inter
médio do producto da concepção que o mari
do syphilitico pôde transmittira syphilis a sua 
esposa. E' por isso esta forma chamada syphi
lis por concepção. 

De varias maneiras se tem querido explicar 
este processo de infecção ; mas a verdade é 
que a luz ainda não está feita sobre este deli
cado ponto da pathologia. 

Alguns auctores, e principalmente aquel-
les que não admittem a influencia heredo-sy-
philitica paterna, contestam este modo de 
transmissão, sustentando que é sempre a mãe 
quem, em taes casos, transmitte a syphilis ao 
filho, tendo sido para isso anteriormente in
feccionada por seu marido. 

Ora a syphilis por concepção é uma syphi
lis fora da normal, pois que apparece já em 
pleno período secundário, sem que haja o 
mais leve vestígio da manifestação primitiva, o 
que não pôde explicar-se senão pela trans
missão da doença a todo o organismo simul
taneamente. Demais em casos d'esta ordem 
nunca falta o elemento da gravidez, actual ou 
passada. 

* 

Uma vez estabelecida a syphilis da mãe, 
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por qualquer dos modos que vimos de des
crever, vejamos que influencia tem sobre a 
descendência a syphilis dos dois progenito
res. 

Ora os resultados d'esta influencia du
pla são verdadeiramente desoladores ; é um 
flagello, que cabe sobre o lar domestico. Não 
que os resultados da influencia mixta sejam di
versos dos da influencia exclusivamente pa
terna relativamente á qualidade, mas são-no 
emquanto á quantidade. 

Segundo o calculo de Fournier, o filho 
de pães syphiliticus tem noventa e duas pro
babilidades contra oito de que a syphilis dos 
progenitores lhe seja nociva, e sessenta e oito 
vezes e meio por cento esta nocividade tradu-
zir-se-ha pela morte. 

São frequentes os casos em que os abor
tos ou os partos prematuros se suecedem 
seis, sete, oito e até mais vezes sem interru
pção. N'um caso relatado por Ribemont Des-
saignes dezanove concepções terminaram por 
dezanove mortes ; as cinco primeiras por 
aborto e as restantes pela morte até aos seis 
mezes. 

E entre os que nascem syphiliticus, é tal 
a mortalidade, mesmo a despeito do trata
mento, que Fournier foi levado a exclamar: 
«.Rien de meurtrier comme la syphilis infantile 
héréditaire». 
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Esta ultra-nocividade, que não é de forma 
nenhuma proporcional á nocividade paterna, 
provém de que a iminência heredo-syphilitica 
materna é muito mais perniciosa que a do 
pae. A mãe dá por intermédio do ovulo um 
contingente egual ao que o pae dá por inter
médio do espermatosoide; e a influencia da 
fecundação : mas a esta juncta-se talvez a in
fluencia da nutrição durante todo o longo pe
ríodo da gravidez. 

Eis muito provavelmente o motivo por
que a influencia materna é incomparavelmente 
mais nociva que a influencia paterna. 

De longa data existem estatísticas procu* 
rando dar a medida, mais ou menos exacta, da 
grande malignidade da influencia heredo-sy
philitica materna. 

Estas estatísticas, sujeitas a muitas cau
sas de erro como a miséria, o deboche e o 
alcoolismo das mães. e a syphilis, por vezes 
não averiguada e muito provável do pae na 
maioria dos casos desconhecido, dão as per
centagens de sessenta e oito, setenta e uma, 
oitenta e quatro, oitenta e sete e até noventa 
e seis mortes por cem nascimentos. 

Para se ter uma medida, tão exacta quanto 
possível, do grau de malignidade da herete-
riedade syphilitica materna, seria necessário 
que estas estatísticas repousassem exclusiva
mente sobre observações em que, além de não 
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existir nenhuma das outras causas que podem 
prejudicar o bom êxito da concepção, esti
vesse bem averiguado que o pae não era um 
syphilitico. 

Ora casos d'esta ordem, em que somente 
existe a syphilis da esposa, encontram-se ra
ríssimas vezes realisados na prática. 

No emtanto Fournier conseguiu observar, 
em treze ménagea n'estas condições, vinte e 
oito casos de gravidez, dos quaes vinte e um 
terminaram pela morte do feto ou do recem-
nascido, o que dá uma percentagem de oitenta 
por cento. 

* 
* * 

Resta refenrmo-nos aos perigos a que o 
individuo syphilitico submette, pelos riscos 
pessoaes, a família que constituiu. 

A syphilis é, como se sabe, uma doença 
gravíssima não só porque pôde conduzir a en
fermidades sérias e até mesmo á morte, mas 
também, especialmente para o nosso ponto de 
vista, por ser uma doença chronica e as suas 
manifestações terciárias poderem apparecer 
em epochas muito diversas, decorridos até 
vinte e mais annos após a infecção primitiva. 

As manifestações terciárias da syphilis 
são, como é sabido, muito variadas o que é 
devido ao facto das lesões anatomo-patholo-
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gicas d'esté período, as gommas, poderem de-
genvolver-se em todos os systemas e portanto 
em todos os órgãos da economia. 

Mas aquellas que positivamente mais te
mos a receiar, no caso sujeito, são as que se 
localisam nos olhos, no encephalo e na espi
nhal medulla. 

As lesões oculares, das quaes as irites es
pecificas são incontestavelmente as mais fre
quentes, são por via de regra rebeldes ao tra
tamento o mais enérgico, o qual por vezes, 
apezar dos esforços mais bem combinados, 
não pôde obstar a uma cegueira completa. 

A localisação das gommas no cérebro de
termina o apparecimènto das paralysias, da 
epilepsia e da loucura. Escusado será encare
cer a gravidade de qualquer d'estas manifes
tações mórbidas. Posto que por intermédio 
da medicação especifica se consiga varias ve
zes a cura d'estes padecimentos, as recidivas 
são frequentíssimas. 

Finalmente, a ataxia locomotora é o modo 
pelo qual mais frequentemente se manifesta a 
syphilis da medulla. 

Ora, sendo isto assim, que certeza pode 
ter o individuo, que em posse da syphilis 
contrahe matrimonio, de não ser assaltado 
por qualquer d'estes padecimentos, que ou o 
inutilisam ou o conduzem a uma morte pró
xima, ficando a sua família em muitos casos 
a braços com a miséria? 
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* 

Lançando agora um golpe de vista sobre 
o que deixamos exposto n'este capitulo, o 
qual nos dá a medida exacta da responsabili
dade contrahida por todo o individuo que, não 
tendo tratado da sua syphilis ou não o tendo 
feito senão de uma maneira muito incompleta, 
se casa, levando portanto, segundo todas as 
probabilidades, a vergonha, o luto e o deses
pero ao seio da familia a quem se uniu, o 
nosso espirito será levado sem hesitar á se
guinte conclusão : 

0 casamento deve ser interdicto a todo o 
homem portador d'uma syphilis matrimonial
mente perigosa. 

Quaes sejam, pois, as condições a que uma 
syphilis deve satisfazer para perder este cara
cter, é o que vae constituir o objecto do capi
tulo que se segue. 

4 



CAPITULO II 

0 SYPHILITICO ANTES DE CASAR 

Fournier reduz a cinco as condições a que 
um syphilitico deve satisfazer para poder mo
ralmente aspirar ao casamento: 

4.a Ausência de accidentes específicos 
actuaes. 

2.a Edade avançada da doença. 
3.a Um certo periodo de immunidade 

absoluta, consecutivamente ás ultimas mani
festações especificas. 

4.a Caracter benigno da doença. 
5.a Tratamento especifico sufficiente. 

* 
* * 

Entre estas condições duas ha que so
brelevam em importância ás três restantes: a 
edade da syphilis e o tratamento especifico. 

* 
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O tempo e o tratamento, eis o dois grandes 
modificadores da syphilis. 

Mas, para que um individuo syphilitico 
possa obter consentimento para casar, ó ne
cessário que satisfaça a todas ellas sem ex
cepção. A ausência de uma d'eilas é o bas
tante para justificar e impor a prohibição me
dica. 

l.a condição.—Ausência de accidentes es
pecíficos actuaes. 

E' esta uma condição que seria perfeita
mente banal enunciar, se realmente não se 
encontrasse, e com uma certa frequência até, 
indivíduos que, por ignorância ou por inte
resse, se dispõem a casar apezar de acciden
tes específicos de momento. 

Ao individuo portador de taes lesões deve 
ser interdicto o casamento, quer ellas sejam 
quer não de natureza contagiosa, visto que em 
ambos os casos as lesões são uma prova 
clara de que a doença está n'um período de 
virulência, que a torna perigosa pelo menos 
sob o ponto de vista da influencia hereditaria. 

* 
* * 

2.a condição.—A edade avançada da doen
ça é indispensável sob os três pontos de vista 
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do contagio da mulher, da influencia hereditaria 
e dos riscos pessoaes do marido. 

São precisamente as mulheres que casam 
com um individuo portador de uma syphilis 
de recente data, as que maiores probabilida
des teem de ser directamente contamina
das por seus maridos. E tão grandes são es
sas probabilidades que, quando um homem 
se casa em taes condições, o contagio da es
posa é quasi inevitável. 

A razão é obvia: após o apparecimento 
da lesão primitiva, não se fazem esperar, como 
é sabido, as manifestações secundarias, pri
meiro resultado da infecção geral do organis
mo. E' precisamente n'este período, de uma 
duração mais ou menos longa, que as mani
festações que o caracterisam, são mais nu
merosas e mais generalisadas. 

Além d'isso as recidivas d'estas manifes
tações (que de resto podem apparecer em 
qualquer altura do período terciário), são in
contestavelmente mais frequentes nos dois ou 
três primeiros annos que se seguem á inva
são da doença. 

Acresce ainda a circumstancia de que os 
pontos do organismo, que mais intensa e 
frequentemente são invadidos n'este período 
da doença, são a bocca e os órgãos genitaes, 
constituindo assim dois poderosos focos de 
infecção, visto que é por estes dois pontos 
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que mais a miúdo se estabelecem as relações 
entre esposos. , 

Demais (caracter commum a todas as espé
cies) estas lesões são por vezes tão benignas, 
que ou passam despercebidas ou são totalmente 
despresadas pelo seu portador, que está lon
ge muitas vezes de lhes suspeitar o caracter 
especifico. 

O contrario, precisamente o contrario, se 
dá n'uma syphilis antiga. As suas manifesta
ções são por via de regra mais discretas e me
nos recidivadas ; a predilecção pela bocca e 
órgãos genitaes desapparece; e as lesões d'agora 
(terciárias), por bem mais graves, despertam 
a attenção do doente, que logo de principio 
evita o contagio. 

* 

É observação frequente e já de longa data 
que a influencia hereditaria não se manifesta 
no mesmo manage sempre com egual intensi
dade. 

Principia por abortos para passar em se
guida a partos prematuros, mais tarde os fi
lhos, posto que syphiliticus, podem nascer per
feitamente viáveis, e finalmente, quando a sy
philis é já bem velha, apparecem os filhos sa
dios. Como se vê, a malignidade dainíluencia 
heredo-syphilitica vae decrescendo gradual
mente. 
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Os casos d'esta ordem, assim nitida e 
chronologicamente dispostos, observam-se de 
preferencia quando os cônjuges são ambos 
syphiliticus ; mas encontram-se também quan
do existe exclusivamente a influencia paterna, 
é não são raros. 

0 quanto a syphilis recente é ameaçadora, 
tanto para a mulher como para os filhos, dil-o 
bem claramente o desolador resultado de vin
te casamentos, em que a syphilis do marido 
não datava de mais de dois annos (Fournier): 

Desanove vezes foi a esposa contaminada, 
quer por contagio directo quer por concepção; só 
uma ficou incólume. As primeiras vinte e oito 
concepções, que se seguiram a quinze d'estes 
matrimónios (pois que dos cinco restantes 
não houve filhos), deram em resultado treze 
abortos, seis mortes após o nascimento e seis 
creanças syphiliticas. Somente três creanças 
nasceram sadias. As desanove mortes dão 
uma percentagem de sessenta e sete por cento. 

Ainda sob o ponto de vista dos riscos pes-
soaes a antiguidade da syphilis é d'um pro
gnostico favorável. Não que o individuo sy-
philitico tenha epocha alguma na sua vida, 
por mais distante que seja da acquisição da 
doença, em que esteja a salvo das investidas 
das manifestações terciárias, mas porque é 
justamente nos primeiros annos que por ellas 
está mais ameaçado. A partir do oitavo ou deci-
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mo anno as manifestações terciárias tornam-
se incomparavelmente mais raras. 

E isto devido única e exclusivamente á 
acção curativa do tempo, sem o poderoso au
xilio da medicação especifica. 

Ha, porém, uma circumstancia que não 
se pôde desprezar n'uma questão de tamanha 
gravidade. Estas manifestações tardias são 
constituídas em grande parte, um terço tal
vez, pelas temíveis lesões especificas do sys-
thema nervoso. 

Desde o momento, comtudo, em que te
nha havido um rigoroso e assíduo tratamento, 
esse grande correctivo da syphilis, a frequên
cia d'estas lesões diminue consideravelmente. 
De mais a mais não são raros os casos de cura 
completa da syphilis. 

Resta-nos determinar que tempo é pre
ciso decorrer para que o syphilitico possa ser 
considerado, tanto quanto possivel, ao abrigo 
de ataques ulteriores da doença e apto para 
se casar. 

Para Fournier esse período, de resto va
riável para cada caso particular, nunca pôde 
ser inferior a três ou quatro annos. Para ou
tros, entre os quaes Diday, este período pôde 
ser de dezoito mezes. 

A partir, de então, e só de então, é que o 
matrimonio lhe pôde ser permittido, comtanto 
que, alem das outras condições, todo esse-
tempo tenha sido aproveitado para tratamento. 
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* 
* * 

3." condição. —Um certo período de im-
munidade absoluta, consecutivamente ás ul
timas manifestações especificas. 

Se após a ultima revelação exterior da 
doença, nós vemos decorrer um periodo de 
tempo, mais ou menos longo, durante o qual 
não appareceu a mais leve manifestação, so
mos levados a concluir que a doença entrou 
francamente n'um periodo de repouso. 

Este periodo de immunidade pôde ser 
mais ou menos duradoiro e até definitivo: sim
ples trégua ou paz total. 

A sua significação será tanto maior, quanto 
esta feição tomada pela doença dependa de um 
esforço do organismo e não de uma intervenção 
therapeutica; pois que ha syphilis de tal casta 
que estes períodos só são conseguidos á custa 
de um tratamento aporfiado.. Uma suspensão 
d'esté é seguida de perto por uma nova ma
nifestação. 

Para que este período inspire confiança 
sufficiente ao medico, a ponto que elle possa 
permittir o casamento a um individuo syphi-
litico, é preciso que tenha uma duração mi
nima de dezoito mezes a dois annos, segundo' 
Fournier. 
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* 
* * 

4." condição.—Caracter benigno da doença. 
Não ha doenças mas sim doentes : é este 

um principio fundamental em clinica. A mesma 
doença toma em cada individuo uma feição 
especial, apresenta um certo numero de parti
cularidades, que fazem com que a sua marcha 
varie não só de individuo para individuo, mas 
até no mesmo individuo em epochas différen
tes. 

Ora isto que se dá nas doenças cuja sym-
ptomatologia é reduzida, insignificante, com 
muita mais razão se observa nas de sympto-
matologia variada como é a da syphilis. 

Estas diversas modalidades da syphilis 
teem summa importância no caso sujeito. 

Conforme ella se nos apresentar com um 
caracter benigno ou grave, assim nós teremos 
de julgar da sua maior ou menor influencia 
no futuro lar, sob os três pontos de vista do 
contagio da esposa, da hereteriedade e dos 
riscos do marido. 

O caracter grave de uma syphilis revela-
se de variadas maneiras e, uma vez estabele
cido elle, é o motivo mais forte para que o sy-
philitico deva renunciar á sua candidatura ao 
matrimonio. 

Nem só as syphilis graves sob o ponto 
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de vista clinico o são sob o ponto de vista do 
casamento. 

Assim constituem uma contraindicação 
as syphilis cujas manifestações secundarias, 
posto que benignas e quasi insignificantes, 
repullulam indefinidamente a despeito da me
dicação a mais enérgica. 

Este aspecto tomado pela doença, além 
de constituir um perigo inevitável de conta
gio para a esposa, prova um alto grau de vi
rulência do agente pathogenico, o que é uma 
ameaça para a progenitura. 

Gravíssimas, tanto clinica como matrimo
nialmente, são as syphilis cujas lesões terciá
rias escolheram para se localisar os centros 
nervosos e os olhos. Já no capitulo anterior 
nos referimos ás funestíssimas consequências 
d'estas manifestações pathologicas. 

Todo o individuo, pois, que, com antece
dentes syphiliticus, apresentar signaes não dú
bios de taes accidentes, deve renunciar defi
nitivamente aos seus projectos matrimoniaes, 
se os tiver. 

Mas, será o caracter benigno de uma sy
philis o bastante para de per si só auctorisar 
o casamento? Não. 

Para que o individuo, portador de uma 
syphilis benigna no sentido clinico d'esta pa
lavra, tenha jus á auctorisação do seu medico, 
é indispensável que se tenha submettido a 
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um tratamento tão rigoroso e duradoiro co
mo se ella fosse de caracter grave. 

De outro modo, muito terá que receiar 
não só por sua mulher e por seus filhos (pois 
que se tem visto estas syphilis benignas, não 
tratadas, terem uma maligna influencia here
ditaria), mas muito especialmente por si pró
prio. 

É para notar a frequência das graves ma
nifestações terciárias, especialmente nervosas, 
n'estes casos. E isto depende, muito provavel
mente, da negligencia com que a syphilis foi 
tratada, quando mesmo o chegou a ser. 

Entre estes accidentes nervosos está em pri
meiro plano a ataxia locomotora de origem 
syphilitica, que é não só frequentíssima na 
syphilis apparentemente benigna, mas parece 
ser até seu apanágio exclusivo. 

* * 

5." condição —Tratamento especifico suf
fi ciente. 

E' esta inquestionavelmente a condição 
mais importante a preencher pelo individuo 
syphilitico que deseja casar-se. 

Como vimos de ver, sem tratamento, a 
syphilis a mais benigna, inclusivamente aquella 
de cujas manifestações os indivíduos conser
vam apenas uma leve reminiscência, deve in-
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culir ao clinico sérios receios pelo seu perío
do terciário. 

Ora o tratamento especifico, mas o trata
mento sufficiente, faz não só com que as ma
nifestações do período secundário sejam con
sideravelmente encurtadas na sua duração e 
as recidivas mais ou menos evitadas, mas até 
chega a eliminar totalmente os accidentes do 
período terciário. 

D'aqui dimanam desde já dois benefícios 
para o syphilitico, que se casa. 

Reduzindo o tratamento as manifestações 
secundarias, diminue as probabilidades de 
contagio, que é, como já sabemos, o modo 
mais frequente de contaminação da esposa. 
Abafando as manifestações do período terciá
rio, desvia do marido os riscos pessoaes. 

* 

Mas, não é exclusivamente aos cônjuges 
que o tratamento especifico aproveita ; é por 
egual util aos filhos, de sobre os quaes desvia 
os riscos da hereteriedade. 

A influencia do tratamento especifico so
bre a hereteriedade syphilitica é das mais ma
nifestas, quer a influencia hereditaria seja ex
clusivamente paterna ou materna, quer seja 
mixta. 

E' de prática corrente, após uma série 
mais ou menos longa de abortos sem outra 
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explicação que não seja a syphilis do pae, 
submetter este ao tratamento. A sua acção é 
por tal forma incisiva que logo o producto da 
primeira fecundação pôde vingar, nascendo 
com syphilis ou mesmo completamente sadio. 
De egual modo se pôde interromper uma série 
de nascimentos de creanças syphiliticas. 

Os effeitos do tratamento especifico não 
são, porém, tão duradoiros quanto rápidos. E' 
necessário prolongal-o, se se quizerem garan
tir os resultados de ulteriores concepções.. 

Para que um tratamento possa ser consi
derado sufficiente, requer Fournier as quatro 
seguintes condições: 

l.a Que tenha por base os dois medica
mentos da syphilis: —mercúrio e iodeto de 
potássio. 

2.'-» Que a administração d'ëstes medica
mentos seja feita em dóses/verdadeiramente 
activas e curativas. 

3.» Que esta administração seja feita me-
thodicamente, a fim de evitar que se estabeleça 
a tolerância medicamentosa. 

4.a Que este tratamento seja rigorosa
mente seguido durante três a quatro annos. 
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* 

Não deve, porém, terminar aqui a inter
venção therapeutica. A syphilis é uma doença 
chronica e, como tal, requer um tratamento 
também chronico. Todo o individuo syphiliti-
co deve de tempos a tempos submetter-se a 
novas curas, afim de manter o nivel estabele
cido pelo tratamento fundamental, evitando 
por esta forma as exarcebações da doença. 

* 
* * 

Todo o individuo syphilitico que reúna es
tas condições pôde casar. 

A todo aquelle a quem faltar uma ou mais 
deve ser interdicto o casamento, provisória ou 
definitivamente conforme a sua importância. 

Nem sempre na prática os casos se po
dem incluir em qualquer d'estes dois grupos 
tão nitidamente separados aqui. Ha o meio 
termo; em que se fica na duvida. Em taes ca
sos, o que o syphilitico deve fazer é deixar de
correr mais algum tempo, para se poder fazer 
um prognostico mais seguro. 

O medico não deve pronunciar-se em ca
sos d'esta ordem, visto que, mesmo nos casos 
bem definidos, as previsões teem falhado com
pletamente, já facultando matrimónios que 
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foram seguidos dos peiores resultados, já pro-
hibindo outros, effecluados apezar da prohibi-
•ção, em que as consequências não podiam ser 
mais lisongeiras. 

E' por isto que, ao observar um syphili-
tico candidato ao matrimonio, o medico deve 
ser o mais cauteloso possível, pondo ao ser
viço d'aquella causa não só os seus conheci
mentos, mas muito especialmente o seu tacto 
e senso medicos, por interesse próprio e da so
ciedade. 

—®->-



CAPITULO III 

. 0 SYPHIL1T1C0 DEPOIS DE CASADO 

Mas, emflm, o syphilitico casou-se na pos
se de uma syphilis recente e além de re
cente mal curada. Levado por um interesse 
inadiável ou pelo compromisso da sua pala
vra, despresou os conselhos do seu medico, 
procurou apagar da imaginação o horrível qua
dro que lhe foi traçado com negras cores. para 
se lançar na aventurad'um casamento. Emflm, 
elle terá todo o cuidado em não infectar sua 
esposa, tomará todas as precauções para que 
a menor erusão especifica lhe não passe de
sapercebida, e seus filhos, pôde muito bem ser 
que não tenham a infelicidade de lhe herdar 
a doença. Elle é robusto, a syphilis não lhe 
causou grandes estragos, etc., etc. 

Assim pensa, dominado pela sua ideia 
fixa. Os receios só chegarão mais tarde quan
do a occasião de perigo se approximar; de or-
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dinario a primeira gravidez é o signal de alar
me, que despertará o seu espirito até então 
perfeitamente despreoccupado. 

Ora, o futuro que estes indivíduos teem 
aberto deante de si, já foi traçado no primeiro 
capitulo d'esté trabalho. 

E' com toda essa série de desastres que 
devemos contar, e é contra ella que ha de ser 
dirigido um plano de ataque, combinado se
gundo as circumstancias especiaes a cada caso, 
mas que pôde ser traçado de um modo ge
ral. 

D'esta primeira hypothèse podem ainda ap-
proximar-se duas outras, incomparavelmente 
mais raras vezes realisadas, mas não menos 
temíveis : 

l . ' - U m individuo tem um coito impuro 
alguns dias antes de se casar e, como o pe
ríodo de incubação do cancro pôde ser exces
sivamente longo, só passados vinte ou trinta 
dias após este acto é que elle dá pela presen
ça no penis de uma psquena erusão, á qual 
não liga naturalmente importância a principio, 
mas que o fará dentro em breve correr a casa 
do seu medico. 

-2."—Esta segunda hypothèse comprehen-
de os casos em que o individuo é contamina
do em uma aventura amorosa extra-conjugal. 
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* 

Em taes casos, todos elles graves e ur
gentes, o que convém fazer é: 1.° tratara sy
philis do marido ; 2.° evitar o contagio da es
posa ; 3." evitar a contaminação por concepção 
e a transmissão hereditaria; 4.° circumscrever 
o contagio. 

As medidas tendentes a evitar a contami
nação da esposa e do feto dizem respeito a 
ambos os cônjuges, mas a indole do nosso 
trabalho apenas permitte que nos occupemos 
das que são relativas ao marido. 

* 
# * 

O tratamento, pelo que respeita ao mari
do, nada tem de especial: é fundamentalmen
te o tratamento do syphilitico vulgar. As mo
dificações, que haja a introduzir-lhe, serão 
todas no sentido de evitar o contagio e a 
transmissão hereditaria, e poro doente o mais 
rapidamente possível em condições maritaes 
normaes. 

O único meio ao nosso alcance para obter 
este resultado é augmentai' as doses, respei
tando no emtanto a intolerância gastro-intesti
nal que poderia levantar sérias difficuldades 
á consecução do fim que se tem em vista. E' 
este o tratamento chamado intensivo. 
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Este tratamento pôde conseguir talvez sup-
primir totalmente os accidentes secundários.in
clusivamente as placas mucosas da bocca, tan
to para receiar no nosso caso. Os beneíicios, 
que d'esté tractamento derivam para a prole, 
facilmente se deduzem do que atraz deixamos 
dicto. 

Os accidentes secundários são imminen-
temente perigosos. São elles o principal loco 
de contagio da syphilis, tanto entre casados co
mo extra-maritalmente. O marido syphilitico, 
pois, que não queira por meio d'elles infec
cionar sua esposa, deve, immediatamente após 
o seu apparecimento, cauterisal-os energica
mente com o nitrato acido de mercúrio, o que 
junctamente com um penso apropriado os fará 
cicatrisar rapidamente, se é que lhes não eli
mina o caracter infectante. 

# 
* * 

A prenhez proveniente de um marido sy
philitico, em quem uma syphilis recente se es
tá manifestando ruidosamente, ou que adqui
riu a doença após o casamento, é duplamente 
ameaçadora, como já vimos. A mãe, se teve a 
felicidade de escapar ao contagio directo, está 
muito arriscada a adquirir a syphilis conce-
pcional : o feto esse difíicilmente evitará a he
rança. 
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O único meio, que o marido tem de evi
tar estes desastres, é supprimir totalmente as 
relações sexuaes com sua esposa, afim de evi
tar a fecundação. 

É elle infelizmente pouco prático. O ma
rido syphilitico tem, como é bem de vêr, 
o maior empenho em que sua esposa ignore 
completamente o seu estado : ora uma absten
ção completa e tão duradoira, como esta pre
cisa ser, vae evidentemente lançal-a no ca
minho da suspeita, a qual não tardará a trans-
formar-se em certeza, attentas as faculdades 
investigadoras da mulher. 

É este o motivo porque a maior parte d'es-
tes maridos não cumprem uma prescripção 
que, se é rigorosa, é ao mesmo tempo a única 
salvadora. 

* 
* * 

Já na introducção a esta dissertação nos 
referimos, posto que de leve, ao modo como 
mais comummente a syphilis pôde irradiar 
para fora do lar em que está estabelecida. Ao 
marido, como chefe da fa;, ilia, assiste o dever 
de evitar a irradiação, convencendo sua es
posa a amamentar a creança. 

Km virtude da lei de Colles, lei que não 
soffreu ainda um único desmentido, o filho 
syphilitico não contamina sua mãe, ainda 
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mesmo que esta esteja perfeitamente isenta de 
syphilis, ao passo que sujeita a ama a uma 
infecção quasi certa. 

Nos casos em que a mãe não seja suficien
temente robusta para poder amamentar, é in
dispensável que a isso se sujeite durante os 
primeiros mezes. Como é sabido, a heredo-
syphilis manifesta-se de ordinário do terceiro 
ao quinto mez; se até essa tempo não tiver ap-
parecido symptoma algum suspeito, pôde en
tão a creança em caso de necessidade, ser en
tregue a uma ama, posto que sob reserva. 

O biberão, largamente usado entre nós 
em variadas circumstancias, não o aconselha
mos por nocivo ás funcções digestivas, e não 
o admittimos senão como ultimo recurso e 
no caso da creança ser muito robusta. 

Resta ainda fallar de um meio, realmente 
de grande alcance, mas infelizmente pouco prá
tico. Referimo-nosás amas já syphiliticas. Mas, 
se as amas n'estas condições não correm os 
riscos do contagio, correm-no as creanças, 
que podem ter nascido perfeitamente sadias. 

Assim, esta medida só pôde ser adoptada 
depois de se ter reconhecido que a creança é 
um heredo-syphilitico. 

Acresce ainda a circumstancia de que as 
amas n'estas condições não superabundant 

..* 
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* * 

Terminando o meu trabalho, faço votos 
para que os nossos syphiliticus, infelizmente 
bem numerosos, se compenetrem da immora-
lidade que pratica, quem, nas suas condições, 
desposa uma mulher cheia de saúde e felici
dade; e pense na vergonha de que pôde cobrir 
a familia honesta a que se une e no futuro dos 
filhos, cuja procreação é positivamente o úni
co fim que a natureza tem em vista em qual
quer união sexual. 

• 



• PROPOSIÇÕES 
ANATOMIA—A anatomia dá-nos a razão porque, 

no perindo secundário da syphilis, a apparição da 
erupção escamosa palmar e plantar coincide com 
a das placas do dorso da lingua. 

PHYSIOLOGIA—A hereteriedade é simultanea
mente a lei fundamental da conservação e da 
transformação da espécie. 

ANATOMIA PATHOLOGICA — As lesões da heredo-
syphilis só podem ser produzidas pelo micróbio 
especifico. 

PATHOLOGIA GERAL — A lei de Colles explica-se 
pela vacinação do organismo materno. 

MATERIA MEDICA—De um modo geral, o melhor 
processo de applicação do mercúrio é o iatrale-
ptico. 

PATHOLOGIA INTERNA —A meningite infantil é 
frequentes vezes de natureza syphilitica. 

PATHOLOGIA EXTERNA—O signal palhognomonico 
do cancro duro é a plêiade ganglionar. 

OPERAÇÕES—NA tenolomia, prefiro o methodo 
sub-culaneo. 

PARTOS—A syphilis paterna é unia causa fre
quente de aborto. 

HYGIENE — O marido syphilitica deve inspec-
cionar-se a si próprio diariamente. 

Pude iraprimir-sc. 

Appiovado o DIRECTOS, 

Dr. Souto. Visconde d'Oliveira. 
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