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PREFACIO 

0 nosso trabalho tem por titulo FrankUnl-
sação nos eczemas prurUjinosos. 

Por franklinisação entendemos, como de 
resto toda a gente, a applicação com um fim 
therapeutico da electricidade estática ao corpo 
humano. 

O corpo electrisado, porém, está longe de es
tar em estado de equilíbrio eléctrico, como se 
poderia deprehender da definição. 

Ha sempre um desperdício de electricidade 
pelas asperezas e rugosidades do corpo, mais 
ou menos rápida segundo a atmosphera am
biente está húmida ou sêcca. 

Eis o motivo porque franklinisação nos pa
rece um termo muito mais correcto que a ele
ctrostática. 
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Por outro lado, porém, não podemos deixar 
do nos revoltar também contra a palavra fran-
klinisação, ainda que a usemos por já ser um 
termo consagrado. 

Quando Franklin fez as suas primeiras ap-
plicações de electricidade estática na America, 
já na Europa havia quem as tivesse feito e nem 
por isso este processo tirou d'esses o nome. 

O próprio Franklin numa carta a Sir John 
Pringle o confessa, como se vê no seguinte pe
ríodo que transcrevemos: «Some years since, 
when the newspapers made mention of great 
cures performed in Italy and Germany ge
nerally by means of electricity, a number of 
paralytic were brought to me from the diffe
rent parts of Pensylvania and the neighbouring 
provinces to be eletrized, which I did for them 
at their request». 

Acerca de eczemas o problema é deveras 
complexo. 

Não ha em dermatologia questão que tenha 
sido mais debatida, que tenha dado origem a 
tão vasta litteratura e tão abundante como a dos 
eczemas. Em face do desconhecido, ignorando o 
primum movetis do eczema que nos esclareça a 
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sua etiologia e nos faça comprehender a sua 
pathogenia, não é de extranhar que Brocq, com 
a sua solida educação naturalista, considere o 
syndroma objectivo eczema como um modo es
pecial de reacção cutanea, podendo produzir-se 
sob a influencia das causas internas ou exter
nas, as mais diversas, dependendo este modo 
de reacção da idiosyncracia do individuo. 

Partilhando a maneira de vêr do illustre me
dico de S. Louis com elle definiremos eczema: 
uma dermatose infiammatoria objectivamente 
caracterisada : 1.° pelo rubor, que em certos 
casos, muito em começo, pôde faltar ; 2.° por 
uma vesiculação de aspecto especial, mais ou 
menos accentuada, de vesículas quasi sempre 
nitidamente perceptíveis, bem formadas, do ta
manho medio da cabeça de uma agulha, mais 
raramente de uma cabeça de alfinete, algumas 
vezes não tão bem desenvolvidas, e então apre
ciáveis graças ao apparecimento de uma mi
núscula crosta arredondada; 3.° muitas vezes 
mas nem sempre por uma exsudação de sero-
sidade citrina, viscosa, dando ás roupas (depois 
de secca) a consistência do engommado; 4.° 
consoante o grau de reacção infiammatoria e 



12 

de exsudação, por crostas e descamações con
secutivas. 

Na etiologia do eczema, tal como a analyse 
dos factos clínicos nos permitte conceber no 
momento actual, importa distinguir dois grupos 
de causas: 1.° as causas predisponentes; 2." 
as causas determinantes ou excitantes. 

Nas causas predisponentes, com Duncan 
Bulkley, que com tanta sagacidade as expoz, 
devemos comprehender : 1.° a hereditariedade 
com todo o seu cortejo de doenças diathesicas, 
(ou por retardamento de nutrição) as intoxica
ções, as infecções, as taras nervosas, etc. ; 2." 
os estados mórbidos próprios do individuo e os 
adquiridos, como sejam o lymphatismo, arthri-
tismo, neurasthenia, surmenage, alcoolismo, 
hygiene alimentar defeituosa, etc. ; 3.° a má 
hygiene cutanea geral. 

As causas excitantes ou determinantes, po
dem ser: 1.° de origem externa, comprehen-
dendo os irritantes mechanicos, atmosphericos, 
e os chimicos (animaes, vegetaes e mineraes) ; 
2." as intoxicações de origem externa (agudas 
e sub-agudas) por má qualidade dos ingesta; 
3.° as intoxicações de origem interna (agudas 
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e sub-agudas) ; 4." as intoxicações por toxinas 
produzidas no organismo e provenientes de mi
cróbios pathogeneos diversos; 5." as perturba
ções do systema nervoso que podem ser dire
ctas ou reflexas. 

As perturbações motoras e vaso-motoras que 
acompanham os eczemas, associa-se muitas ve
zes o prurido que podemos considerar, a titulo 
de hypothèse com Jacquet, um exaggero das 
sensações cutâneas elementares ou sensações 
eudermicas provenientes das fibras sympathico-
sensitivas da pelle. 

O prurido é sobretudo intenso nos eczemas 
dos indivíduos pertencentes á grande família 
neuro-arthritica, nos intoxicados e nos indiví
duos surmenés. 

A escolha d'esté assumpto foi-nos suggerida 
pelos bons resultados que obtivemos com este 
methodo no tratamento de um eczema prurigi-
noso que tínhamos e no qual as applicações fo
ram feitas pelo nosso amigo Dr. Vieira Filho. 

Frequentamos desde então assiduamente o 
Instituto Dermotherapico, quer como doente 
quer mesmo depois de curado, e tivemos occa-



14 

siao de observai- vários casos de patliologia cu
tanea que o director d'aquelle estabelecimento, 
Dr. Vieira Filho, generosamente nos mostrava 
elucidando-nos ao mesmo tempo sobre a mar
cha da doença, tratamento etc., conhecimentos 
estes que nos foram de grande utilidade. 

De resto, não havendo na nossa Escola, nem 
tão pouco no hospital, pelo menos no tempo que 
os frequentámos, apparelhos eléctricos nem ca
deira de dermatologia, eu deveria ter adquirido 
estes conhecimentos, algures, fora d'estes esta
belecimentos. 

A ordem que seguimos no nosso trabalho, 
por julgarmos a mais pratica, e por ser a or
dem que tivemos a occasião de observar em 
quasi todos os tratadistas d'esté assumpto, é a 
seguinte : 

I — Historia. 
II — Apparelhos : Machinas estáticas. 

III — Accessorios das machinas estáticas. 
IV — Technica das applicações. 
V — Electro-physiologia. 

VI — Observações. 

As observações, como se pôde deprehender, 
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foram por mim colhidas na clinica do Dr. Vieira 
Filho, e são aqui publicadas com a sua aucto-
risação. 

É nosso presidente de these o Prof. Azevedo 
Maia, que nos tem sempre dispensado a sua 
amizade, pelo que lhe somos gratos. 



L — H i s t o r i a 

As applicações da electricidade, longe de se
rem relativamente recentes, como geralmente 
se pensa, remontam a epochas muito antigas, 
anteriores mesmo á nossa éra. 

Alguns d'estes conhecimentos foram trazidos 
até nós pela tradição, taes como o das mulhe
res e as creanças trazerem collares de âmbar, 
aos quaes attribuiam virtudes secretas. 

No tempo de Trajano, Plínio, o moço, nas 
suas descripções de costumes, conta que as ne
gras d'Africa tinham o habito de banhar os seus 
filhos nos mares em que nadavam os peixes 
eléctricos. 

No tempo do imperador romano Tibério, 
Scribonius Largus, seu medico, já prescrevia o 
mesmo remédio no tratamento da gotta. 

2 
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N'essa epocha, porém, não se conhecia ainda 
o meio de produzir electricidade, e por isso 
pouco interesse nos apresenta a não ser para 
justificar as palavras acima. 

Em 1730, Grey, observa que os cabellos de 
uma pessoa isolada e em communicação com a 
machina estática, se punham de pé na cabeça. 

Em 1740, Nollet e du Fay, continuam estas 
experiências, e demonstram que se pôde tirar 
faíscas do corpo de uma pessoa isolada. 

Em 1743, Krilger, de Helmstadt, diz pare-
cer-lhe que esta forma d'electricidade prestará 
serviços medicos. 

Em 1744, Kratzenstein, medico allemâo, 
narra um caso de paralysia de um dedo, cu
rado pelas faíscas eléctricas. 

Em 1749, Jallabert, de Genebra, publica um 
tratado em que narra casos de paralysia, cura
dos por choques eléctricos. 

Em 1750, Nebel, descreve a contracção ele
ctro-muscular. 

Em 1755, De Hãeti e Schœffer, relatam um 
grande numero de curas, obtidas com a ele
ctricidade. 

Entre 1750 e 1757, Brydone, Berthelon e 
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Sauvages, publicam casos igualmente interes
santes. 

Em 1759, Benjamim Franklin, n'uma carta 
a John Pringle, diz que tratou uns paralyticus 
da Pensylvania pela electricidade, e que os re
sultados obtidos foram explendidos. 

Em 1760, John Wesley, num prefacio em 
que falia acerca dos novos remédios, diz: Um 
dos remédios de reconhecido valor, e que eu 
tive occasião de verificar em mais de mil expe
riências, parecendo-me superior a todos os ou
tros, é a electricidade. 

As perturbações nervosas curadas em um 
anno por este agente, serão mais que as que 
toda a materia medica ingleza, curará até ao 
fim do século. 

Diz mais que, não observou, em centenas de 
applicações que fez, perturbações graves devi
das a este agente. 

Em 1703, Sans, relata casos de cura obtidos 
pelos seus seis processos de applicação de ele
ctricidade estática, que são : Banhos eléctricos, 
faíscas, fricções, sopro, aspiração e commoção. 
A par d'estes narra insuccessos. 

Apparece-nos depois, em 1768, a descoberta 
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da machina eléctrica de Ramsden e a fazerem-
se numerosas applicações acompanhadas da 
narração de successos enormes com ella obti
dos. A par d'isto, insuccessos devidos especial
mente á falta de technica das pessoas que fa
ziam as applicações, e devidos não ao uso do 
agente, mas ao seu abuso. 

Em 1773, Lowet, é o que primeiro apparece 
a protestar contra o abuso d'esté agente thera-
peutico. Não concorda com o emprego das fais-
cas muito fortes, dizendo que em electricidade 
medica os choques devem ser pequenos. 

Insiste sobretudo na necessidade de technica 
e diz : Antes de bem conhecer a doença é pre
ciso saber manejar bem a electricidade ; o que 
ainda que pareça paradoxal o não é, pois que 
a electricidade, quando bem applicada, nunca 
produz effeitos nocivos. 

Em 1775 e 78, Mauduyt, affirma que a ele
ctricidade ó um remédio enérgico e variado, 
capaz de modificar a nutrição, de equilibrar o 
influxo nervoso, régularisai' o pulso, a respira
ção e as secreções. 

Em 1780, Tibério Cavallo, de Londres, pu
blica um tratado, em que a par de varias con-
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siderações sobre a franklinisação, nos dá as 
regras seguintes : 

Não se devem usar os choques quando a 
cura se pôde obter pelas faíscas. 

As faíscas não se devem usar quando o ef-
feito requerido se possa obter pelo effluvio. 

O effluvio não se deverá usar quando seja 
sufficiente a simples electrisação. 

Em summa, empregar sempre a menor for
ça de electricidade necessária para melhorar ou 
curar a doença. 

É bastante difficil, senão impossível, deter
minar umas regras exactas da força de poder 
eléctrico necessária para um dado estado pa-
thologico, pois que n'isso entram um grande 
numero de factores, taes como : A constituição 
do individuo, o sexo, etc., parecendo-me por 
isso que o melhor methodo a seguir será o se
guinte : 

Começar por administrar ao doente o menor 
grau de poder eléctrico e continuar assim por 
alguns dias a vêr se se obtém o effeito dese
jado; caso isso não succéda, augmentar gra
dualmente a força eléctrica até alcançar o nosso 
fim. 
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O grau do electrisação, porém, nunca deve 
exceder aquelle que o doente pôde facilmente 
supportai-, pois que a experiência me mostrou 
que, quando a applicação é desagradável ao 
doente, este raras vezes se cura. 

Conta depois vários casos com bom êxito, 
quer observados por elle, quer por outros me
dicos, e menciona o numero de faíscas a appli-
car e a duração das sessões na electrisação. 

É notável o seu artigo sobre electro-physio-
logia, tão semelhante aos actuaes, e ao qual 
pouco mais, relativamente, se tem juntado; a 
summula d'elle, é: A electrisação, quer positi
va, quer negativa, accéléra o pulso e augmenta 
a sudação e as secreções e a região electrisada 
conserva depois, por algumas horas, um cheiro 
sulfuroso ou phosphorico, que tem um sabor 
acido quando dirigido á lingua. 

Isto leva-nos a crer que o fluido ou altera a 
parte do organismo em que provoca estas sen
sações, ou que leva então com elle outro prin
cipio. 

Em 1781, Giuseppe Bruni e Pioati, de Ve
neza, dizem que a electricidade pôde combi-
nar-se com muitos medicamentos. 



23 

Em 1783, Wilkinson, relata as suas expe
riências seguidas de casos de cura. Recommen-
da o emprego do banho estático, das faíscas e 
das descargas da garrafa de Leyde. 

Em 1789, W. H. Hall, diz-nos que, desde a 
descoberta das Jarras de Leyde, o numero pro
digioso de experiências eléctricas e de factos 
novos trazidos de toda a Europa, é quasi in
acreditável ; apesar, porém, de tantas e tantas 
descobertas e aperfeiçoamentos, a electricidade 
tem ainda diante de si um campo vastíssimo 
que promette coisas iguaes senão superiores. 

Não obstante o grande numero de opiniões 
pró e contra, e das oscillações que por esse 
motivo tem soffrido o valor therapeutico da ele
ctricidade, o que não admitte duvida, porque a 
experiência assim o tem demonstrado, é o se
guinte : A applicação eléctrica quando bem feita 
produz geralmente resultados positivos que por 
outro agente difficilmente se poderiam obter ; e 
demais, se não melhora ou cura a doença, ao 
menos não provoca acção nociva. 

De resto, isto já foi affirmado por alguns au-
ctores, ha alguns annos atraz: Wesley, Lowet, 
etc. 
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Temos agora um largo período (cerca de 40 
annos) em que a electricidade estática nos ap-
parece quasi que abandonada de todo nas suas 
applicações medicas. Este abandono é devido ás 
descobertas de Galvani (1786-91), á invenção da 
pilha de Volta (1800) e á descoberta da electri
cidade de inducção por Faraday (1832). 

De resto, este abandono é um pouco justifi
cado, porque além da curiosidade que os cha
mava para estas novas formas de electricidade, 
havia também o facto dos apparelhos serem 
muito mais perfeitos que os da electricidade es
tática, que eram bastante infleis. 

Passado este período, apparece-nos depois 
os celebres Guy's Hospital Repports. 

Em 1837, Addison, apresenta uma serie de 
observações felizes acompanhadas do seguinte 
commentario : Depois de varias tentativas in-
fructiferas, empreguei como ultimo recurso a 
electricidade estática. Os effeitos obtidos sur-
prehenderam-me agradavelmente e induziram-
me a continuar. Tirei óptimos resultados e devo 
confessar que nunca julguei que a electricidade 
tivesse sobre estas perturbações funccionaes e 
nervosas a acção que hoje lhe concedo. 
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Em 1841, Golding Bird, diz que a electrici
dade estática, ainda que não possua nenhuma 
iníluencia, especifica ou magica, sobre qualquer 
doença ou grupo de doenças, é, todavia, capaz, 
quando bem applicada, de produzir effeitos po
sitivos, muito úteis. 

Em 1846 Hughes declara que tem visto cu
ras maravilhosas pela electricidade estática, 
especialmente na chorêa, e isto depois de terem 
experimentado por longo tempo e inutilmente 
outros agentes therapeuticos. 

Em 1850 Wilks diz que as applicações de 
electricidade estática cahiram em desuso depois 
da invenção de Faraday, mas não crê que se> 
substituída com felicidade por esta ou por outro 
qualquer agente. 

Em 1853, William Gull, apresenta uma se
rie de observações felizes de varias doenças, 
nas quaes a electricidade estática tem uma 
acção muito efficaz, e acerca da chorêa diz que 
os resultados com ella tirados, são devidos á 
sua acção estimulante sobre os vasos sanguí
neos dos centros nervosos, produzindo n'elles 
uma acção mais vigorosa e tónica. 

Em 1861, Tripier, apesar de ser um após-
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tolo das outras formas de electricidade, diz: 
A electricidade estática offerece recursos hoje 
desprezados e insubstituíveis, que antes de se
rem banidos deveriam ser estudados outra vez 
nos seus effeitos. 

Em 1869, Wells, diz que ha muitas condi
ções pathologicas em que a electrisação estática 
deve ser preferida ás outras formas. 

Em 1872, A. Arthuis cita vários casos em 
que tirou resultados felizes; acerca dos effeitos 
da electricidade estática, diz o seguinte: Pro
voca a acceleração do pulso, é um bom cal
mante, facilita a respiração, desenvolve o calor 
animal, augmenta a transpiração cutanea, acti
va a secreção urinaria, difunde a irritação ner
vosa e tonifica o organismo. É um regulador 
de funcções e um distribuidor de equilíbrio, 
augmentando as forças vitaes e a energia de 
absorpção. Excitante das funcções, provoca 
uma agradável sensação de bem-estar. 

Em 1874, Duchenne diz que a acção thera-
peutica da franklinisação é tão pouco apreciável 
como a sua acção physiologica. Mais tarde, 
porém, diz-nos que a electricidade estática rea-
lisou curas de doenças nervosas. 
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Em 187G, Ziemssem cita vários casos de 
bons resultados obtidos com as applicações de 
de electricidade estática. 

Em 1878, R. Vigouroux narra casos de ap
plicações felizes em perturbações hystericas e 
conhecimentos muito úteis para a electro-phy-
siologia. 

Em 1880, Charcot apresenta-nos observações 
idênticas a este, e a sua experiência de que a 
electricidade não actuava por suggestão. 

Entre 1880 e 1890 temos apóstolos da fran-
klinisação, taes como Gilles de la Tourelle, 
Fisher, Rantiey, Babinski, Blanc de Fontenil-
le, Smith, Hutchinson que nos dão uma serie 
de observações em varias doenças e úteis para 
a franklinisação. 

Em 1880, Boudet, de Paris, mostra-nos al
gumas vantagens na applicação desta forma de 
electricidade. 

Ao lado d'estes nomes que eu cito, ha ou
tros de auctoridade scientifica reconhecida que, 
verdadeiramente sectários das outras formas de 
electricidade, não querem reconhecer valor al
gum á franklinisação. 

De 1890 para cá, muitos tratadistas (Leloir, 
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Rockwell, Doumer, Bordier, etc.) teem estuda
do esta forma de electricidade, quer nas suas 
applicaçõcs, quer nos seus effeitos, e hoje a 
franklinisação tem um logar bem definido na 
electrotherapia. 

Para corroborar esta nossa affirmação, cita
remos o seguinte período de Vigouroux, cuja 
competência é por todos reconhecida : 

«Dada a importância da electricidade está
tica como modificador e estimulante da nutri
ção, nós concedemos-lhe o primeiro e mais im
portante logar na electrotherapia, ao passo que 
collocamos em ultimo logar a clássica corrente 
contínua.» 



II .—Apparelhos 

Machinas electrostáticas 

As machinas eléctricas são apparelhos que 
transformam o trahalho em energia eléctrica. 

N'uma machina eléctrica ha sempre três ór
gãos principaes : a fonte ou origem eléctrica, o 
transportador e o collector. 

O transportador recebe da origem eléctrica 
uma certa carga eléctrica e leva-a ao collector 
d'onde sae no estado neutro e prompto para um 
novo transporte. 

A energia potencial eléctrica do collector 
augmenta assim pouco a pouco e é bem claro 
que encontraremos sob esta forma o equivalente 
de trabalho, fornecido ao transportador, para o 
levar da origem eléctrica ao collector. 

Quando o transportador de uma machina 
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eléctrica fornece era cada viagem uma carga 
constante ao collector cliz-se que a machina elé
ctrica é de addiccão ; mas se a carga do trans
portador augmenta pelo próprio jogo da machi
na cliz-se então que a machina eléctrica é de 
multiplicação. 

Poios.— Todas as machinas eléctricas tem 
dois poios, positivo e negativo, (ou grande e pe
queno potencial) entre os quaes o jogo da ma
china eléctrica estabelece uma differença de po
tencial. 

Limite da carga.—Theoricamente a differen
ça de potencial entre os poios da machina es
tática não parece ter outro limite que o valor 
pelo qual uma faisca se produziria entre elles. 

Praticamente porém, isto não succède assim. 
As perdas de electricidade, quer por defeito 

de isolamento quer atravez do ar, augmentam, 
com effeito, rapidamente com o potencial e o li
mite de carga é attingido quando estas perdas 
chegam a compensar exactamente o debito da 
machina estática. 

Este limite depende evidentemente das con-
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dições atmosphericas, do estado da machina e 
da sua velocidade de rotação mas é determinado 
para uma circumstancia dada, e devemos con
siderar que, sendo todas as cousas constantes, 
a machina estabelece uma differença de poten
cial invariável entre os seus poios. • 

As machinas electrostáticas agrupam-se em 
duas grandes classes : 

1.° Machinas por attricto em que o espaço 
não é modificado e em que é utilisado o attricto 
d'um corpo mau conductor. 

2.° Machinas por influencia em que ha a 
creação de um campo eléctrico e em que os 
phenomenos de influencia se utilisam na trans
formação directa da energia mechanica em ener
gia eléctrica. 

Temos ainda a considerar os apparelhos de 
condensação que poderíamos grupar n'uma ter
ceira classe. 

Machinas por attricto.—A mais conhecida e a 
que constitue, por assim dizer, a machina typo 
d'esta classe de machinas electrostáticas é a 
machina de Ramsdeti. 

As origens eléctricas são aqui constituídas 
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simplesmente por almofadas fixas, que friccio
nam constantemente o prato. 

São em numero de quatro, duas de cada lado, 
em communicação com a terra e dispostas se
gundo o diâmetro vertical do prato, de modo 
que as duas faces do transportador se electri-
zam ao mesmo tempo. 

O transportador é constituído por uma banda 
annular de um disco de vidro, girando em torno 
do seu eixo, que se carrega de uma maneira 
continua ao nivel das almofadas e transmitte ou 
leva a. carga aos collcctores. 

Os collectores são formados por dois tubos 
cylindricos recurvados, cujos ramos estão ar
mados interiormente de pontas, que abraçam o 
transportador, e dispostos segundo o seu diâ
metro horisontal. 

Quando a electricidade trazida pelo trans
portador chega ao collector, ella induz sobre 
este uma quantidade igual de electricidade do 
mesmo nome, que se afasta por repulsão e uma 
massa igual de electricidade contraria que se 
escoa pelas pontas, espalhando-se no prato 
transportador e neutralisando a camada elé
ctrica que o cobre. 
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Em summa, todos estes phenomenos se pas
sam, como se o transportador ao atravessar o 
collector lhe abandonasse simplesmente a sua 
carga. 

Para chegar a este aperfeiçoamento relativo, 
as machinas por attricto, passaram por uma 
série de étapes bastante curiosas. 

A primeira tentativa de machina eléctrica é 
de Otto von Guericke, em 1672; a machina era 
formada por uma bola de enxofre com um eixo 
ao centro, movida por uma mão e excitada pela 
outra. Esta tentativa de machina é baseada nas 
experiências do medico inglez William Gilbert, 
que disse que o attricto era indispensável á ele-
ctrisação dos corpos. 

Hawksbee, em 1709, dá-nos outra tentativa 
de machina; um balão de vidro cheio ou não 
de mercúrio e friccionado pelas mãos ; tira 
d'esta machina a primeira faisca eléctrica. 

Depois começam a usar para a electrisação, 
tubos de vidro friccionados pela mão. 

Em 1739, Litzeadorf, substitue o attricto 
descontinuo do tubo de vidro, pelo de um globo 
da mesma substancia e posto em movimento 
por uma roda. 

3 
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Bose, traz a esta machina um aperfeiçoa
mento; o conductor, que era constituído por um 
tubo de ferro. 

Winkler, traz-lhe o aperfeiçoamente das al
mofadas de lã para o attricto. 

Estas ultimas eram já formadas por um cy-
lindro de vidro, cuja utilisação é feita pela pri
meira vez por Gordon. 

Apparecem-nos depois as machinas em que 
é utilisado o attricto, de um prato de vidro e 
que ainda hoje são usadas (baseiam-se na ele-
ctrisaçâo de um disco de vidro, descoberta feito 
por Newton em 1675). 

Vários se attribuem a paternidade d'esta mo
dificação na machina estática. 

Ramsden, construe a sua primeira machina 
d'esté género em 1766 ; o medico Sigaud de la 
Fond, diz, n'um livro que publicou em 1781, que 
desde 1756 que usava'uma machina com disco 
de vidro; finalmente, está provado que Planta 
se servia d'uma machina d'esté género desde 
1755. 

É, pois, este que deve ser considerado o in
ventor d'esta machina que tão grandes serviços 
prestou, na epocha em que appareceu, e que 
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veio dar um grande impulso á franklinisação. 
Estas machinas estão hoje por completo 

abandonadas em electrotherapia; os dois moti
vos principaes do seu abandono são: 1.° porque 
estas machinas exigem uma despeza considerá
vel de energia mechanica, por causa dos attri-
ctos a vencer; 2.° porque o debito destas ma
chinas é muito fraco, para nos permittir obter 
bons resultados therapeuticos. 

São muitas as machinas conhecidas d'esté 
grupo; as mais vulgares foram as de: Rams-
den, Nainie, Van Mar um, Le Roy, Armstrong, 
etc. 

Machinas por influencia.— Estas machinas, 
assim como a sua theoria, baseiam-se no ele-
ctrophoro de Volta que representa o typo mais 
simples d'esta classe. 

0 transportador e o collector d'esta classe 
de machinas são idênticos aos das machinas 
eléctricas por attricto. 

A origem eléctrica, ou fonte de influencia, é 
constituída por um conductor em communica-
ção com a terra e armado de uma serie de pon
tas voltadas para o transportador. 

* 
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Era frente d'estas pontas, mas do outro lado 
do transportador, acha-se uma faixa eléctrica 
fixa, que atravez do isolador induz o conductor 
referido,, repellindo a electricidade do mesmo 
nome e obrigando a electricidade de nome con
trario a escoar-se das pontas sobre o transpor
tador. 

Se este fosse fixo, o equilíbrio seria attingido 
promptamente, mas isto não succède; quando o 
transportador movendo-se acarreta a electrici
dade que o cobre, as pontas lançam-lhe um 
fluxo continuo de electricidade. 

Estas machinas produzem differences de po
tencial consideráveis que impõem um isolamento 
muito cuidadoso dos corpos, bons conductores, 
que entram na sua constituição. 

A sua superioridade sobre as do grupo an
tecedente é manifesto motivo porque as baniram 
do uso em electrotherapia. 

As machinas de influencia usadas em ele
ctrotherapia são as de: Carré, Holts, Tœpler, 
Wimshurst mas com as modificações que lhe 
foram feitas por vários auctores e constructors 
taes como : Bertseh, Bonnette, Gaiffe, Truchot, 
Drault, Tudsbury, François, Voss, etc. 
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Machina de Carré é um apparelho que é si
multaneamente de attricto e de influencia ; debita 
muito e dá-nos um potencial muito elevado sen
do por isso uma boa machina. 

Tem porém o grande inconveniente que teem 
todas as machinas por attricto, isto é, exibir 
uma despeza considerável de energia mechanica 
por causa dos attrictos a vencer. 

Além d'isso ë muito sensível á humidade, 
o que representa sempre um grande inconve
niente mormente para o Porto. 

Machina de Holts, 1.° typo (dois pratos de 
vidro dos quaes um é fixo). É extremamente 
sensível á humidade e de difficil excitação—2." 
typo (dois pratos de vidro horizontaes com ro
tação dupla). É sensível bastante á humidade; 
não se escorva por si, e os pratos são muito 
frágeis. 

Modificação de Bertsch (os pratos de vidro 
substituídos por pratos de ebonite). Tem os 
mesmos inconvenientes da anterior menos o da 
fragilidade dos pratos. 

Modificação de Bonnetti (a rotação dos pra
tos é horizontal; laminas metallicas em vez de 
pentes). É a melhor machina do typo Holtz e é 
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ainda hoje muito usada principalmente na Ame
rica do Norte. 

Machina de Tœpler (dous discos horisontaes 
e sobrepostos, dos quaes um, o mais pequeno, 
serve de gerador ao outro) 2." typo (discos múl
tiplos, verticaes, fixos sobre o mesmo eixo). 
Eram excitadas por si e forneciam uma grande 
quantidade de electricidade. 

Tinham o inconveniente de exigirem uma 
grande velocidade de rotação dos pratos, e de 
estes se deteriorarem muito. 

Modificação de Voss (dous pratos, um mo
vei, com seis discos metallicos ; e um fixo, tendo 
na face posterior dois conductores de grandes 
dimensões). Esta modificação appareceu entre o 
1.° e o 2." typo, que acima citamos, da machina 
de Tœpler. 

Modificação de François. É a machina mais 
recente que ha, pois já é de 1906. O seu aspe
cto de conjuncto é idêntico ás do 2." typo de 
Tœpler. Os pratos cm numero de 8 são de ebo
nite. O motor montado sobre o mesmo eixo da 
machina, não havendo, por isso, correias, en
grenagens, etc. Os discos giram na mesma 
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direcção e estão separados, por pares, pelos 
pratos inductores. 

Tem um debito considerável, uma marcha 
muito silenciosa, e excita-se por si. 

0 auctor recommenda que se tenha a ma
china numa caixa protectora, o que é muito 
discutível, pelo menos na nossa opinião. 

Machina de Wimshurst (pratos de rotação 
dupla e armados de sectores de estanho na sua 
face externa). É uma machina que se excita por 
si e que, depois de excitada e em movimento, 
continua sempre excitada. Tem o inconveniente 
de ter um debito pequeno, dos seus poios serem 
reversíveis estando a machina a funccionar; os 
pratos gastam-se bastante e são muito difficeis 
de limpar. 

Modificação de Gaiffe. Para lhe augmentai' 
um tanto a capacidade, este constructor, juntou 
á machina acima, conductores de um diâmetro 
duplo d'aquelle que ellas possuíam. 

Modificação de Truchot-Bonnetti, também co
nhecida pelo nome de Wimshurst, sem secto
res ; é a que nós usamos e que adiante descre
veremos. 

Modificação de Tudsbury. É uma machina 
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de Wimshurst encerrada n'urn carter muito 
solido e hermeticamente fechado. Esta disposi
ção é para a machina poder trabalhar n'uma 
atmosphera de ar comprimido, augmentando-se 
assim consideravelmente o debito da machina, 
diminuindo as perdas que são tão importantes 
em todas as machinas estáticas. 

Com um apparelho de pequeno volume e 
com um par de cylindros semelhantes aos da 
machina de Bonnetti, mas com o eixo horisontal, 
os .resultados obtidos foram explendidos. 

Machina de Bonnetti (formada por dois ou 
quatro cylindros concêntricos girando em torno 
dum eixo vertical), li uma machina que tem um 
debito considerável e que se excita com o dedo 
facilmente. 

O polo positivo vae-se sempre fixar sobre a 
esphera do excitador, correspondente ao sentido 
de rotação dos cylindros, e ahi se mantém du
rante o funccionamento da machina. É muito 
sensível á humidade, havendo até um processo 
de Bordier para lhe remediar este inconveniente. 

Passamos agora a descrever a machina com 
que trabalhamos, que é uma Wimshurst sem se
ctores, construída pela casa Gaiffe. 
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Descripção da machina. — A machina cora-
põe-se de um estrado de ferro, de 92 centímetros 
de comprimento por 75 de largo, que se appoia 
no chão por meio de quatro pés de madeira de 
80 centímetros de altura. 

Por sobre este estrado e segundo o seu eixo 
longitudinal levantam-se cinco columnas de ferro, 
de 40 centímetros de altura cada uma, perfeita
mente alinhadas, que se terminam na parte su
perior por uns pequenos bronzes ou chumacei
ras dentro dos quaes giram os eixos dos pra
tos. 

Como os pratos da machina são oito, e seis 
d'elles se acham grupados dois a dois no mesmo 
eixo, recebem as três columnas centraes os pra
tos duplos, e as columnas das extremidades os 
dois pratos restantes simples. 

Cada um d'estes eixos que supporta os pra
tos está munido duma pequena roldana, de diâ
metro aproximado de 75 millimetros, de gome 
torneado, ficando estas roldanas intercaladas 
entre os dois pratos nos eixos que supportant 
dois d'estes, e oppostas aos pratos, n'aquelles 
que os tem simples. Estes pratos, que são de 
ebonite e com diâmetro de 54 centímetros e 
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cerca de quatro millimetres de espessura, mo-
vem-se em sentidos oppostos, face contra face, 
á distancia de 5 a 7 millimetres. 

Alinhado por estas columnas e repousando 
no mesmo estrado, sobre dois pequenos bancaes 
de 10 centímetros de altura, acha-se o eixo mo
tor dos pratos, tendo fixas, vis-a-vis de cada 
uma das roldanas d'estes pratos, outras rolda
nas semelhantes de igual diâmetro que atacam 
as primeiras por meio de umas correias alter
nadamente direitas e cruzadas (cruzadas as 
duas das extremidades e a central, direitas as 
outras duas) de modo a obter-se o movimento 
dos pratos em sentido opposto face a face. 

Expliquemos: Olhando a machina por qual
quer das faces, suppondo que o primeiro prato 
trabalha sobre a direita-no primeiro eixo, o se
gundo e terceiro prato trabalharão sobre a es
querda no segundo eixo; o quarto e o quinto 
novamente sobre a direita no terceiro eixo ; o 
sexto e o sétimo sobre a esquerda no quarto 
eixo, e finalmente o oitavo e ultimo prato sobre 
a direita no quinto e ultimo eixo. 

Cerca de seis centímetros das arestas late-
raes do estrado levantam-se de cada lado duas 
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columnas de vidro da mesma altura das de 
ferro, supportando cada par d'estas columnas 
um tubo de latão, de 6 centímetros de diâ
metro e 50 de comprimento, cujas extremidades 
são arredondadas. 

N'uma d'estas extremidades, em cada uma 
das columnas e para o mesmo lado, articulam-
se os dois braços do excitador, que são consti
tuídos por duas hastes metallicas curvas, de 45 
centímetros, terminadas por espheras igual
mente metallicas de 4 centímetros de diâmetro, 
munidos de cabos isoladores de ebonite, de 25 
centímetros de comprimento, que permittem o 
seu manuseamento com toda a segurança. 

Sobre cada um d'estes tubos de latão (gran
des collectores) estão fixos, por meio de umas 
abraçadeiras a attricto duro, os pequenos col
lectores, em numero de oito, constituídos por 
tubos de latão de 10 centímetros de compri
mento, terminados por espheras do mesmo me
tal onde estão collocadas, perpendicularmente 
aos pratos e á distancia de 3 a 4 millimetros 
d'estes, umas laminas metallicas (pequenos col
lectores). 

As escovas destinadas a produzir a excita-
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çâo são em numero de 16 (duas para cada pra
to), sendo constituída cada escova por um ag-
grupamento de cinco pincéis alinhados segundo 
a linha diametral do prato. 

Estão collocadas diametralmente oppostas, 
duas a duas, nas extremidades de umas hastes 
metallicas, fixas ás columnas de ferro, que sup-
portam os pratos, afastadas da vertical segundo 
um angulo de cerca de 40 graus, alternada
mente sobre a direita ou sobre a esquerda, se
gundo o sentido da marcha dos pratos que ellas 
tocam. 

A machina que descrevemos, tem ainda uma 
sexta columna de ferro, collocada a uma das 
extremidades e um pequeno supporte metallico 
extensível que são destinados a receber o Spin-
termètre e o supporte dos conductores, etc., 
para a applicação de raios X, etc. 

O movimento d'esta machina é-nos forne
cido por um pequeno motor eléctrico, que está 
subjacente ao estrado de ferro, de 30 kilogra-
metros, de corrente continua a 110 volts, que 
por meio de uma correia sem fim e de duas 
pequenas polias, imprime aos pratos uma ve
locidade média de 800 voltas por minuto. 
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Esta velocidade pôde fazer-se variar á nossa 
vontade, por meio de um rheostato intercalado 
na corrente de alimentação do motor que, além 
d'esté apparelho, é ainda munido de um pe
queno interruptor, fusível de segurança e dos 
indispensáveis lubrificadores de gordura con
sistente, destinados a assegurar a marcha re
gular de todo o systema motor. 

Os pratos são facilmente desmontáveis, gra
ças a uma disposição especial dos topos das 
columnas de ferro, onde se encontram as chu
maceiras. 

A corrente que utilisamos para a alimenta
ção do motor, é a corrente da cidade. 

Esta machina excita-se com o dedo bem sec-
co ou coberto de ouro mussivo, ficando sempre 
o polo positivo para o lado do sentido, do movi
mento de rotação do prato que tivermos tocado. 

A theoria do seu funccionamento resume-se 
em poucas palavras : O dedo desenvolve electri
cidade positiva em primeiro logar, e a partir 
d'esté momento a producção de electricidade é 
mantida pelos phenomenos de influencia reci
proca, desenvolvidos ao nivel dos conductores 
diametraes, dando cada phenomeno de influen-
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cia, origem a uma electricidade de nome con
trario. 1 

Vantagens d'esta machina.—A machina com 
sectores tem vantagem de se escorvar por si ao 
passo que esta tem necessidade de ser excitada 
depois de cada interrupção. Este inconveniente 
relativo, reverte, porém, em qualidade, pois que 
nos permitte fixar a polaridade dos collecto-
res. 

Não ha também a temer como na outra a 
reversibilidade de polaridade da machina. 

Tem além d'isto um debito muito superior 
ao da machina com sectores, a sua limpeza é 
muito mais fácil, o attricto reduzido ao minimo, 
e um gasto menor dos pratos e das escovas por 
consequência. 

Preferimos os pratos de ebonite aos de vi
dro, apesar d'elles empenarem facilmente; por
que são muito menos frágeis e por supportarem 
um movimento de rotação duplo dos outros e 

1 A theoria da machina mais desenvolvida estamos 
impossibilitados de a apresentar, porque os escliemas e a 
gravura correspondente não nos foi entregue a tempo pelo 
gravador d'isso incumbido. 
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por conseguinte nos augmentarem o debito da 
machina. 

De resto, esta machina seria explendida se 
em vez de umas poucas de correias para o mo
vimento dos pratos, tivesse só uma, porque 
então obter-se-hia uma velocidade de rotação 
igual para todos os pratos. 

Cuidados a ter com as machinas estáticas.— 
Tel-a sempre n'uma sala bastante espaçosa; 
não a ter exposta a correntes d'ar húmido ; não 
a ter perto das paredes ou dos objectos de mo
biliário. 

Não concordamos com o emprego da caixa 
protectora de vidro : se a caixa é grande torna-
se incommoda pelo espaço que occupa ; se é pe
quena começam a saltar faíscas entre ella e as 
diversas partes da machina o que é altamente 
inconveniente, não só por diminuir o debito da 
machina mas também porque pôde causar im
pressão desagradável ao doente o que nós temos 
sempre obrigação de evitar. 

Além d'isso para evitar a oxydação das par
tes metallicas da machina pelo ozone é preciso 
renovar o ar da caixa protectora e n'esse mo-
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mento entra facilmente o ar húmido, mormente 
n'um logar como o Porto que é essencialmente 
húmido. O processo que nós usamos, principal
mente no inverno, é o aquecimento do ar por 
meio de uma estufa porque para o bom funccio-
namento da machina é sempre preciso que a 
atmosphera em que a machina trabalha exceda 
de alguns graus a temperatura exterior. 

É preciso porém não levar este aquecimento 
muito longe por causa da deformação dos pra
tos de ebonite. 

Succède ás vezes que em salas onde estão 
continuamente bastantes pessoas, o funcciona-
mento do apparelho não é tão perfeito no fim 
do dia como o era no principio. 

Isto é devido á grande quantidade de vapor 
d'agua desenvolvido pela respiração d'essas pes
soas e que se foi depositar sobre a machina e 
seus annexos e ao facto do ar ambiente estar 
húmido e tornar-se por isso conductor. 

Este inconveniente remedeia-se facilmente 
renovando o ar do aposento. 

Deve-se ter sempre a machina bem cuidada 
e secca e devemos dizer em abono da verdade 
que mesmo com todos os cuidados, n'um clima 
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tão instável como o d'esta cidade, temos ás ve
zes surprezas. 

A machina estática, quando não esteja em 
funccionamento, deve estar sempre coberta com 
um panno, bem secco, para estar ao abrigo da 
poeira. 

Antes de cada sessão ou de cada serie de 
sessões, a machina estática deve ser cuidado
samente limpa com uma flanella, quer secca 
quer embebida em alcool rectificado puro. 

A machina, trabalhando muito, deve ser 
desmontada frequentes vezes, todas as suas 
peças bem limpas e verificar se está tudo em 
boa ordem. 

Parecerá fastidioso o insistirmos tanto nos 
cuidados a ter com a machina, mas o que é 
fora de duvida é que são muito precisos, para 
não termos surprezas desagradáveis a lamen
tar. 

Distincção da polaridade. — Os meios de que 
nós dispomos para reconhecer os dois poios da 
machina estática são: 

1.° a faísca salta do polo positivo para o ne
gativo. 2.° aproximando das espheras terminaes 
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dos excitadores um pedaço de ebonite suspenso 
por um fio, ella é repellida pelo polo negativo. 
3.° a faisca, que salta entre as bolas polares um 
tanto separadas, é ramificada. O tronco d'esse 
ramo corresponde ao polo positivo, e a ramifi
cação ao polo negativo. 4.° collocando entre os 
dois poios a chamma de uma vella, é repellida 
pelo polo positivo e attrahida pelo negativo. 5.° 
como a aigrette violácea corresponde sempre a 
um escoamento de fluido positivo, é o collector 
negativo que tem do lado do gerador o pente com 
a aigrette violácea e o collector positivo que tem 
o pente com os pontos brilhantes. Ao nivel das 
bolas polares observa-se o inverso, uma aigrette 
no collector positivo e pontos brilhantes no colle
ctor negativo. 6.° toma-se o eléctrodo em ponta 
em communicação com o solo e apresenta-se á 
esphera terminal do conductor. Aproximando-o 
gradualmente da bola do eléctrodo, observare
mos o seguinte: perto do polo positivo appa-
rece na ponta uma estrella luminosa que per
manece sem grande alteração á medida que se 
aproximam, até quasi ao chegarem em contacto, 
momento em que saltam faíscas pequenas ; perto 
do polo negativo a descarga toma a forma de 
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effluvio ou de uma faisca, mesmo a uma distan
cia de 6 ou 7 centímetros. 

Estes processos são de grande utilidade ainda 
que nós, com a machina que trabalhamos, não 
sintamos d'elles uma grande necessidade ; pois 
que, como atraz dissemos, a polaridade do col
lector é obtida á nossa vontade. 

Apparelhos de condensação ou condensadores, 
são apparelhos especiaes em que é possível ar
mazenar a electricidade. 

Garrafas de Leyde, cuja descoberta, feita 
em 1746, se deve a Musehenbroek. 

É uma garrafa de vidro revestida interior e 
exteriormente, em quasi toda a sua altura, de 
folhas de estanho. A parte superior tem uma 
rolha coberta de gomma lacca e atravessada por 
uma haste metallica terminada em ponta, que 
communica com a folha de estanho interior e 
que na parte exterior, em forma de gancho, se 
termina por um botão, espherico. 

Chamam-se armaduras, respectivamente in
terna e externa, as folhas de estanho que tape
tam o frasco. 

O collector d'um condensador é a armadura 
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em communicação com a fonte eléctrica; a que 
está em communicação com o solo, constitue o 
condensador propriamente dito. 

Garrafa de Lane.—É uma modificação da 
garrafa de Leyde, e serve para medir as car
gas eléctricas. 

É uma garrafa de Leyde, cuja armadura in
terna é terminada por uma esphera metallica, 
ligada á haste que mergulha no interior do fras
co. A armadura externa está em communicação 
com uma haste terminada por uma esphera iso
lada e do mesmo diâmetro que a primeira. 

Esta haste está graduada em millimetros e 
tem um parafuso micrometrico que permitte 
aproximar, a uma distancia conhecida, a sua 
esphera terminal da esphera que termina a ar
madura interna. 

A technica a usar é a seguinte: Põe-se a ar
madura interna da garrafa de Lane em con
tacto com um dos poios da machina, a arma
dura externa em communicação com o solo 
assim como o outro polo da machina ; põe-se a 
machina em movimento e conta-se o numero de 
faíscas durante o numero de segundos. Depois, 
por meio de um calculo, temos a medida da 
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carga eléctrica da machina (expressa em cou
lombs). 

Medida das correntes.—Ha dois elementos a 
determinar, a differença de potencial entre os 
dois poios da machina e o debito da machina. 

Para o primeiro, o processo mais pratico é 
determinar o comprimento das faíscas que po
dem saltar entre duas espheras de diâmetro co
nhecido. 

O segundo é-nos dado pela garrafa de Lane 
e pelo anemómetro de Richard (sendo conhecida 
a relação que existe entre o debito em coulombs 
e a velocidade do vento eléctrico). 

Este é o debito apparente, pois que o debito 
real seria este mais as perdas constantes que 
ha em todos os apparelhos electrostáticos. 
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III.—Âccessorios das machinas estáticas 

Estrado isolador. — É o accessorio mais im
portante que acompanha a machina estática. O 
seu tamanho habitual é de 95 centímetros de 
comprimento por 75 de largo ; assenta sobre 
quatro pés de vidro muito sólidos cobertos de 
gomma lacca e que devem ter cerca de 40 cen
tímetros de altura. 

Todos os cantos e arestas devem ser arre
dondados por causa do poder das pontas, e o 
estrado deve ser bastante seguro para poder 
supportar pesos grandes. 

Acho bom que se ponha um linóleo sobre o 
estrado porque é isolador. 

Succède ás vezes que os pés de vidro car-
regam-se de humidade, havendo então um gran
de desperdício de electricidade por essa camada 
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de vapor d'agua; isto verifica-se facilmente 
aproximando d'elles um dedo que sente o cre
pitar, podendo-se observar também a lumino
sidade característica. 

Evita-se este inconveniente limpando-os com 
um panno bem secco ou com alcool e depois 
com o panno ; este é o processo que adoptamos. 

Ha ainda os esquentadores para os pés de 
vidro, como usava o Dr. Vigouroux na Salpe-
trière, e o processo do Dr. Bergonié : cada pé 
do estrado isolador é constituído por um tubo 
de vidro coberto de uma camada espessa de 
caoutchouc endurecido e que descança sobre 
uma goteira de vidro ou de porcelana que se 
enche de azeite ou petróleo. 

Este processo para nós não tem valor algum 
porque a humidade pôde igualmente depositar-
se sobre qualquer d'estas substancias. 

Sobre o estrado ha geralmente um banco, 
que os electricistas preferem para tirar faíscas 
das costas do doente mais facilmente. 

A nossa opinião, é que, além d'esté, deve ha
ver uma cadeira confortável para o caso das 
sessões de maior duração, e em que não seja 
necessário tirar faíscas. 
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Tanto um como outro devem ter os bordos 
arredondados e as terminações esphericas, e 
caso seja possível, dourados. 

Conductores. —Servem para pôr a machina 
em communicação com o estrado, e por conse
quência, com o doente. 

São em geral cadeias metallicas ou hastes 
de latão, munidas de um gancho numa extremi
dade. 

É absolutamente necessário que estes con
ductores não apresentem nenhuma ponta ou an
gulo, que sejam arredondados, e com as super
ficies terminaes esphericas. 

Supporte movei. — É constituído por um tripé 
de ferro, ao centro do qual se levanta uma co-
lumna de latão constituída por um tubo, dentro 
do qual sobe e desce um outro tubo concêntrico 
e da mesma altura, terminando na parte supe
rior por uma articulação, que permitte dar a 
um braço horisontal todas as inclinações neces
sárias. Este braço é por seu turno constituído 
por um outro tubo de latão, dentro do qual se 
move com attricto duro um outro tubo mais 
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delgado e concêntrico, do mesmo metal, cuja 
ponta é roscada. 

N'esta ponta póde-se-lhe atarrachar uma pe
quena argola, onde se penduram os discos para 
a ducha, ou então prendem-se ahi os excitado-
res para as variadas applicações. 

No cimo da primeira columna que assenta 
sobre o tripé, ha um parafuso para manter o 
segundo tubo á altura que fôr preciso. 

Excitadores.— Ha duas espécies : Mediatos. 
N'estes a faisca não salta entre o excitador e o 
corpo do doente, mas entre duas espheras dis
postas geralmente de maneira que se possa re
gular o comprimento da faisca, quer separando, 
quer aproximando as duas espheras. 

Uma d'estas espheras está em communica-
ção directa com a machina estática, e a outra 
em communicação com o doente por meio de 
uma haste terminada em esphera (coberta ou 
não de camurça) e applicada sobre o corpo do 
doente. 

Ha vários modelos d'estes excitadores. O de 
Boudet compõe-se de um tampão de carvão 
coberto de pelle de camurça humedecida, ao 
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qual se adapta uma haste, com terminação es-
pherica, penetrando com attricto n'um pequeno 
cylindro de vidro espesso. Em frente d'esta es-
phera está outra ligada á machina. Estas es-
pheras movem-se ao longo de uma graduação 
que tem o cylindro de vidro. O de Morton cons
ta de duas espheras metallicas, das quaes uma 
está em communicação com a machina estática 
e é movei, ao passo que a outra está ligada a 
um eléctrodo metallico que se applica ao doente. 
O de Rournaillae compõe-se de uma parte fixa 
de ebonite graduada, cavada de uma gotteira, 
na qual está uma segunda peça de ebonite 
movei. Cada uma d'estas peças tem uma haste 
metallica terminada por uma esphera. Na ex
tremidade anterior está a esphera eléctrodo li
gada também a uma haste metallica. A régua 
movei communica com a machina eléctrica. 

Immediatos. Permittem applicar directamen
te a excitação ao doente; a faisca salta entre o 
excitador e o corpo do doente. 

Compõe-se d'um cabo isolador de vidro ou 
de ebonite, tendo na sua extremidade terminal 
um tubo cylindrico com uma bola, uma ponta, 
etc. 
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Ao tubo está fixo um gancho, ao qual se liga 
uma cadeia metallica que passa n'um annel de 
um outro cabo isolador que o medico tem na 
mão, e ligando o excitador ou ao solo ou a um 
polo da machina (estando então o doente ligado 
ao outro polo). 

A bola da extremidade terminal, é geral
mente de dois ou três diâmetros différentes ; é 
ainda metallica ou de madeira, conforme as ap-
plicações que desejamos fazer. 

As terminadas em ponta podem ser simples, 
isto é, com uma ponta só ou múltiplas, isto é, 
com mais que uma ponta. 

Temos ainda o rolo, que nós não usamos, 
mas que está muito em vogg, entre os norte-
americanos. 

Além d'estes, temos ainda o disco de pon
tas de madeira e ainda uma escova ou penna-
cho, que é feito com uma gramínea (triticum 
repens) e que está na base, cercado por um 
annel metallico que se adapta para a applicação. 

Motor. — As machinas estáticas podem ser 
movidas á mão, ou então por meio de appare-
lhos especiaes. 
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O primeiro d'estes processos está hoje aban
donado por offerecer variadas desvantagens, 
entre ellas, principalmente, a do doente não es
tar só com o operador na sala das applicações, 
do que alguns não gostam. 

Habitualmente o movimento dos pratos é 
fornecido por um pequeno motor que se adapta 
á machina, e que é alimentado pela corrente 
industrial. 

A maior ou menor velocidade no movimento 
de rotação dos pratos, é regulada por meio de 
um rheostato, intercalado na corrente de alimen
tação do motor. 

Garrafas de Leyde. —São condensadores que 
se adaptam á machina estática, para lhe au-
gmentar a sua capacidade eléctrica. 

O fim a obter, é o tornar as descargas elé
ctricas mais poderosas e mais enérgicas. 

Estão em communicação com os conducto
r s da machina estática, por meio das suas ar
maduras internas. As armaduras externas estão 
ligadas entre si. 

A sua utilidade principal, é para a applica-
ção das correntes de Morton. 



IV,—Technica das applicações 

A franklinisação comprehende vários modos 
de applicação. 

Cada uma d'estas modalidades tem proprie
dades physiologicas e therapeuticas diversas. 

Os diversos processos de applicação são : 
banho estático, faisca eléctrica, fricção elé
ctrica, sopro eléctrico, pulverisação eléctrica e 
a ducha estática; os quaes nós podemos numa 
divisão mais geral reduzir a três grupos: 1." 
Banho estático, 2.° Effluvio eléctrico (sopro, du
che e pulverisação), 3." Faíscas e fricção. 

E esta a divisão que achamos melhor porém 
nem em todos os tratadistas a vimos, notando 
até que alguns, entre os quaes Brocq, faziam 
confusão com algumas d'estas designações. 
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Esta é a divisão da franklinisação simples 
ou antes das correntes estáticas1 simples, pois 
que, estas ainda se empregam ou sobre a forma 
oscillante de Monell e por elle descripta em 1893 
ou sob a forma induzida de Morton descoberta e 
descripta pelo próprio Morton em 1881 a que 
alguns auctores chamam franklinisação her
tziana. Sobre estas pouco nos deteremos por
que não fazem parte propriamente do assumpto 
d'esté nosso tra,balho. 

Banho estático.—A este alguns auctores, no
meadamente os norte-americanos, dão-lhe o 
nome de électrisação geral; ainda que aquelle 
nome fosse dado por comparação. 

O doente colloca-se sentado no estrado isola
dor, estando este ligado ou em communicacão 
com a machina estática por meio do conductor 
metallico que o liga a um dos poios da machina, 

1 Os termos correntes estáticas, correntes de Mor
ton, etc., não são d'aquelles que são usados com mais pro
priedade mas como os tratadistas os empregam nós tam
bém os usamos. 
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estando o outro polo em communicação com a 
terra. 

Ao pôr o conductor em contacto com o polo 
da machina, aquelle deve collocar-se mesmo na 
extremidade do collector da machina pegado á 
superficie espherica terminal para evitar perdas 
de electricidade. 

Verificar-se-ha também que nenhuma por
ção do vestuário do doente toque o chão. 

0 estrado isolador deve estar distante pelo 
menos 60 centímetros da machina estática, das 
paredes, das diversas peças de mobiliário e das 
pessoas, não estar debaixo de algum candieiro, 
em summa o maior espaço livre possível em 
torno do estrado isolador. 

É esta uma das razões porque a sala para 
estas applicações deve ser grande. 

Caso isto não se observe o doente sentirá 
um vento soprando, d'esses objectos ou pessoas, 
na sua direcção; se fôr a machina estática que 
esteja perto o vento será sentido do lado do polo 
em communicação com a terra o que será bas
tante incommodo para elle na electrisação ne
gativa. 

Conforme se quer o banho positivo ou ne-
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gativo ' liga-se o conductor ou ao polo posi
tivo ou negativo da machina e para melhor 
conducção acho sempre bom pôr-se o gancho do 
conductor junto o mais possível á cadeira ou 
ao banco. 

Põe-se então a machina era movimento. 
Quando a machina se começa a mover ha 

uma separação da electricidade collectada em 
positiva e negativa; cada porção dissociada 
d'esta força eléctrica, tendo uma repulsão mu
tua, tende a cscapar-se da machina por lados 
separados, resultando um continuo fluxo do mais 
alto potencial para o mais baixo. 

O fluxo de parte dos pratos é levado para a 
terra ao passo que a outra parte é levada por 
meio do conductor ao estrado isolador. 

Não podendo ahi passar atravez dos pés de 
vidro para alcançar o grande reservatório, a 
terra, transforma o doente em um grande elé
ctrodo, sendo este electrisado com o mesmo po-

1 Como mais acima se pôde verificar a machina 
com que trabalhamos não necessita esta mudança do con
ductor pois que a polaridade da machina é obtida á nossa 
vontade. 
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tencial que o do conductor a que está ligado e 
isto em qualquer parte do seu corpo indistin-
ctamente. 

A electricidade tonta escoar-se então pelo 
corpo do doente por qualquer ponto em que a 
sua força de tensão lhe abra caminho. 

O potencial do doente electrisado tem por 
limite a resistência do ar ambiente ; resistência 
esta que diminue ou augmenta segundo o maior 
ou menor grau hygrometrico da atmosphera. 

Desde que o limite de resistência cio meio 
ambiente seja attingido a electricidade de que o 
doente está carregado dissipa-se parcialmente 
na atmosphera escapando-se pelos cabellos, 
unhas, etc., produzindo uma sensação espe
cial. 

Succède ás vezes com a electrisação positiva 
que no vigor do verão com o tempo muito secco, 
se vêem saltar faíscas pequenas entre as diver
sas peças da machina; isto evila-se facilmente 
reduzindo a velocidade dos pratos. 

Com a machina que nós usamos também 
podemos obter o mesmo effeito por outro pro
cesso. Levantam-se os pentes e conforme o nu
mero de pentes que levantamos assim a ma-

# 
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china funccionará como tendo seis, quatro ou 
dois pratos em vez de oito que possue. 

Será preciso não esquecer porém que, no ba
nho estático com effluvio, o máximo de tensão é 
necessário para se obter o máximo de resulta
dos benéficos. 

Effluvio estático — Sopro eléctrico. — Póde-se 
applicar de varias maneiras isto ó, ou o doente 
está no estrado isolador ou não. 

No primeiro caso o doente está sujeito á 
acção do banho electrostático e ao do sopro elé
ctrico; no segundo o doente está submettido só 
á acção do sopro. 

Os excitadores destinados a produzir o so
pro são constituídos por hastes metallicas ter
minadas em ponta. 

Estes excitadores podem ser simples, isto é, 
com uma ponta só ou múltiplos com varias 
pontas implantadas parallelamente. 

A technica da applicaçâo é para a primeira 
hypothèse, banho e sopro combinados, a seguin
te: colloca-se o doente no estrado isolador exa
ctamente como para o banho estático. Se o sopro 
que precisamos obter é o positivo ligamos o 
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doente ao polo negativo se é o negativo pomos 
então o doente em communicação com o polo 
positivo da machina estática. 

Depois caso queiramos a applicação sobre 
uma maior ou menor região, aparafusa-se o elé
ctrodo simples ou o múltiplo no supporte movei 
e faz-se incidir o sopro sobre essa região, pela 
direcção que daremos ao supporte movei. 

O eléctrodo ainda pôde ser fixo ou movei, 
isto é, passeando sobre a região que queremos 
submetter ao sopro ou então o próprio doente 
apresenta ao eléctrodo as diversas zonas d'essa 
região. 

Para a segunda hypothèse, isto é só o sopro, 
o operador installa-se no estrado isolador e 
apresenta ao doente não isolado o excitador 
próprio ou então liga-se o excitador a um dos 
poios da machina e apresenta-se ao doente não 
isolado. Nós nas applicações que demandam 
muito tempo adoptamos o seguinte processo: 
ligamos á machina o supporte movei com o ex
citador, isolado por meio de telhas de vidro 
bastante espessas. 

Estando o doente em qualquer das condi
ções acima citadas, se aproximarmos o electro-
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do em ponta elle experimenta uma sensação de 
vento, soprando-lhe d'essa ponta. 

Essa sensação, n'urna machina como a que 
nós usamos, começa a sentir-se a cerca de um 
metro de distancia e augmenta, á medida que se 
vae aproximando a ponta, até ao momento em 
que a descarga deixa de ser silenciosa. 

Esta distancia de resto varia com a polari
dade do doente. 

Quando o doente está electrisado positiva
mente a ponta pôde trazer-se mais perto do que 
com a electrisação negativa, mantendo-se sem
pre a descarga silenciosa. 

O sopro que sobre a pelle nua dá a impres
são de um vento fresco, adquire um caracter 
picante e ardente quando dirigido ás partes ves
tidas. 

A intensidade do sopro gradua-se pela dis
tancia entre a ponta e a superficie doente, isto 
é, se desejamos effeitos muito intensos, aproxi-
ma-se a ponta o mais possível, mas sem haver 
producção de faisca, se são pouco intensos os 
effeitos requeridos affasta-se a ponta. 

Os seus effeitos são diminuídos notavelmente 
quando o doente está suado ou tem o vestuário 
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húmido, sendo, por este motivo, sempre bom 
advertir os doentes de que no tempo quente, 
principalmente, não se fatiguem ao vir para a 
applicação e mesmo que descancem alguns mi
nutos antes de a começar. 

É preciso não esquecer n'estas applicações 
as varas de colleté, ganchos metallicos, alfine
tes, fivellas, emfim, todos os ornamentos metal
licos que ás vezes produzem sensações bastan
te desagradáveis aos doentes, principalmente 
n'aquelles em que ha uma hypersensibilidade 
manifesta. 

Não esquecer também a grossura do vestuá
rio, a sua qualidade, etc., por causa das modi
ficações que ellas trazem á sensação experimen
tada pelo doente e aos effeitos do sopro. 

Pulverisação eléctrica.—As considerações, 
que fizemos acerca da technica a usar na ap
plicação do sopro estático, são aqui igualmente 
applicaveis. 

Para se obter a pulverisação substitue-se o 
metal que é bom conductor por um corpo me-
diocremente conductor. 

Geralmente o excitador é de madeira (buxo) 
e é ou espherico ou em ponta simples ou pon-
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tas múltiplas ; temos além d'estes a vassoura 
ou pennacho que é formada por hastes d'uma 
gramínea, o triticum repetis, e tendo uma parte 
metallica envolvente na extremidade posterior, 
com o dispositivo especial para se adaptar ao 
supporte movei ou a um cabo isolador qual
quer. 

A sala em que se faz a applicação não tendo 
luz muito forte pôde ver-se a luz violácea entre 
o pennacho ou outro qualquer dos eléctrodos e 
a superficie doente. 

Para a pulverisação o eléctrodo é levado 
muito perto do doente, mais ou menos conforme 
a polaridade d'esté, dependendo do savoir-faire 
do operador o obter effeitos estimulantes, seda
tivos, etc., conforme o caso o exige. 

Ducha estática. —O doente está no estrado 
isolador nas mesmas condições que no banho 
estático. Por cima da cabeça e a alguns centí
metros de distancia, acha-se collocado um disco, 
de madeira ou metallico, de pontas múltiplas, 
que está suspenso do braço horizontal do sup
porte movei. 

A intensidade da applicação é aqui regulada 
como nas outras formas de effluvio, isto é, apro-
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ximando ou afastando ou antes descendo ou su
bindo o braço do supporte movei em que o disco 
está applicado. 

N'estas applicações é preciso tomar sempre 
em linha de conta a espessura, a seccura e a 
quantidade de cabello que podem modificar a 
acção therapeutica na sua intensidade. 

Faíscas eléctricas são descargas disruptivas 
da machica estática, ao passo que as diversas 
formas de efnuvio são descargas convectivas. 

O doente está collocado no estrado isolador 
nas mesmas circumstancias que no banho está
tico simples. A sua electrisação tanto pôde ser 
positiva como negativa, mas a mais geralmente 
adoptada é a negativa e as faíscas tiradas posi
tivas. 

Tiram-se com o eléctrodo em esphera; deve 
ser feito rapidamente. 

Aproxima-se o eléctrodo da região que que
remos, a faisca salta e retiramos o eléctrodo. 

A sensação experimentada pelo doente é idên
tica á de sopro muito intenso, mais a contracção 
muscular. 

O operador tem obrigação de evitar, dentro 
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dos limites do possível, a sensação desagradá
vel ao doente; tirar uma faisca de cada vez e 
não uma serie ; avisar o doente de que vae fa
zer saltar a faisca. 

Indagar se o doente faz a sua primeira ap-
plicação, porque n'esse caso é extremamente 
prudente mostrar-lhe que não ha perigo e so-
cegal-o, pois que, mesmo nas classes elevadas, 
a faisca é synonimo de qualquer cousa má, des
agradável e sobretudo dolorosa. 

Começar por tirar faíscas pequenas, para o 
doente se ir habituando. 

As faíscas pequenas tiram-se descarregando 
primeiro o doente, o que o operador obtém pon
do a ponta do pé no estrado isolador ; substi
tuindo o excitador metallico por outro de ma
deira obtemos o mesmo resultado. 

O operador deve ser muito sóbrio e pru
dente na sua applicação e lembrar-se que nem 
todos os casos exigem faíscas, e os que as in
dicam nem sempre precisam d'ellas fortes. 

Nunca se devem tirar faíscas fortes das pro
eminências ósseas, nem das regiões em que o 
osso está pouco protegido de tecidos. 

0 operador deve ser extremamente cuida-
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doso nas faíscas tiradas da face, dos seios e dos 
testículos. 

Fricção eléctrica.—Esta modalidade de frankli-
nisaçâo é, considerada sob o ponto de vista the-
rapeutico, um intermédio entre o effluvio e a 
faisca eléctrica. 

Aqui, assim como na applicação de effluvio, 
o doente pôde estar sujeito a esta acção só ou 
combinada com o banho estático. 

Nós usamos geralmente o segundo processo. 
A sua applicação faz-se com o excitador es-

pherico que se passeia ligeiramente sobre a re
gião, vestida, em que nós queremos fazer a ap
plicação. O excitador pôde ter dimensões variá
veis e ainda ser de madeira ou metallico; os 
norte-americanos empregam para esta ordem 
de applicações o excitador com rolo. A descar
ga dá-se sob a forma de faíscas muito curtas 
que crepitam atravez dos vestuários que são, 
em geral, maus conductores. 

Se quizermos fazer esta applicação sobre 
uma região descoberta, isto é, não vestida, col-
locamos sobre essa região um panno de lã (mas 
sem fazer rugas ou pregas) ou então envolvemos 
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o excitador com esse mesmo panno e procede
mos depois como n'uma região vestida. 

Aqui, como no effluvio, é preciso não nos 
esquecermos da grossura das roupas e dos ador
nos metallicos do vestuário dos doentes. 

A fricção eléctrica devo ser feita rapida
mente; sendo demorada torna-se muitas vezes 
insupportavel. 

Alternação de potencial,— É uma electrisação 
geral que em vez de ser continua, como nas 
formas que atraz descrevemos, é oscillante, vi
bratória e interrompida. 

O seu auctor, Monell, diz que deve ser consi
derada como um reforçamento da corrente con
tinua e como um tónico mais enérgico que esta. 

O doente é collocado no estrado isolador 
como para o banho estático. Põe-se a machina 
em movimento e o potencial do doente é subita
mente reduzido a zero, por intermédio de um 
interruptor do conductor que liga o estrado iso
lador á machina. Mantem-se assim uma serie 
de alternações, entre alto e zero potencial, rá
pida ou vagorosamente corno nós o desejarmos. 

Estas alternações são reguladas á nossa von-
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tade, desde uma em um certo numero de segun
dos, até a um certo numero d'ellas por segundo. 

Colloca-se o eléctrodo espherico sobre o sup
porte movei de modo que as espheras terminaes, 
do eléctrodo e do conductor do estrado, se to
quem. 

Ao pôr a machina em movimento, affasta-se 
gradualmente o eléctrodo do conductor do es
trado e regulamos assim o comprimento da 
faisca que salta entre os dois, comprimento este 
que oscilla entre 8 e 1G centímetros. 

A collocação do eléctrodo sobre o supporte 
movei, 'tem a vantagem de tornar a applicação 
automática e de não requerer a attenção cons
tante do operador. 

O eléctrodo desempenha aqui o papel de in
terruptor, e tira as faíscas do conductor prin
cipal em vez de as tirar do doente, o que é de 
reconhecida vantagem. 

N'estas applicações vemos as oscillações do 
cabello do doente, o doente sente um sopro vi
bratório, e o operador pôde sentir a commoção 
vibratória da atmosphera ambiente. 

Como vêem é uma forma muito util de appli
cação e que não requer modificação ou substi-
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tuição de apparelhos, nem de mais teclmica 
nas diversas modalidades de applicações eléctri
cas. 

0 que acabamos de citar é a narração feita 
pelo próprio Monell, em 1893. 

Na nossa opinião este methodo tem a grande 
desvantagem de fazer muito barulho, o que aos 
doentes é desagradável. 

Inducção estática também conhecida pelos no
mes de Correntes de Morton e de Franklini-
sação Hertziana, é um methodo de applicaçâo 
de electricidade estática, que foi inventado por 
Morton, em 1881. 

Para bem o comprehendermos, supponha-
mos : duas garrafas de Leyde ligadas, pelas 
suas armaduras internas, aos conductores da 
machina estática (uma ao negativo e a outra 
ao positivo) e com as suas armaduras externas 
communicando entre si, por meio dura elemento 
conductor. 

Pondo a machina em movimento e saltando 
faiscas entre as espheras terminaes dos condu
ctores, produz-se uma corrente induzida no cir
cuito exterior que liga as armaduras externas. 
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É esta corrente que Morton utilisou com o 
fim therapeutico, e o que é fora de duvida, é 
que como agente therapeutico tem valia. 

A technica da applicação é a seguinte : as 
garrafas de Leyde ligadas á machina, pelas suas 
armaduras internas ; as armaduras externas 
uma está em communicação com a terra por 
meio de um conductor, e a outra igualmente 
em communicação com a terra mas passando 
pelo doente, o qual não precisa de estar isola
do ; também podem as duas armaduras com-
municar com o doente e então o methodo diz-
se bipolar. 

Estando a machina em movimento o doente 
sente um choque, cada vez que salta uma faisca 
entre as espheras do conductor. 

Os choques são regulados pela distancia en
tre as espheras terminaes do conductor da ma
china estática; esta distancia deve ser determi
nada antes de começar a fazer a applicação. 

Quando as bolas polares estão muito apro
ximadas ha uma diminuição de tensão e um 
augmento de frequência das oscillações. 

O numero de choques depende da velocidade 
de rotação da machina. 
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A natureza c a intensidade dos effeitos de
pendera da capacidade do conductor ; é por isso 
muito conveniente ter pelo menos três typos de 
garrafas de Leyde, como aconselha Bordler, ou 
então ter condensadores de capacidade variável 
como o de Marie e Cluzet. 

Estas correntes podem-se obter também com 
uma machina que não tenha garrafas de Leyde, 
e isto graças a um invento de Truchot. 



V.—Electro-physiologia 

A acção electro-physiologica, da electrici
dade, hoje conhecida é uma simples continua
ção da conhecida ha um século ou talvez ha um 
século e meio. Já, em 1750, o Abbade Ménon di
zia que o corpo humano diminuía de peso, sendo 
electrisado durante cinco ou seis horas, perda 
esta que elle attribuia ao augmente» insensível 
da transpiração cutanea e á troca dos tecidos. 

Muito mais flagrante, porém, é a semelhança 
se nós compararmos os nossos conhecimentos 
de hoje com os de 1780, isto é, de Tibério Ca-
vallo e dos seus contemporâneos. 

Esses conhecimentos, comparados com os de 
hoje, são relativamente enormes porque pouco 
mais se lhes juntou e são tanto mais para 
admirar quanto é certo que os apparelhos, de 
que elles dispunham n'essa epocha, não eram 

o 
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tão perfeitos como os de hoje, nem os seus co
nhecimentos sobro electricidade tão completos, 
podendo quasi dizer-se que foi empiricamente 
que elles chegaram a tão brilhantes resultados. 
Como atraz dissemos a franklinisação simples 
comprehende varias modalidades de applicaçâo, 
que possuem, cada uma d'ellas, propriedades 
physiologicas différentes. 

Nós vamos examinar, cada uma d'estas mo
dalidades, nas suas propriedades physiologicas, 
communs e especiaes, examinando também, 
mas de passagem, as propriedades physiologi
cas das formas, Alternação de Potencial e In-
ducção estática e referir-nos-hemos também ao 
electro-diagnostico. 

Banho estático. — Como vimos, o doente n'esta 
modalidade de franklinisação faz parte de um 
circuito em que a energia eléctrica, de alta ten
são, está sempre em movimento. 

O càbello começa a mover-se (levantar-se) ; 
na cabeça, na face e em menor grau nas outras 
regiões o doente experimenta uma sensação 
como se fosse tocado ou lhe passasse, ao de 
leve, um veu de gaze ou uma teia de aranha, 
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Os effeitos physiologicos do banho estático, 
são: 

O pulso é mais frequente e mais regular; 
depois de uma serie de banhos, o pulso não vol
ta á normal senão passados alguns dias depois 
de terminadas as applicações (Truchot). 

Ha um ligeiro augmento da temperatura cen
tral (Vigouroux), sobretudo com o banho po
sitivo (Damian) e persistindo algum tempo 
(Truchot) depois do tratamento. 

Augmento da tensão arterial (Dignai). 
Ha augmento da amplitude com accentuação 

do dicrotismo, isto para alguns pois que se
gundo outros dá-se exactamente o contrario. 

Lutzenberger diz que ha diminuição da ten
são nos hypertrophiados. 

A força dynamometrica (Truchot) augmenta 
depois de um banho; a mesma porém depois 
de uma serie de banhos torna-se mais fraca. 

As trocas respiratórias augmentam (Arson-
val) havendo por isso maior absorpção de oxy-
genio e mais anhydrido carbónico exhalado; a 
capacidade respiratória do sangue augmenta 
desde um oitavo até a um sexto. 

A secreção das glândulas sudoríparas é au-
# 
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gmentada, as funcções digestivas são accelera-
das e ha augmento de appetite. 

O volume da urina varia pouco quanto á sua 
composição, alguns auctores negam este facto, 
todavia outros, entre elles loon, notaram algu
mas modificações que se coadunam bem com 
os phonomenos respiratórios observados, os 
quaes são : 

Nos dois primeiros banhos ha uma diminui
ção do azote total, mas o cocfficiente de oxyda-
ção augmenta de 76 a 90 por cento. 

Se os banhos são muitos ou as sessões muito 
demoradas, observa-se o effeito opposto, isto é, 
augmento do azote total, com diminuição da 
proporção de urêa e acido phosphorico. 

D'onde se conclue que as applicações, fre
quentemente renovadas, ultrapassam o fim de
sejado, diminuindo a percentagem da urêa e 
augmentando a dos outros compostos azotados, 
havendo, pois, uma desassimilação menos per
feita. 

Isto rnostra-nos bem quão sóbrios e pruden
tes devemos ser com esta applicação. 

É um sedativo do systema nervoso, provoca 
uma sensação de bem estar, desapparecimento 
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da fadiga e da depressão, o doente sente-se mais 
bem disposto durante o dia e dorme melhor de 
noite. 

E, pois, tónico, invigorativo e torna as pes
soas menos sensíveis ao frio. 

Alguns auctores attribuera parte d'estes ef-
feitos ao ozone, desenvolvido pelo funcciona-
mento da machina, o que não é bem verdade, 
porque as pessoas que estão em torno do doente 
e que não estão sujeitas ao banho estático, não 
participam de todos os bons effeitos de que 
aquelle é objecto. 

Nós não duvidamos porém, que o ozone en
tre em parte, como causa adjuvante, nos bons 
resultados obtidos, dados os seus effeitos phy-
siologicos (oxydação enérgica do sangue, acce-
leração das trocas nutritivas, augmento do nu
mero de glóbulos rubros, diminuição do numero 
de glóbulos brancos, acção bactericida). 

Para o ozone ter estas propriedades é toda
via preciso que não esteja acompanhado de pro-
ductos nitrosos e que a sua percentagem, por 
litro de ar, não exceda um decimilligramma. 

Succède ás vezes que alguns doentes, mal 
começam o tratamento, sentem melhoras nota-



86 

veis ao passo que outros ficam indifférentes e 
outros ainda sentem desconforto. Isto é devido, 
segundo alguns, ás differences de pressão san
guínea; aquelles em que a pressão sanguínea é 
baixa sentem-se bem com o seu augmenta, 
aquelles em que ella já é de per si elevada 
acham o tratamento desconfortável. 

Eis o motivo porque nós temos o habito de 
examinar o apparelho circulatório antes de co
meçarmos a fazer as applicações. 

É bom na convalescença de algumas doen
ças (influenza, anemia, etc.,) que deixam um 
grande estado depressivo e uma debilidade ge
ral. 

A duração das applicações oscilla entre dez 
e quinze minutos geralmente, ás vezes porém 
são muito mais demoradas ; as primeiras ap
plicações não devem todavia, exceder mais do 
que cinco minutos. 

Alguns auctores indicam, como signal de sa
turação, o apparecimento de suor nas palmas 
das mãos do doente. 

O doente é geralmente electrisado positiva
mente porque é a condição natural, de carga do 
individuo, quer ao ar livre quer na montanha. 
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Nós é também a que preferimos; para al
guns auctores ella é fortificante ao passo que a 
outra é irritante. 

Segundo Thompson, as regiões de grande al
titude, claras, seccas, frescas, rarefeitas, assoa
lhadas sendo reconhecidas como uma combina
ção estimulante de attributes climáticos, indi
cados a um grande numero de inválidos e como 
um tónico reparador para os indivíduos com 
excesso de trabalho, sem real doença orgânica, 
nós podemos prescrever para estes o banho po
sitivo, salvo as indicações em contrario, visto 
n'essas regiões a electrização atmospherica ser 
positiva. 

E escolheremos o polo negativo para os ou
tros casos, especialmente os de hyperexcitabili-
dade do systema nervoso, o que representa uma 
economia e commodidade pois que evita a cha
mada mudança d'ares. 

Effluvio eléctrico.—Este methodo de applica-
ções abrange o sopro, a pulverisação e a ducha ; 
nós trataremos do sopro, referindo-nos ás ou
tras duas nos effeitos em que diferem. 

Como atraz dissemos, as condições de ele-
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ctrisação do doente são variáveis, e assim, 
n'esta forma de applicações, os effeitos obtidos 
podem ser combinados aos do banho estático ou 
serem só os próprios do effluvio, os quaes nós 
passamos a descrever. 

A densidade electrostática é menor com o 
sopro positivo do que com o sopro negativo, o 
que é facilmente verificável por meio do papel 
iodo-amidaclo. 

A sensação de vento experimentada pelo 
doente, quando submettido á effluviação eléctri
ca, é différente: o vento negativo sopra com 
uma intensidade maior que o positivo. 

Todavia, a uma grande distancia da ponta, 
observa-se precisamente o contrario. 

A superficie impressionada pelo sopro, é 
tanto maior quanto maior fôr o angulo, da ponta 
do excitador, que usamos (Bordier). 

O abaixamento da temperatura cutanea lo
cal, é maior com o sopro negativo do que com 
o sopro positivo. 

O abaixamento de temperatura continua-se 
depois da applicação, e a temperatura local ad
quire o seu valor inicial, lentamente. 

O sopro que é sentido sobre a pelle núa, 
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como um vento fresco e agradável, adquire 
quando dirigido ás regiões vestidas, um cara
cter ardente e picante, sensação esta que au
gmenta quando o sopro é negativo. 

A região submettidaá effiuviação, conserva, 
por algumas horas, um cheiro característico a 
ozone. 

O effluvio é um estimulante da vitalidade dos 
tecidos e augmenta-lhes a sua resistência aos 
agentes pathogéneos; é sedativo, calmante e 
tem acção sobre os nervos trophicos. 

Além dos effeitos acima citados, temos ainda 
a juntar-lhe os devidos ao ozone espalhado no 
ar e de cujos effeitos physiologicos falíamos 
quando tratamos do banho estático. 

A electrisação do doente é geralmente posi
tiva, menos nos casos em que queremos a forma 
mais suave de effiuviação, como sejam os de 
doentes tímidos ou ainda não acostumados. 

O effeito da effiuviação negativa nas costas 
e ao longo da columna, é fortificante, mas deixa 
depois da applicação uma ardência prolongada. 

Quando os effeitos muito enérgicos são indi
cados, aproxima-se o excitador o mais possível 
da região doente (mas sem a descarga deixar de 



90 

ser silenciosa); a sensação experimentada pelo 
doente é como a de uma ducha de agua quente, 
e pôde ser tão forte quão desagradável, princi
palmente se actuar sempre sobre o mesmo si
tio. E mais facilmente supportada quando a ap-
plicação é movida sobre a região doente. 

O sopro é devido á repulsão mutua entre as 
moléculas gazozas visinhas da ponta do excita-
dor e as moléculas de electricidade accumula-
das na mesma ponta. 

A pulverisação eléctrica, simplifica intensa
mente o sopro, projectando da extremidade ter
minal do excitador uma espécie de banho con-
vectivo de partículas d'ar visivelmente electri-
sadas; tem as propriedades physiologicas do 
sopro, mas n'um grau mais elevado. 

A ducha estática tem propriedades idênticas 
aos outros ; provoca a rubefacção com sensação 
de calor picante e determina uma diminuição 
notável da sensibihdade da região em que a sua 
applicação incide. 

Aqui como nas outras applicações, o opera
dor regulará, segundo as indicações therapeuti-
cas, a duração da applicação, a tensão da cor
rente e a distancia que deve mediar entre o 
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eléctrodo excitador e a região do doente, em que 
deve ser feita a applicação. 

Faiscas eléctricas. —O doente, pôde estar ou 
não, isolado, como nas outras modalidades; nós 
adoptamos porém o primeiro processo. 

A faisca é constituída por uma serie de des
cargas, alternativamente decrescentes e muito 
frequentes. 

Ao exame espectroscopico, ella apresenta 
riscos, carecteriscos do metal dos eléctrodos 
com que é tirada. 

As faiscas determinam uma revulsão enér
gica da região em que são applicadas, acompa
nhada ou antes seguida de uma diminuição na 
sensibilidade da mesma região. 

Quando a faisca salta, a sensação que o doente 
experimenta é a de uma picadella forte, quasi 
instantânea e acompanhada de um choque. 

Isto quando as faiscas são pequenas, pois 
que esta sensação augmenta com a energia da 
descarga, chegando a acompanhar-se de quei
madura quando a descarga é muito forte. 

As acções vaso-motrizes provocadas pelas 
faiscas são mais intensas com o polo positivo; 
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nos tegumentos observa-se uma pallidez (vaso-
constricção dos capil lares cutâneos) com abai
xamento da temperatura cutanea, seguida de 
uma vermelhidão (relaxamento dos capillares) 
com elevação da temperatura local. 

Se fizermos incidir as íãiscas, sobre um ponto 
do tegumento durante algum tempo, ellas in
teressam os tegumentos, apparecendo passadas 
horas, no ponto fulgurado, uma phlyctena que 
deixa depois de curada uma coloração escura 
da pelle. 

As faíscas provocam contracções muscula
res de intensidade variável. 

São mediatas ou immediatas; nas primeiras 
a densidade eléctrica é menor mas não ha o ef-
feito sensitivo desagradável das segundas. 

A contracção muscular diffère segundo o 
polo; o polo negativo produz uma contracção 
mais 'enérgica e mais rápida. 

No graphico a curva do polo positivo tem 
uma ligeira inclinação ao passo que a do polo 
negativo se eleva bruscamente. 

A grandeza da contracção muscular é dire
ctamente proporcional ao quadrado do compri
mento das faiscas, isto segundo Bordier ; Cas-
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tex diz que augmenta com o comprimento, mas 
não proporcionalmente a elle. 

A energia da contracção é proporcional ao 
diâmetro dos excitadores. 

A grandeza da contracção diminue á medida 
que diminue a densidade. Os effeitos serão tanto 
maiores quanto maiores forem os excitadores; 
o máximo é obtido com a ponta na excitação 
immediata. 

Actua como estimulante não só sobre os te
cidos contracteis (quer directamente quer atra-
vez dos seus nervos motores) mas também so
bre os nervos sensitivos e por intermédio de 
elles sobre o systema nervoso central. 

Os músculos e os nervos conduzem melhor 
a corrente no sentido da direcção das suas fi
bras. 

Um tronco nervoso é muito mais sensível á 
acção estimulante da electricidade do que o são 
as suas extremidades nervosas periphericas. 

Alguns auctores empregam o effeito seda
tivo do polo positivo para os estados dolorosos 
e o estimulante do negativo com a sua facili
dade de contracção, nas paralysias, etc. 
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Fricção eléctrica.—Os effeitos physiologicos, 
d'esta modalidade de franklinisação, são idênti
cos aos das faíscas mas menos intensos ; actua, 
por assim dizer, como uma faisca dividida. 

A sensação experimentada pelo doente, com 
a sua applicação, é a de uma ardência um tanto 
picante e algumas vezes bastante dolorosa. 

A pelle da região, em que fazemos estas ap-
plicações, fica, durante algum tempo, mais ou 
menos listrada, segundo a energia e a duração 
da applicação e segundo a sua sensibilidade e 
delicadeza. 

Tem uma acção a distancia cujos effeitos são 
sedativos (Vigouroux). 

As considerações que fizemos a respeito das 
faíscas e dos effluvios tem aqui igualmente ca
bimento, de resto esta modalidade de applicação 
é considerada como um intermédio entre o ef-
fiuvio e a faisca eléctrica. 

Alternação de potencia!. —Os effeitos physio
logicos d'esta applicação são os mesmos que os 
da franklinisação. 

Os processos de applicação são os mesmos; 
tudo o que se faz com a outra é susceptível de 
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se fazer com esta variedade de applicação elé
ctrica. 

Segundo diz o seu próprio auctor a diffe-
rença consiste n'uma questão de quantidade ; 
para elle este processo é mais enérgico, isto é, 
tem todas as propriedades da franklinisação 
mas em maior grau. 

Inducção estática. — E uma forma de electri
cidade com propriedades um tanto différentes 
das formas atraz mencionadas. 

O seu caracter dominante é o de provocar 
uma contracção muscular (espécie de tetanisa-
ção indolor) muito enérgica e profunda. 

A sua acção é idêntica á das correntes de 
alta frequência, mais a acção motriz o que nos 
permitte utilisal-a nas massagens profundas. 

N'esta forma, assim como nas outras, a ex
citação negativa é sempre mais enérgica que a 
positiva. 

Provoca effeitos revulsivos, analgésicos e 
sedativos. 

Com a faisca e com o effluvio ha uma tre-
mulação da região submettida ao tratamento. 
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Electro-diagnostico. — Baseia-se na excitabi
lidade electrostática que varia com os diversos 
estados pathologicos. 

A technica empregada é : applica-se o exci-
tador sobre o ponto motor do nervo ou musculo 
a explorar e provocam-se faíscas de energia 
sempre crescente ; isto com um dos polos e de
pois com o outro. 

Ha cjuem empregue sempre, n'estas expe
riências de reacção neuro-muscular o polo ne
gativo, utilisando assim os seus effeitos estimu
lantes e a sua facilidade de provocar contrações 
musculares. 



VI.—Observações 

i 

Eczema vesiculoso amorpho do rosto, com lesões 
typicas nas regiões malares. — Eczema nummular das 
costas da mão direita. — Prurido localisado nos sitios 
da dermatose. 

P. S., estudante de medicina, de 19 annos. de 
edade, veio á consulta no começo de Novembro de 
1902, por via de um eczema de que soffre ha já bas-
tante tempo. 

Apresenta, nas regiões malares, pequenas placas 
erythematosas com vesículas do tamanho de pontas de 
agulha. 

Em algumas d'essas placas as vesiculas rompe-
ram-se, e foram substituídas por crostas minúsculas. 

N'outras placas, disseminadas pelo rosto, não se 



98 

notam vesículas, mas escamas furfuraceas bastante 
abundantes, sendo estas placas extraordinariamente 
pruriginosas. 

Na mão direita observa-se uma placa com limites 
bem nitidos, occupando quasi todo o dorso da mão, mui
to espessa em consequência da forte infiltração da derme. 

Esta placa, cuja coloração violácea dificilmente 
desapparece á pressão, apresenta diversas phases de 
eczema. N'ella se notam vesiculas do tamanho de ca
beças de alfinete, umas ainda estão cheias de liquido 
citrino, outras já abertas vão dessorando uma agua-
dilha viscosa, outras meio seccas, dispostas em crivo, 
fazem lembrar pequenos poços abertos na pelle. 

Algumas vesiculas, completamente seccas, foram 
substituídas por pequenas crostas que parecem encas
toadas na pelle. 

N'esta placa, o prurido ó bastante intenso, e não 
raras vezes succède ficar a placa em estado lastimá
vel, em consequência do coçar. 

No resto do corpo, P. S., não apresenta nada do 
anormal, apenas no couro cabelludo pityriasis sicca 
em grande abundância. 

P. S., que 6 de constituição fraca e temperamento 
lymphatico-nervoso, teve aos 3 annos o sarampo e aos 
7 a escarlatina. 
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O seu passado cutâneo, ancestral e pessoal, é digno 
de nota. 

Entre os 3 e os 6 annos teve o impetigo retro-
auricular e placas de nevro-dermite nas curvas dos 
joelhos, complicadas de eczematisação. 

Aos 14 annos, foi atacado de uma impigem, com 
forte prurido, no terço medio da região posterior da 
coxa esquerda. 

Aos 16 annos, appareceram-lhe as manifestações 
eczematosas do rosto, e aos 18 annos, foi atacado nas 
costas da mão direita. 

O pae de P. S., já fallecido, soffreu de manifesta
ções cutâneas caracterisadas por placas escamosas com 
exsudações e prurido intenso. 

A mãe, ainda viva, teve até aos 14 annos vários 
ataques de erysipela. 

Nos antecedentes hereditários de P. S., quer no 
ramo paterno quer no materno, notam-se varias ma
nifestações diathesicas, como sejam a asthma e a es-
crophulose. 

P. S., não apresenta nada de anormal nos diffé
rentes órgãos e apparelhos da economia. 

Obedecendo á ideia de que, para evitar a tuber
culose, convém uma alimentação fortificante, P. S., 

* 
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abusa extraordinariamente das carnes e usa como tó
nicos, de vinhos generosos. 

Ignorando a influencia que os agentes atmosphe-
ricos exercem sobre a pelle, P. S., não se priva dos 
divertimentos, sejam diários, sejam nocturnos, faça o 
tempo que fizer. 

P. S., tem feito diversos tratamentos para comba
ter as manifestações eczematosas que o affligem. 

Em casa possue uma verdadeira pharmacia, tantas 
teem sido as drogas, as pomadas, os pós, os linimen
tos o os glycerolcos empregados ; tudo tem sido inutil, 
nenhum resultado obteve. 

Tratamento.— Regularisação da hygiene alimentar, 
tanto no que diz respeito ás horas das refeições, como 
na escolha dos alimentos. Pouca carne o pouco peixe, 
bastantes legumes, fructa, queijo fresco e não fermen
tado, doce de cosinha, leite e ovos. 

Regimen alimentar mixto com predomínio de ve-
getaes, restricção ao minimo de albuminóides; prohi-
bição absoluta de café, chá, licores, vinhos finos, cham
pagne e bebidas espirituosas emfim. 

Evitar, tanto quanto possível, a influencia dos 
agentes' atmosphericos, vento, chuva, nevoeiro, e a 
mudança brusca de temperatura. 

Abstor-se de sahir á noite, d'ir ao theatro, e t c ; 
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evitar as vigílias prolongadas, estudos á luz do cau-
dieiro irradiando um forte calor que venha ferir o 
rosto. 

Lavar poucas vezes o rosto e em agua fervida, á 
temperatura de 25 graus. 

Aconselho a P. S. alguns exercícios gymnasticos, 
sobretudo os que teem por fim desenvolver a caixa 
thoracica. 

P. S. é submettido á acção do banho estático po
sitivo, com effluviação do rosto e mão affectados, isto 
durante cinco minutos. 

É-lhe prescripta a pasta Lassar modificada, para 
proteger as partes affectadas. 

31 de Dezembro.—P. S. tem já vinte banhos es
táticos com effluviação. 

As placas eczematosas do rosto já desappareceram, 
existe apenas uma descamação furfuracea dos sitios 
doentes, predominando nas regiões malares, mas já 
não tem prurido no rosto. 

A placa da mão direita está bastante modificada, 
sendo o prurido muito mais tolerável. 

Em todo o caso a infiltração 6 ainda bastante pro
nunciada, sendo difficil o tratamento d'esta placa, em 
virtude dos trabalhos anatómicos a que P. S. tem de 
satisfazer, como estudante de medicina. 
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Os banhos teem durado de 10 a 15 minutos; o of-
fluvio tem sido feito nas mesmas condições, quer com 
o excitador de pontas múltiplas, submettendo o doente 
á acção do sopro, quer com a vassoura, submettendo a 
região doente á pulverisação. 

Teve de renunciar aos tópicos para proteger as 
regiões doentes ; toda a tentativa n'este sentido trouxe 
sempre como resultado um aggravamento das lesões 
e um retrocesso na marcha para a cura. 

P. S. tem sido tratado única e exclusivamente 
pela franklinisação. 

31 de Janeiro de 1903.— No rosto já não ha ves-
tigios de eczema; a placa da mão tem dimiuuido um 
pouco, não sendo a infiltração tão pronunciada. 

Tem 32 banhos estáticos com effluvio; a duração 
das sessões tem sido de 30 a 40 minutos cada uma o 
três vezes por semana geralmente. 

31 de Março.— O eczema do rosto mantem-se cu
rado. 

A placa da mão tem dimiuuido bastante; parece-
nos que ter-se-hia já obtido a cura se não fossem as 
condições hostis em que se encontra P. S. obrigado a 
comparecer e a tomar parte em trabalhos anatómicos. 

P. S. conseguiu um dos seus grandes desiderata: 
a cura do eczema do rosto que muito o atormentava 
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havia já três annos, dando logar a supposições pouco 
agradáveis no circulo de rapazes que P. S. frequenta. 

P. S. que tem grande ompenho em curar-se, tem 
orientado a sua intelligencia na comprehensão de to
dos os meios que possam contribuir para o bom re
sultado do tratamento. 

É assim que P. S. se tem sujeitado ao regimen 
alimentar que lhe foi imposto ao principiar o trata
mento, bem como tem já feito o sacrifício dos diverti
mentos a que estava habituado e a que era natural
mente levado pela idade. 

Junho-Julho.— A placa da mão está reduzida ás 
dimensões de uma moeda de 500 reis, tendo o aspecto 
do eczema sêcco. 

Como P. S. está com tenções de ir a Inglaterra, 
para apressar e terminar a cura, experimentou-se tra
tar as manifestações restantes com o nitrato de prata. 

Houve aggravamento da lesão, com forte prurido 
que havia mezes não existia ou era muito insignifi
cante. 

Alguns banhos estáticos com effiuvio, acalmam 
novamente a lesão que permanece n'um stato-quo. 

P. S. tem setenta e duas applicações de frantlini-
sação. 

Kesolve deixar partir P. S. confiado em que a 
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viagem e a mudança temporária dos hábitos poderão 
influenciar benoficamente a lesão, provocando a sua 
resolução final. 

Novembro de 1903.—P. S. conta que poucos dias 
depois da sua chegada a Londres não havia mais ves
tígios de eczema nas costas da mão direita; tudo ti
nha desapparecido. 

Em Londres fez alguns abusos contra a hygiene 
alimentar, não havendo apesar d'isso, recidiva do 
eczema em qualquer região do corpo. 

1904 a 1906.—De longe a longe leves ameaças 
de recidivas, em seguida aos desmandos flagrantes de 
regimen que tem sido logo debellados com algumas 
applicações de franklinisação. 

II 

Eczema secco do rosto, intricando lesões de pity
riasis simplex (seborrheide pityriasica), acompanha
do de prurido intenso, ardência e calor nos sítios af-
fectados. 

M., solteira, de 33 annos de edade, vem á consulta 
no dia 13 de junho de 1903. 
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Queixa-se de uma erupção que de tempos a tem
pos lhe ataca o rosto e muito a incommoda, não só 
pelo prurido intonso como também pela ardência e 
forte calor que acompanham a dermatose. 

M., de constituição fraca, tem todos os seus órgãos 
em bom estado, com excepção dos do apparelho di
gestivo, que apresentam perturbações passageiras, em 
consequência de uma hygiene alimentar defeituosa. 

Tem tido uma saúde relativamente boa. 
Todos os invernos é atacada de frieiras, um ver

dadeiro martyrio para M., que se priva muitas vezes 
de sahir de casa, pelo estado lastimoso em que ficam 
os dedos das mãos. 

Nos antecedentes hereditários de M., nada ha de 
notável a registrar, a não ser que a mãe, ainda viva, 
soffre de um ulcus rodens. Um irmão teve um tumor 
branco no joelho. 

Nos antecedentes pessoaes de M., não existe ne
nhum facto pathologico que mereça menção, a não ser 
a variola que teve em creança. 

Examinando o rosto da doente, nas regiões dos 
ângulos das maxillas, nota-se que a pelle, levemente 
avermelhada, tem um aspecto enrugado e como se 
estivesse coberta de uma camada de verniz. 

Ha pequenas placas estreitas e rugosas, de cor de 
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cobre, que se prolongam para o pescoço, cobertas de 
escamas finamente furfuraceas. 

Encontram-se as mesmas lesões, sob a forma de 
pequeninas placas arredondadas, disseminadas nas bo
chechas e sulcos naso-labiaes. 

Nas commissuras dos lábios, nas narinas e no 
rebordo das pálpebras, não se notam lesões apparen
tes. 

Na testa existem pequenas placas redondas, umas 
ainda cobertas de escamas, outras em que as escamas 
foram em parte destacadas pela doente no coçar. Al
gumas placas ha em que so notam crostas minúsculas, 
quasi imperceptíveis, do tamanho de uma ponta de 
agulha, vestigios da espongiose das cellulas espinhosas. 

No couro cabelludo existe um pouco de pityria
sis sicca; os canaes auditivos estão indemnes. 

Na região esternal e inter-escapular nada se obser
va de anormal. 

Todas as lesões cutâneas são seccas, furfuraceas; 
não se encontram vesiculas ou elementos papulo-vesi-
culosos. 

Nas mãos notam-se cicatriculas que as frieiras 
deixaram. 

Tratamento—Insisto sobre a hygiene alimentar, 
fazendo ver á doente a relação que existe entre uma 
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boa cutis e o bom fimccionamento do tractus intesti
nal. 

Aconselho-lhe lavar sempro o rosto em agua a 25 
graus, fervida, e evitar o uso de sabonetes. 

Não enxugar o rosto esfregando, mas palpando 
simplesmente, com uma toalha felpuda. 

Fazer um uso discreto de creme de lainine, pol
vilhando muito ao de leve com uma mistura de pós 
inertes. 

Usar um véo espesso quando sahir a passeio, so
bretudo se estiver vento; resguardar-se do sol, prote
gendo a cabeça com um guarda-sol; á noite, ao dei
tar da cama, lavar sempre o rosto. 

Para combater o prurido é-lhe prescripto o banho 
estático positivo, submettendo o rosto á pulverisação 
eléctrica, com a vassoura em commnnicação com a 
terra. 

15-26 de Junho.— A doente tomou 12 banhos se
guidos, sendo de 5 a 10 minutos a duração de cada 
sessão. 

O prurido foi diminuindo pouco a pouco, até des-
apparecer por completo. 

Das lesões furfuraceas do rosto quasi não ha ves
tígios ; a ardência e calor que a doente aceusava, des-
appareceram logo ás primeiras applicações estáticas. 
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31 de Junho.— A doente completa hoje o 26.° 
banho estático com pulverisação eléctrica, tomados, 
dia sim dia não, oscillando a duração das sessões en
tre 10 e 15 minutos. 

A pelle do rosto apresenta-se normal. 
12 de Agosto.—Paz a 30.a applicação estática. 

Teve hoje alta; está completamente curada. 
Torno a insistir na hygiene alimentar e nos cui

dados que M. devo ter com a pelle do rosto, para 
evitar uma recidiva. 

Como tratamento preventivo das frieiras, prescre
vemos a formula aconselhada por Broeq: 

Chlorhydro-sulfato de quinino. 
Ergotino 
Folha de digitalis em pó . 
Folha de belladona em pó . 
Excipiente e glycerina . 

aa Ogr.,05 

0,01 
0,005 

q. b. para uma 
pílula. 

Tomar 3 pílulas, durante 4 dias seguidos de cada 
semana. 

21 de Abril de 1906.— M., vem á consulta nova
mente por causa do prurido do rosto, que ha dias a 
apoquenta. 

Depois do tratamento eléctrico que fez em 1903, 
é a primeira vez que tornou a sentir o prurido, tendo 
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passado os annos de 1904 e 1095 sem nenhuma ma
nifestação cutanea. 

O prurido não é tão intenso como em 1903, nem 
as lesões cutâneas tão extensas, apenas umas peque
nas placas furfuraceas arredondadas, localisadas nas 
regiões malares, mais ou menos avermelhadas. 

M., que tem seguido á risca as nossas prescripções, 
mesmo depois que suspendeu o tratamento feito no 
Instituto, não sabe a que attribuir este novo ataque; 
talvez não lhe seja estranho o frio cortante que ulti
mamente temos tido. 

Relembro a M. as minhas recommendações rela
tivas a proteger o rosto contra as variações bruscas 
da atmosphera e prescrevo-lhe para juntar em agua de 
lavar o rosto, três gottas de tintura de benjoim. 

26 de Junho de 1906.— M., sente-se outra vez 
bem, sem prurido, tendo desapparecido as insignifi
cantes lesões cutâneas. 
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III 

Eczema conjnnctivo-palpebral, precedido de ble-
pharite furfitracea, complicada de impetiginação.— 
Lesões eczematicas nas regiões temporaes e frontal. —• 
Prurido extraordinariamente intenso, irresistível e 
imperioso. 

F., empregado commercial, de 30 annos de edade, 
veio á consulta no dia 9 de Outubro de 1903. 

Queixa-se de mal de pelle, localisado nas pálpe
bras, de que soffre ha mais de seis mezes. 

Usa luneta preta para remediar a photophobia que 
muito o apoquenta; não pode deixar de comparecer 
na casa commercial onde tem a seu cargo toda a es-
cripturação, que é feita á noite, a deshoras e á luz 
do gaz. 

Julga-se um desgraçado, desesperando de ficar 
bom, temendo mesmo a cegueira. 

Para cumulo de infelicidade, sente por vezes na 
região doente um prurido intenso, e como se uma le
gião de bichos estivessem passando e repassando 
n'uma correria desenfreada. 

Evita coçar porque sabe que aggrava o mal, mas 
é tão forte o prurido, que cede vencido, e n'um de-
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sespero, com o auxilio do lenço, calca, recalca e es
frega toda a região do mal, deixando-a instantes de
pois n'um estado lastimoso, não raras vezes a escor
rer sangue. 

Pica então mais calmo, sem coceira, mas experi
menta logo uma sensação de ardência que muito o 
incommoda. 

Ao mesmo tempo toda a região maltratada começa 
a dessorar uma aguadilha, que lhe vae escorrendo pe
las faces. 

Abre os olhos com difficuldade e sente fortes pi
cadas. 

Tem combatido a doença com compressas de gaze 
hydrophila molhadas em agua bórica tépida e uma 
pomada, que lhe foram receitadas. 

E., bem constituído, não apresenta nada de anor
mal nos différentes apparelhos da economia. Não tem 
taras hereditárias, nem fez durante a vida acquisiçâo 
de doenças que lhe tenham perturbado e modificado 
profundamente o organismo. A pelle do rosto 6 um 
tanto seborrheica. No couro cabelludo existe pityria
sis sicca em pequena quantidade. Não sabe se sof-
freu da pelle em creança. 

A doença actual parece ter começado pelo rebordo 
palpebral, seguindo-se-lhe uma ligeira conjunctivite 
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que depois se aggravou o complicou com as lesões 
cutâneas locaes. 

P., apresenta as capellas dos olhos bastante entu
mecidas, cobertas de crostas amarelladas. 

As pregas palpebraes aebam-se cobertas de um 
endueto amarello-sujo, fácil de destacar, deixando li
vres os sulcos que sangram com facilidade. 

O rebordo das pálpebras está cheio de caspas e 
crostas; nos cantos dos olhos nota-se materia puru
lenta atcumulada. 

A conjunctiva está um tanto hyperhemiada, mas 
não se notam phlyctenas; as corneas estão limpas e 
não apresentam igualmente phlyctenas. 

O processo mórbido estende-se ás regiões frontal e 
temporaes. 

A testa acha-se um pouco entumecida, levemente 
avermelhada e em alguns sitios, olhando bem, nota-se 
um pontilhado de pequenas vesículas apenas perce
ptíveis. 

Nas regiões temporaes observam-se também as 
mesmas lesões, mas menos intensas. 

Para combater o prurido, é submettido o doente 
ao banho estático positivo, durante cinco minutos. 

A região doente recebe efíluvios de um excitador 
de pontas múltiplas em ligação com a terra. 
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Para proteger as partes doentes, é-lhe receitada a 
pasta Lassar modificada. 

E-lhe prescripto um regimen alimentar adequado. 
10 de Outubro. — As lesões acham-se estaciona

rias. P., sentiu hontem prurido mas não tão intenso. 
Tratamento eléctrico como no dia anterior. 
As crostas são muito abundantes; para as amol-

lecer e fazer cahir receitou-se-lhe um creme. 
11-16 de Outubro. — As melhoras vão-se accen-

tuando ; as crostas vão-se destacando, desappareceu 
a conjunctivite e o doente já supporta perfeitamente 
a luz. A pelle da região doente apresenta-se ainda 
erythematosa; em alguns sitios ha um pouco de des-
camação; o prurido é quasi nullo. 

F., continua no uso do creme e applicações está
ticas diárias de cinco a dez minutos. 

17-20 de Outubro. — Em alguns sitios a pelle da 
região doente readquiriu a coloração normal ; o doente 
já não sente prurido, julgando-se, por isso, curado do 
seu mal. 

As applicações eléctricas feitas nas mesmas con
dições teem durado entre dez e quinze minutos. Tem 
onze banhos com effluviação applicada nos olhos; 
suspende o tratamento eléctrico. 

Protege a região curada com uma levíssima ca-
8 
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mada de pasta Lassar que tira com o crome quando 6 
necessário limpar. 

21 de Outubro. —Apezar de não ter tido- na vés
pera o banho estático, F., não sentiu prurido ; acha-se 
bem e já readquiriu o seu bom humor. 

Foi-lhe aconselhado o não prolongar demasiado as 
vigilias nocturnas, não escrever recebendo a acção forte 
do calor do gaz e não sahir para a rua sem proteger a 
região doente com um pouco de pasta ichthyolada para 
evitar a acção dos nevoeiros bastante intensos n'esta 
occasião. 

29 de Outubro. — F., suspendeu as applicações es
táticas ha dez dias; apesar d'isso tem passado bem e 
sem prurido. 

Toda a região doente sarou. 
F., tem alta n'este dia. 

Por différentes vezes, depois d'esta occasião, tive
mos ensejo de fallar com F., cuja cura se tom man
tido ha três annos. 
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IV 

Eczema impetiginoso do rosto, com prurido atroz, 
tendo provocado um desequilíbrio do systema nervoso, 
traduzido por insomnias e perturbações digestivas. 

E. M., doente, do sexo feminino, alsaciana, 40 an-
nos de edado, preceptora, veio á consulta no dia 22 
de Agosto de 1904. 

Queixa-se de doença de pelle, que lhe atacou o 
rosto ha três mezes, tendo já feito, sem resultado, di
versos tratamentos; o mal em vez de retrogradar, 
tende a estender-se e a aggravar-se. 

É a primeira vez que soffre da pelle, tendo go-
sado até esta data d'uma saúde relativamente boa. 

A doente, bastante nervosa, julga-se irremediavel
mente perdida e que nunca mais volta a ter o rosto 
como antes o tinha. 

E com bastante dificuldade que conseguimos acal-
mal-a, mostrando-lhe que com lagrimas e destemperas 
nervosos exaspera o mal, em vez de nos auxiliar na 
sua cura. 

E. M., conta-nos que ha pouco mais de três me
zes, em um dia de festa na casa em que ella é prece
ptora, quiz mostrar a sua habilidade em pastelaria, 

# 
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resolvendo concorrer para a festa com um pastelão. 
Teve de expôr-se ao calor forte do fogão. 

Com a cara a arder, foi-lhe preciso vir a porta da 
cosinha que deita para um pateo. 

E. M., sentiu a diferença brusca da temperatura, 
tanto- mais que se estabeleceu uma corrente d'ar en
canado, em virtude de terem aberto uma outra porta 
fronteira áquella. 

A sua doença data desde esse dia. 
Já n'essa noite sentiu uma ardência muito grande 

no rosto, com muitas picadas. 
O rosto tornou-se-lhe muito vermelho e começou 

de dessorar uma aguadilha, desenvolvendo-se um pru
rido terrível que a não deixa descançar, atacando-a 
sobretudo durante a noite. 

Passa as noites em claro e, se consegue adorme
cer, acorda logo n'um desespero a coçar o rosto ao 
lençol ou ao travesseiro. 

É um martyrio que não pode mais supportar. 
É tal a obsessão do que se acha possuida que a 

primeira cousa que faz, logo que se levanta da cama, 
é correr para um espelho a fim de julgar dos pro
gressos do mal. 

Acalmada a doente, procuramos fazer o exame 
objectivo das lesões. 
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O rosto apresenta-se fortemente congestionado, es
pecialmente nas regiões malares onde se vae fazendo 
uma forte exsudação de um liquido citrino que se 
tem concretado em crostas amarelladas. 

Em torno da bocca notam-se bastantes escamas, 
apresentando-se as commissuras fissuradas, tornando 
dolorosos os movimentos dos lábios. 

As regiões oculares acham-se também fortemente 
atacadas, as conjunctivas apresentam-se um pouco 
hyperemiadas, queixando-se a doente de uma sensa
ção como se tivesse nos olhos poeira ou grãos de areia 
a rolar-lhe por baixo das pálpebras. 

Os cantos dos olhos, apresentam pequenas fissu
ras, concretando-se ahi matéria purulenta. 

As sobrancelhas desapparecem em parte sob uma 
camada de crostas e caspas bastante abundantes. 

0 movimento das pálpebras é doloroso e os olhos 
choram de irritados aggravados pela tensão nervosa 
em que se encontra a doente. 

A testa acha-se invadida pela dermatose. Ahi en-
contram-se pequenas placas avermelhadas com vesi-
culas do tamanho d'uma cabeça de alfinete, achando-
se algumas seccas, mas ainda infiltradas, outras com
pletamente seccas vão descamando fortemente. 

O couro cabelludo apresenta pityriasis sicca em 
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grande abundância, concretando-so no rebordo da 
testa em gordas placas seborrheicas. 

Os pavilhões das orelhas estão intumescidos, com 
um ligeiro erythema e com deseamação furfuracea, 
achando-se indemnes os sulcos retro-auriculares. 

A dermatose vae ganhando o pescoço e invadindo, 
em placas isoladas erythemato-escamosas, a região su-
pra-esternal. 

O resto do corpo está indemne, apenas um leve 
prurido que tem sido mais intenso n'estes últimos 
dias depois que foi invadido o collo. 

E. M., íião apresenta nada de anormal nos diver
sos órgãos e apparelhos da economia, apenas as func-
ções digestivas teem-se resentido ultimamente do es
tado nervoso da doente ; as digestões são laboriosas, a 
anorexia tem-se accentuado. 

E. M., não tem estado submcttida a regimen al
gum, come e bebe de tudo. 

Tratamento.— Hygiene alimentar adequada, insis
tindo na abstenção formal de peixe, de que a doente 
tem feito um uso immoderado. 

. Não lavar o rosto. 
Tratamos todas as regiões doentes com uma solu

ção de nitrato de prata a um por cento, cobrindo-as 
em seguida com uma camada de pasta Lassar modi-
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ficada e polvilhando com uma mistura de pós iner
tes. 

Em casa a doente fará o mesmo tratamento com 
excepção do nitrato de prata. 

A doente já sáe do Instituto com o rosto todo 
pintado de branco. 

23 de Agosto.— E. M. passou muito mal a noite 
com muito prurido. As lesões cutâneas estão no mesmo 
estado; renovamos o mesmo tratamento mas usando 
uma solução de nitrato de prata a dois por cento. 

24 de Agosto.— A doente continua a ser ator
mentada pelo prurido ; em alguns sitios do rosto acha-
se modificada a pelle, havendo uma descamação e queda 
das crostas provocadas pelo nitrato de prata. 

N'outros sitios porém a exsudação 6 ainda abun
dante, sobretudo nas regiões malares, tendo-se accen-
tuado as fissuras em torno da bocca. 

Kesolvemos submetter a doente á frauklinisação : 
banho estático positivo com pulverisação eléctrica por 
meio da vassoura em communicação com a terra. 

Terminada a sessão, que foi de dez minutos, co
brimos toda a região doente com uma leve camada de 
pasta Lassar modificada e polvilhamos abundantemente 
com a mistura de pós inertes. 

Suppressâo da solução de nitrato de prata. 
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25 de Agosto —A doente passou melhor a noite 
podendo conciliar o somno ; o prurido não foi tão in
tenso. 

As regiões doentes apresentam-se sêccas, desta-
cando-se do rosto a pasta com muita facilidade, ex
cepto nas regiões malares em que ainda está bastante 
adhérente. 

O mesmo tratamento eléctrico : banho estático com 
pulverisaçâo eléctrica, sendo de quinze minutos a du
ração da sessão. 

27-31 de Agosto — A doente, que tem melhorado 
extraordinariamente, tem apenas cinco applicações 
eléctricas. 

A pelle, em estado de forte descamaçâo furfuracea, 
tem sido abundantemente protegida com pós. 

As sessões de franklinisaçâo teem durado entre 15 
e 20 minutos. 

E. M., que começa a ter esperanças na cura, re
adquire toda a sua alegria. 

Tem dormido as noites muito tranquilamente, e 
não tem sido atacada pelo prurido. 

É-lhe permittido lavar o rosto com agua de fare
los de trigo. 

1-5 de Setembro.— As melhoras teem progredido, 
achande -̂së a doente em franca convalescença. 
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Todas as regiões atacadas acham-se apenas ligei
ramente erythematosas, em descamação finamente fur-
furacea. 

Os movimentos dos olhos e da bocca fazem-se já 
com extrema facilidade, tendo desapparecido todas as 
fissuras que existiam. 

A doente tem nove sessões de franklinisação, fei
tas nas mesmas condições, e que agora tem durado 
de vinte a trinta minutos. 

Suspende-se o tratamento eléctrico. 
10 de Setembro.— Ha cinco dias que a doente 

não faz applicações eléctricas, mas tem passado bem, 
não tem sentido comichão e acha-se muito satisfeita. 

A pelle voltou já á sua coloração normal, exis
tindo, ainda que muito menos abundante, a descama
ção furfuracea. 

É-lhe permittido lavar o couro cabelludo. 
16 de Setembro.— A doente acha-se completa

mente restabelecida. Tem hoje alta. 
Retira-se depois de lhe termos dado alguns con

selhos, concernentes á maneira de proteger a pelle do 
rosto. 

6 de Agosto de 1905.— A doente volta novamente 
com uma poussée de eczema no rosto, menos intenso 
que o do anno passado. 
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As lesões, localisadas nas regiões malares com mais 
intensidade, caracterisam-se por placas erythematosas 
com pequenas vesiculas do tamanho de pontas de 
agulha. Nas restantes partos do rosto ha uma ligeira 
vermelhidão e um pouco de descamação furfuracea. 

Tom bastante prurido. 
Tratamento.— Applicações eléctricas como no anno 

antecedente, polvilhando em seguida as regiões doen
tes com os pós inertes. 

30 de Agosto.— A doente fez dez applicações de 
franklinisação ; o prurido desappareceu logo ás pri
meiras applicações. 

A pelle voltou quasi ao seu estado normal, ha
vendo apenas uma ligeira descamação. 

A doente parte para a beira-mar e ó-lhe recom-
mendado que tenha o máximo cuidado em proteger 
bem o rosto. 

Temos tido occasião de vêr a doente por différen
tes vezes, depois d'esta ultima poussée. 

A cura tem-se mantido. 
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V 

Eczema infantil pruriginoso, com placas erythe-
maio-vesiculosas nas bochechas e nos braços e placas 
furfaraccas disseminadas em todo o corpo. 

M. H., creança, do sexo feminino, de 10 mezes do 
edade, que veio a primeira vez á consulta no dia 5 de 
Outubro de 1905. 

A creança, bem constituida, apresenta nas boche
chas duas placas erythematosas, cobertas de pequenas 
vesículas do tamanho de pontas de alfinete, com arra
nhaduras evidentes de coçar que ainda gottejam san
gue. 

Na testa vê-se uma placa amarello-vermelhada, 
formada de crostas e escamas furfuraceas. 

No couro cabelludo, coberto de cabello negro muito 
abundante, vêem-se algumas pústulas que a creança 
coça de vez em quando desesperadamente; não ha 
pediculi capitis. 

Nariz e o queixo indemnes; não se nota nada de 
anormal nos olhos e nos cantos da bocca. 

Os sulcos retro-auriculares estão normaes. 
A creança tem, nos braços e na região deltoidea, 
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placas erythematosus cobertas de pequenas vesieulas 
como nas bochechas. 

Nos ante-braços, no tronco, no ventre, nas nádegas 
e nas coxas vêem-se placas disseminadas, de différen
tes tamanhos, de côr amarello-avermelhada, furfura-
ceas, sêccas, extremamente pruriginosas. 

A creança, bastante robusta apresenta um ventre 
um pouco grande que quando ella se deita de costas, 
toma o aspecto do ventre de batrachio. 

A mãe conta que a creança não soffreu da pelle 
ató aos seis mezes, epocha em que foi vaccinada. 

N'essa occasião appareceu-lhe uma erupção, gene-
ralisada a todo o corpo, com os caracteres que ainda 
se notam nos braços e nas bochechas. 

A dermatose, declinando, vae tomando o aspecto 
de placas furfuraceas e seccas, para n'um momento 
reapparecer com os caracteres primitivos. 

A creança tem sido amammentada por uma ama, 
mulher morena, sadia e robusta, que nunca teve mo
léstia de pelle. 

A creança mamma quando quer; não tem horas 
regulamentares. 

« 
Atormentada pelo prurido passa as noites a co-

çar-se, a mammar e a chorar, não deixando dormir 
ninguém em casa. Tem diarrhea, obrando por dia 
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quatro, cinco e seis vezes. As fezes são liquidas e muito 
mal cheirosas. Ha um mez, que a creança toma pela 
manhã uma sopinha de pão com leite e, uma vez por 
outra, dãolhe uma bolacha Maria. 

A creança tem peorado da pelle e dos intestinos 
com este regimen. 

O pae da creança, tem tido manifestações herpeti

cas; esteve na Africa onde teve as moléstias proprias 
das regiOes tropicaes; agora soffre de prisão de ventre. 

A mãe da creança, que é prima coirmã do pae, 
também teve manifestações herpeticas; está gravida 
e ó atormentada por um prurido intenso da região 
genital, prurido este de que soffre ha annos. 

A creança tem um irmão mais velho, que tem ha 
mezes, com forma chronica, lesOes de impetigo estre

■ptococcico nas pregas palpebraes, nas narinas e nas 
commissuras da bocca. 

Tratamento.— Regulamentar a alimentação da 
creança e da ama: A creança de dia só deve mam

mar de três em três horas ; passar a noite sem mam

mar; abstenção completa de alimentos sólidos. 
Para a ama um regimen mixto em que predomi

nem os farináceos; abstenção completa de chá, café, 
alcool e peixe. 

Prescrevo á creança uma poção de acido láctico ; 
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externamente proteger as placas com pasta de Lassar 
modificada, polvilhando em seguida com uma mistura 
de pós inertes. Para o couro cabelludo óleo salicy-
lado. 

15 de Novembro.— O estado da creança deixa 
ainda muito a desejar; as perturbações gastro-intesti-
naes continuam, aggravadas por vómitos de vez em 
quando; as lesões cutâneas, modificadas em parte, 
persistem ainda. 

As nossas prescripções não foram seguidas fiel
mente; a creança continua a mammar de noite. 

Insistimos nas nossas prescripções anteriores ; in
ternamente prescrevemos a agua de cal, externamente 
a pasta de Lassar modificada, com óleo de cade. 

20 de Novembro. — A creança já não mamma de 
noite; as perturbações gastro-intestinaes vão desappa-
recendo; o prurido ó ainda bastante intenso, ficando 
a creança, por vezes, com as placas a escorrer san
gue de tanto coçar, mesmo tendo o cuidado em lhe 
atar os braços. 

25 de Novembro. — Faz-se a effluviação estática 
das placas pruriginosas. A creança ao collo da ama, 
esta sentada n'uma cadeira em communicação com a 
terra. 

28 de Novembro. — Ligeiras melhoras do prurido. 
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Faz-se uma applicação de banho estático de cinco mi
nutos de duração. 

A creança e ama no estrado isolador; os effluvios 
das placas pruriginosas são feitos com o excitador li
gado ao polo negativo da machina estática. 

15 de Dezembro.— Teem sido feitas á creança ap-
plicações eléctricas diárias com a duração entre cinco 
a dez minutos. 

O prurido quasi que desappareceu ; as placas fur-
furaceas do corpo, já desappareceram, notando-se no 
logar d'ellas umas manchas de cor amarella esvaí
das. 

Nas bochechas e nos braços, as placas erythemato-
vesiculosas transformaram-se em placas seccas pity-
riasicas. 

A creança passa a ter applicações eléctricas três 
vezes por semana. A creança já dorme socegada. 

5 de Janeiro de 1906. — A creança continua a 
dormir bem a noite, o corpo está são, as placas ery-
themato-vesiculosas das bochechas tornaram a appare-
cer. 

A creança anda em trabalho de dentição ; suspen
de o tratamento eléctrico. 

É-lhe aconselhado o uso de um véo quando sahir, 
assim como untar as placas do rosto com a pomada 
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de peroxydo de zinco, polvilhando em seguida com 
uma mistura de pós inertes. 

20 de Março. — As placas erythemato-vesiculosas 
do rosto reapparecem com extrema facilidade ao me
nor desvio no regimen alimentar, ou logo que a crean-
ça saia sem ter o rosto protegido. O resto do corpo 
está são e não ha prurido senão no rosto. A creança 
está apartada. 

5 de Junho. — A creança está em uso dos banhos 
das Taypas. Ha de vez em quando recidiva das placas 
do rosto. 

19 de Agosto.—O pae da creança veio hoje ao 
consultório e diz que a filha não tirou resultado al
gum com os banhos das Taypas, permanecendo no 
mesmo estado. 

NOTA.—Parte d'esta observação já foi publicada. 
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VI 

Eczema com forte definite da região superior do 
thorax, atacando sobretudo a região esternal e seios 
(parakeratose psoriasiforme ?) com impetiginisação dos 
sulcos mammarios, complicado em certos sitios de le
sões hemorrágicas.—Eczema húmido da flexura e co-
tovello direitos.—Eczema rubro do pescoço e da região 
occipital com impetiginação do sulco retro-auricular 
direito. — Eczema papulo-vesiculoso do abdomsn.— 
Prurido generalisado a todo o corpo mais intenso nos 
sitios atacados pela dermatose. 

C. E., doente, do sexo feminino, de cerca de 50 
annos, casada ; consulta no dia 9 de outubro de 
1905. 

Esta senhora queixa-se de um forte eczema que 
a atormenta ha já algumas semanas, sem tendência 
para a regressão, antes estendendo-se cada vez mais. 

Examinando a doente nota-se que a dermatose se 
acha localisada na porção superior do thorax, tendo 
começado na região esternal. 

Todo o peito está invadido, apresentando uma 
forte hyperemia com exsudação abundante, que as 
roupas absorvem incessantemente. 

» 
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Instantes depois de feito o curativo, os pannos fi
cam como se fossem mettidos cm gomma. 

Em alguns sitios, 6 tão intensa a hyperemia que 
se notam pequenas hemorragias, chegando a vêr-se 
um pontilhado avermelhado, correspondente aos vasos 
sanguíneos das papillas dérmicas postas a descoberto. 

Os seios acham-se atacados ; o direito apresentando 
lesões mais accentuadas. 

As manifestações cutâneas não passam alóm dos 
sulcos mammarios que estão fissurados, d'onde facil
mente rompe o sangue quando se soerguem os seios. 

Nas costas obscrvam-se as mesmas lesões, menos 
intensas, que chegam até ao angulo inferior dos omo
platas. 

Toda a região está mais ou menos atacada, sendo 
porém a exsudaçâo menos abundante, de accordo com 
a hyperemia muito menos violenta do que no peito. 

Sitios ha das costas já completamente seccos e em 
estado de desçam ação. 

No ventre notam-se alguns elementos papulo-vesi-
culosos disseminados bastante pruriginoííos. 

O pescoço, fortemente rubro, tem a pelle da re
gião anterior muito secca e retesada, com fissuras que 
fazem soffrer a doente. 

É com extrema difficuldade que a doente move a 
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cabeça, conservaiido-se tanto quanto possível na im-
mobilidade, cabisbaixa, para evitar a dilaceração da 
pelle. 

As regiões lateraes e a posterior do pescoço tem 
a pelle n'uns sitios, dessorando uma aguadilha gom-
mosa como no peito, n'outros sitios porém, a pelle 
está abundantemente coberta de grossas escamas, ag-
glutinadas pela aguadilha que dessorou d'outros sitios. 

Na nuca e na região occipital sobretudo, as esca
mas muito abundantes, formam com os cabellos e a 
aguadilha que escorre, um magma inextricável que 
exhala um cheiro enjoativo. 

As orelhas estão atacadas, a direita mais que a 
esquerda, apresentando esta lesões de somenos im
portância. 

A orelha direita, porém, está fortemente inchada 
dessorando uma aguadilha, mais acceutuadamente no 
sulco retro-auricular que sangra com muita facili
dade, quando se procura destacar o pavilhão da re
gião mastoidea. 

O rosto está indemne, limitando-se as lesões ao 
rebordo do maxillar inferior. 

No couro cabelludo, as lesões não passam além da 
região occipital. 

Os hombros acham-se também atacados, reduziu-
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do-se as lesões a escamas que se destacam da polie 
levemente avermelhada. 

As axillas estão indemnes; a flexiira e o cotovello 
direitos estão também atacados, apresentando-se a 
flexura muito hyperemiada e n'um estado de exsuda-
ção muito abundante. 

A região homologa do outro membro está normal. 
Nos espaços interdigitaes dos dedos das mãos, 

observam-se pequenas vesiculas, cheias de um liquido 
claro, muito pruriginosas. 

Nada de anormal se observa nos membros infe
riores, a não ser um pouco de prurido, mais pronun
ciado na face interna das coxas. 

A doente, de resto, queixa-se de prurido que é 
generalisado a todo o corpo, sendo, porém, mais in
tenso nas regiões atacadas pela dermatose. 

Além do prurido, a doente também se queixa de 
ardência e picadas, maxima nos sitios em que a pelle 
está retesada ou dessorando aguadilha. 

A comichão é mais pronunciada depois das re
feições, sobretudo á tarde, depois de jantar, chegando 
por vezes a ser intolerável. 

C. R., que tem gosado boa saúdo, affirma que 6 a 
primeira vez que soffre de mal de pelle. 

0. R.., 6 uma senhora um tanto nervosa, bastante 
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activa, não observando os preceitos mais rudimenta
res de hygiene alimentar; chega mesmo a zombar 
d'elles, nunca lhe tendo sido preciso submetter-se a 
dieta. 

Come de tudo, appetecendo-lhe as comidas mais 
grosseiras e indigestas, como sardinhas, mariscos, etc. 

N'estes últimos tempos, C. E., tem tido prisão de 
ventre. 

A auscultação do coração percebem-se pulsações 
irregulares, não sendo possivel precisar se existe so
pro. O exame dos outros órgãos e apparelhos, não 
revelia nada de notável. 

Tratamento. — É-lhe prescripto um regimen ali
mentar rigoroso lacto-vegetariano. 

Para combater a prisão de ventre, clysteres de 
agua a 25°, dados com o irrigador á altura conve
niente. 

Para atalhar á forte exsudaçâo cutanea, é-lhe in
dicado: pensos húmidos coustituidos por compressas 
de gaze hydrophila, molhadas em licor de Biirow cor
tado, com seis vezes o seu volume, com agua com-
mum. 

10 de Outubro.— A exsudaçâo cutanea diminuiu, 
a hyperemia é ainda bastante intensa. O prurido con
tinua a ser atroz, privando a doente do somno. 
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C. E., queixa-se do pescoço, que lhe arde, sendo 
impossível movel-o por causa das dores de deliceração 
da pelle que os movimentos lhe provocam. 

E-lhe feita a applicação do sopro estático. A doente 
está sentada no estrado isolador em eommunicação 
com a terra. Em frente, e a altura variável para cada 
uma das regiões a tratar, está collocado um excitador 
de madeira de pontas múltiplas, ligado ao supporte 
movei, isolado por telhas de vidro, o qual está em 
eommunicação com o polo negativo da machina es
tática. 

N'esta sessão, que foi de cinco minutos, as regiões 
em que se fez a applicação foi a estornai e a anterior 
do pescoço. 

Para proteger as partes doentes ó-lhe prescripts 
a pasta do Lassar modificada, polvilhando em seguida 
com uma mistura de pós inertes. 

Na região da nuca substituiu-se a pasta simples 
por uma pasta salicylada a um por cento. 

11 de Outubro.—A doente sente-se um pouco me
lhor; nas regiões que foram submottidas ao sopro es
tático não sentiu hontem comichão. 

Nas outras regiões, que não soffreram a acção do 
sopro, teve bastante prurido, especialmente na flexura 
do cotovello direito. 
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Todas as regiões doentes são submettidas ao sopro, 
n'uma applicação de 10 minutos de duração. 

12-15 de Outubro. — A doente melhora sensivel
mente; sente pouco prurido. A hyperemia é muito 
menos intensa, havendo já sitios em que a pelle se 
apresenta fortemente pigmentada, com a característica 
cor regressiva de café com leite, que succède ás hy
peremias cutâneas. 

O pescoço está completamente curado, achando-se 
a doente na posse de todos os seus movimentos. 

Continua protegendo a pelle com a pasta de Las
sar modificada; nos sulcos mammarios e retro-auri-
culares usa a pasta salicylada. 

16-18 de Outubro. — A doente tem já nove appli-
cações eléctricas e não sente mais prurido. 

Todas as lesões estão em via de regressão ; a maior 
parte da superficie cutanea atacada acha-se quasi res
tabelecida. 

A doente tem mantido o regimen lacto-vegetaria-
no, misturado com um pouco de gallinha. 

Suspendem-se as applicações eléctricas. 
19-20 de Outubro. — Não houve alteração no es

tado da doente; é-lhe recommendado que proteja a 
pelle com um pouco de pasta e bastantes pós. 

V 
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A doente parte para a aldeia onde espera conti
nuar a convalescença. 

31 de Outubro.— A doente vem a esta cidade. Diz 
que tem passado perfeitamente. Continua com o re
gimen lacto-vegetariano misturado com um pouco de 
carne de vacca e de gallinlia. 

A pelle encontra-se em magnifico estado, em al
guns sitios adquiriu a coloração normal. 

E-lhe aconselhado que continue a usar os pós por 
algum tempo. 

É-lhe dada alta n'esse dia. 
26 de Junho de 1906.— A doente veio ao consul

tório. Sente-se muito bem; a cura tem-se mantido. 

VII 

Eczema dos canaes auditivos externos, com pru
rido intenso e sensação especial de frio. 

M. L., doente do sexo feminino, viuva, de 54 an-
nos do edade, veio á consulta no dia 19 de Outubro de 
1905. 

Queixa-se de um prurido dos ouvidos de que sof-
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fre ha messes, tendo já consultado, mas ató agora não 
conseguiu debellar a doença. 

O prurido que sobreveio é tão intenso que a doente 
não pôde resistir á tentação de coçar, com o dedo, 
com um gancho de cabello, um pallito, um cabo de 
uma pena, um papel arredondado, emfim, tudo o que 
na occasião pôde haver á mão, lhe tem servido para 
poder aplacar a fúria da comichão. 

No desespero em que está chega mesmo a ferir o 
canal auditivo o que lhe tem valido inoculações se
cundarias, glomerulites furunculosas, que substituem 
ás comichões dores horríveis de supportar. 

A todas estas sensações, a doente, refere ainda que 
sente, por vezes, um frio penetrante que lhe atravessa 
os canaes auditivos, forçando-a, para se livrar de sen
sação tão desagradável, a metter nos ouvidos tampões 
de algodão e a cobrir a cabeça com um lenço de lã. 

A doente ouve mal e sente, por vezes, zumbidos 
nos ouvidos. 

Examinando as orelhas da doente, vejo que os pa
vilhões estão um pouco inchados, sobretudo a concha 
e o lóbulo, um tanto avermelhados, com exsudações e 
algumas crostas. 

Procedendo ao exame otoscopies, noto que os ca
naes auditivos se acham fortemente iufiltrados, não 
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sendo possível descobrir a membrana do tympan o do 
ouvido direito, tão espessas estão as paredes d'esté 
canal. 

Obstruindo os canaes acham-se escamas em gran
de abundância misturadas com uma aguadilha. 

A concha está também cheia de detrictos forma
dos pelas escamas destacadas. 

O exame 6 bastante doloroso em consequência de 
fissuras que existem no canal auditivo. 

O sulco retro-auricular está indemne. 
M. L., é uma senhora de muito fraca constituição, 

tendo um temperamento nervoso. 
No seu passado familiar nada existe que interesse 

á doença de que M. L. soffre. 
Pelo que toca ao seu cadastro mórbido ha a notar 

que a doente 6 uma dyspeptica de longa data, com 
alternativas de prisão de ventre e débâcle diarrheica. 

É sobretudo uma enteritica. Tem um regimen ali
mentar que segue, observando a regularidade das horas. 

Acontece porôm, não raras vezes que para attender 
ás exigências das relações sociaes, a doente esquece 
a hora de jantar. 

Keconhece que soffre quando assim succède, pa
gando com uma forte enxaqueca a inobservância da 
regularidade nas horas das refeições. 



13í> 

Tem uma vida bastante caseira, mostrando repu
gnância em sahir de casa. 

Tratamento.— Insisto na regularidade das horas 
das refeições, aconselhando a doente a um regimen 
alimentar adequado. 

Abstenção absoluta de chá preto ou verde de que 
a doente abusa. 

Applico-lhe uma solução alcoólica de coaltar se
guida de applicação de pasta Lassar modificada. 

20-22 de Outubro.— A. doente tem sentido pru
rido sobretudo á noite, cerca das 9 horas. 

Tem feito diariamente o mesmo tratamento com a 
solução de alcatrão e pasta de Lassar modificada. 

As lesões do canal auditivo acham-se ligeiramente 
modificadas não estando já o canal tão obstruído. 

23 de Outubro.—Mesmo estado do dia antece
dente. 

A doente 6 submettida á acção do sopro eléctrico, 
empregando o eléctrodo de pontas múltiplas em com-
municação com o polo negativo da machina estática 
e estando a doente em communicaçâo com a terra. 

A duração da sessão foi de cinco minutos. 
24-30 de Outubro.— A doente tem experimentado 

sensíveis melhoras. O prurido desappareceu, as lesões 
das orelhas estão em via de regressão. 
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É já fácil o oxame otoscopico dos canaes, uão 
causando dor. 

A surdez desappareceu em virtude da permeabili
dade dos canaes auditivos. 

Alôm do sopro eléctrico a doente tem usado a so
lução alcoólica cie coaltar, seguida da applicação da 
pasta Lassar modificada. 

Todo o tratamento é feito no consultório. 
As applicações eléctricas tem a duração de 10 mi

nutos, cinco para cada orelha. 
2-7 de Novembro.— M. L. continua muito bem, 

tem já 10 applicações de effluviação estática; o trata
mento tem sido sempre o mesmo. 

A sensação de frio penetrante, que muito incom-
modava a doente, desappareceu logo ás primeiras ap
plicações de sopro eléctrico. 

A doente já anda em casa sem o lenço de lã a 
tapar-lhe os ouvidos, nem tão pouco mette nos ouvi
dos tampões de algodão para sahir á rua. 

Suspende o tratamento eléctrico. 
11 de Novembro.— Apesar de não fazer, ha já al

guns dias, o tratamento eléctrico, a doente tem pas
sado muito bem. Não tem tido prurido, tem dormido 
socegadamente, achando-se de bom humor, o que lhe 
não succedia havia muito tempo. 
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Todas as lesões retrocederam; apenas nos canaes 
auditivos ha um pouco de caspa misturada com a 
pasta do ultimo tratamento. 

É-lhe feito o curativo com o alcatrão e um pouco 
de pasta Lassar modificada. 

30 de Novembro.— M. L., está completamente cu
rada; tem hoje alta. 

10 de Novembro de 1906.—Tivemos hoje occa-
sião de ver M. L., cuja cura do eczema dos ouvidos 
se tem mantido até agora sem recidiva. 



PROPOSIÇÕES 

Anatomia. — A disposição anatómica do faseia illiaca 
explica a passagem, das colleções purulentas, para a coxa. 

Physiologia. — Os músculos são fontes ou origens 
de electricidade. 

Pathologia geral. — O assucar é o alimento dyna-
mogeneo por excellencia. 

Therapeutica. — O alcool é um alimento de poupança 
caro e perigoso, só utilisavel em circumstancias excepcio-
naes. 

Pathologia interna. — As putrefacções microbianas 
não são a causa principal da toxicidade do conteúdo in
testinal. 

Pathologia externa. — Adopto o tratamento aborti
vo para as blennorragias em inicio. 

Anatomia pathologiea. — A cellula gigante não é 
patbognomonica das lesões tuberculosas. 

Obstetrícia. — A apresentação transversa no ultimo 
mez da gravidez, indica necessariamente a versão. 

Operatória.—Adopto o processo de Doyen para 
chloroformisar, na resecção do maxillar superior. 

Hygiene. — O grande consumo de assucar na alimen
tação é uma das causas de superioridade da raça anglo-
saxonia. 

Medicina legal. — Condemno a existência do jury 
tal como elle é constituído. 

Visto. Pode imprimir-se. 

levedo (jjlaia, TÍloiaes (Safdoô, 
Presidente, Director, 
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