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3/Cinha querida 3/tãe 

Eu bem sei que nunca poderão pagar-se os 
cuidados e carinhos de Mâe extremosa que sois, 
com uma offerte tio pequena como esta ; accei-
tae-a, pois, nîo como uma remuneraçío aos vos
sos sacrifícios, mas como prova de perdurável 
amor que vos dedica 

O VOSSO FILHO QUERIDO 

rTÍRur. 
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Considerações geraes sobre o alcoolismo 

La tempérance: ne mangez pas 
jusqu'à vous abrutir; ne buvez 
pas jusqu'à vous échauffer la 
tête. 

Chamam-se alcoólicos os indivíduos que se 
entregara ao abuso das bebidas alcoólicas; o 
conjuncto de accidentes mórbidos produzidos é 
o que se designa sob o nome de Alcoolismo. 

O alcoolismo é, com toda a razão o diz Bal
zac, um dos maiores flagellos da humanidade, 
um verdadeiro instrumento de degenerescência, 
um grande eliminador, não só do individuo, mas 
da família, e da sociedade. 

Não ha órgão na economia humana que es
cape á funesta acção das bebidas alcoólicas; 
diminuem a resistência vital, favorecem a pro-
ducçâo da tysica, arruinam o estômago, dete
rioram o coração e as artérias, embotam a sen
sibilidade, a intelligencia, a motilidade, e produ
zem uma velhice antecipada. 
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Os efïeitos do alcoolismo não se limitam ao 
individuo, a sua acção ainda vae reflectirse na 
descendência, similia similïbus generantur, — é o 
alcoolismo hereditário — cpm effeito o alcoólico 
gera epilépticos, nevropathãs, meningiticos, idio

tas, etc  
O alcoolismo corrompe as leis sociaes, atte

nuando a responsabilidade criminal, dando as

sim excellentes condições de desenvolvimento 
ao crime, á alienação mental e ao suicídio. 

O alcoolismo alimenta a prostituição e pro

paga a syphilis. Na época da puberdade produz 
a menstruação precoce e dolorosa, desenvolve a 
depravação genital e o onanismo. 

Na mãe, o leite tornase muito prejudicial ao 
recemnascido, ao que a natureza como que pre

tende frequentemente obstar, produzindo nas al

coólicas o aborto. 
• Finalmente, se é verdade que a embriaguez 

na mulher é frequentes vezes a causa do adul

■ terio,; é também incontestável que os desejos 
amorosos desapparecem (ás vezes antes dos trin

ta annos) na mulher alcoolisada; o adultério do 
marido é ia consequência da atonia ou antes da 
insensibilidade genital da esposa. 

Após estas considerações geraes, entendo de

ver declarar que ao escolher este assumpto im

perou em mim o desejo de apresentar um traba

lho digno de quem o deveria julgar; foram bal

dados os meus esforços, não só pela escassez dos 
meus conhecimentos como também pela precipi

tação motivada pelas minhas innumeras preoc
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cupações. Aproveito este logar para patentear 
ao Dig."*» Presidente da minha these Inaugural 
o Ill.rao e Ex.,»"* Snr. Dr. Ricardo Jorge a expres

são viva da minha gratidão e o meu profundo 
reconhecimento por tantos favores recebidos.. 

Historia do alcoolismo 

São chamadas bebidas alcoólicas, as bebidas 
em que. o alcool entra como substancia activa. 

O alcool é o principio activo das bebidas

fermentadas, é a elle que o vinho deve as suas 
propriedades excitantes e innebriantes. A desco

berta do alcool data de remota antiguidade e 
por isso é difficil de determinar, com precisão, a

época da sua descoberta. ■•.■.,

Dizem que esta substancia já era conhecida 
pelos Chaldeus e que na linguagem d'elles signi

ficava «alguma coisa, que queima». ■ ■ 
Ha, quem diga que pertence aos Chinezes a 

gloria da preparação! do alcool;, seja como fôr, 
no século XIII Arnaud d^. Villeneuve, professor; 
da Universidade de Montpellier, falia do alcool, 
e diz que «por determinados* processoschimicos 
se pôde extrahir do vinho; um liquido de pro

priedades, e côr diversas » ; . . ; .r ■■.:: 
Raymond Lulle, discípulo de Arnaud, conse

guiu isolar esse liquido e deu ao alcool o nome 
de espirito de vinho que elle rectificou por meio. 
do carbonato de potassa. . ; ; . , ,. 
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0 alcool é o veneno ethnico mais espalhado. 
A Suécia e a Noruega estão na vanguarda 

do consumo do alcool; a França, a Allemanha 
e a Bélgica também lhes nâo ficam muito atraz, 
pois o consumo do alcool n'estes paizes é verda
deiramente extraordinário: pode avaliar-se ap-
proximadamente em cem litros d'aguardente por 
anno e por adulto. 

Foi um medico da Suécia, Magnus Huss, o 
innovador da palavra alcoolismo e já que falía
mos em Magnus Huss diremos que elle susten
tou que a tuberculose pulmonar era incompatí
vel com o -alcoolismo, servindo de base á sua 
opinião o facto de encontrar tubérculos estacio
nários na sua evolução á autopsia de alcoólicos. 

O facto verificado por Magnus Huss seria de
vido ao alcool? Não se encontrarão tubérculos 
seccos, tubérculos que não chegam â fusão se
não nos pulmões dos alcoólicos? Nós não que
remos negar o facto de observação de Magnus 
Huss, mas estamos em affirmar que elle errou 
na interpretação do que observou e que esta pa
ragem da evolução tuberculosa não era devida 
ao alcool, mas á forma especial do processo pa-
thologico. 

Esta interpretação falsa, embora d'um facto 
verdadeiro de Magnus Huss, levou o eminente 
medico a recommendar o alcool no tratamento 
da tuberculose. 

Nós não queremos chegar ao ponto de ne
gar que o alcool prescripts accidentalmente, em 
casos bem determinados, em pequena quanti-
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díide, não traga seus benefícios; produz uma ex
citação ainda que de pouca duração, que é in
dispensável em muitos estados adynamieos; mas 
o sen uso systematico, quotidiano, longe de be
neficiar, de fazer parar as doenças, precipita-
lhes a marcha. 

Bell, de Nova York, é d'uma opinião diame
tralmente opposta á de Magnus Huss acerca do 
que nos occupa: eis as conclusões a que chega 
o eminente medico norte-americano : 

1.» Não assenta sobre fundamento solido a 
opinião de que as bebidas alcoólicas têm notá
vel influencia para prevenir depósitos tubercu
losos. 

2.a Ao contrario, o uso immoderado d'estas 
bebidas, predispõe ás affecções tuberculosas. 

3.a Todas as vezes que a tuberculose existe, 
o alcool em nada modifica a sua marcha. 

4.'i Em periodo algum da doença modera 
sensivelmente os effeitos mórbidos dos tubércu
los sobre a economia. 

A primeira d'estas conclusões é como se vê 
a condemnação do alcool como meio prophyla-
tico contra a tuberculose. 

A segunda conclusão de Bell está em perfeito 
accordo comnosco. 

Quanto á terceira, nós acceitamol-a se as pa
lavras de Bell se referem á modificação da mar
cha da doença em sentido favorável; pois é 
inadmissível que o alcool não exerça influencia 
nociva n'um organismo já doente e que se des
nutre todos os dias; basta attendermos á acção 
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qiïe o alcool exerce sobre a mucosa do estôma

go; vae crear uma anorexia quando ella ainda 
não existe e vae aggravala quando ella existe; 
já ; além d'isso, pela sua eliminação, ataca o pa

renchyma do pulmão. 
A quarta conclusão de Bell parece ser a re

producçao da terceira. 
Para Bell a gravidade d'um estado mórbido' 

dependeráda extensão da lesão? 
Vejamos a opinião do eminente mestre Lan

ceraux, cuja obra temos tido sempre á mão ao 
tratarmos este assumpto e que estudou com 
grande proficiência estas relações entre o alcoo

lismo e a tuberculose pulmonar, baseandoseex

clusivamente ém factos clínicos.

«Tont le médicin, qui se donnera la peine de 
suivre les alcooliques, comme' nous le faisons 
depuis longtemps, ne tardera pas à reconnaître' 
que la plupart de ces malades deviennent tu

berculeux. 
Le fait est manifest quand'il s'agit d'hommes': 

robustes, comme les porteurs aux halles, , les 
charretiers de l'entrepôt' des vins qui. boivent', 
de trois à six litres de vin par jour et dont unh 
grand' n'ombré meurent à uri âge peuavancée 
de tuberculose du poumon, du. péritoine oh desi

méninges. Il ne l'est pas moins pour les buveurs 
d'alcool et pour les buveurs d'absinthe qui,;te r 

plus souvent, sont emportés par cette même mat) 
ladie' tandis qu'ils ne sont qu'exceptionellemëntn 
atteintspar le délire alcoolique. ■MM: 

Cette fréquence de la tuberculose est ici fan. 
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cile à comprendre, car les spiritueuses exercent 
sur l'organisme une double action: action de dé
nutrition par la diminuition de l'appétit; action 
d'irritation pulmonaire par leur élimination». 

Estas palavras de Lanceraux datam d'uma 
época relativamente recente, mas já em 1864, 
no seu artigo sobre Alcoolismo do Diecionario 
Encyelopeãico das Sciencias Medicas, se refere 
ao mesmo assumpto posto que d'uma forma me
nos completa. 

Eis, também, a opinião de Bell: 
«L'abus des liqueurs spiritueuses contribue 

puissamment au dévelopement de l'altération 
décrite sous la dénomination de tysie granu
leuse, si toutefois il ne l'engendre complètement 
au moins dans un certain nombre de cas». 

Kranz de Liège e Launay do Havre são da 
mesma opinião, baseada em factos da sua obser
vação. 

O professor Jaccoud no appendice ás primei
ras edições do seu Tratado de Pathologia Interna 
refere-se a Huss e Bell e diz que nos «alcoó
licos em que é muito frequente a tysica pui- . 
monar, esta reveste muitas vezes a forma ga
lopante». 

Em summa, temos d'um lado Huss, Leudet c 
Rabuteau, que negam a influencia das bebidas al
coólicas sobre o desenvolvimento da tuberculose; 
temos do outro lado Bell, Lanceraux, Krattz, Lau
nay e Jaccoud, que afnrmam uma notável influen
cia cujos effeitos sao terríveis. Ao lado d'estes 
últimos ha um grande numero de medicos' de ta-

2 



18 

lento c de boa fé e nós commungamos nas mes
mas ideias. 

Todo este arrasoado veio a propósito de Huss 
negar a influencia das bebidas alcoólicas sobre 
o desenvolvimento da tuberculose e indicar o 
alcool como preventivo para a doença. 

Continuando a referir-n'os aos paizes assola
dos pelo grande mal nao nos esqueceremos de 
apontar a Inglaterra onde morrem annualmente 
•cerca de cincoenta mil pessoas victimadas pelo 
gim, das quaes mil e duzentas são mulheres. 

Das ilhas Britannicas a parte mais alcoólica 
é a Irlanda cujos habitantes costumam embria-
gar-se com ether. Ainda ha pouco tempo os 
jornaes se referiram ao facto de uma senhora 
ingleza dotada de grande fortuna, se entregar 
aos excessos alcoólicos; por conselho dos medi-
-cos foi residir para os Estados-Unidos, mas a 
despeito de todos os cuidados da familia os ex
cessos chegaram ao extremo de se embriagar 
todos os dias com agua de,colónia e por ultimo 
morphinisava-se frequentemente. Estes casos, 
sao, mais raros. 

Na Allemanha fabricam-se annualmente du
zentos milhões de litros d'alcool; 6 para notar 
que nas regiões nao vinhateiras é que o alcool 
faz maior numero de victimas; attinge a. baga,-
tella de cerca de quarenta mil por anno. 

Emquanto á Russia, aproveitamos as pala
vras de Balzac: é uma autocracia sustentada 
pelo alcool. 

Na Bélgica é uma desgraça; consomenvse 
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annualmente mais de sessenta milhões de litros 
de alcooes de cereaes, que sSo extremamente tó
xicos, como a genebra ainda falsificada pela ad-
dição de pimenta, gengibre, alúmen, acido sulfú
rico, etc. É um verdadeiro veneno que, no dizer 
de Crocq, produz no organismo lesões mais inten
sas, mais múltiplas, mais terríveis que o arsénico 
e o phosphoro. 

Na Suissa, SJ no cantão de Berne, existem 
seiscentas e setenta fabricas de distillação que 
produzem annualmente dois milhões' seiscentos 
e noventa e cinco mil litros de bebidas espiri
tuosas. 

Além d'esta boa cifra ainda ha uma importa
ção de um milhão de litros. 

Os Estados-Unidos sâo a terra clássica do al
cool; já no ultimo século Alembert dizia que era 
«um paiz onde sempre ha sede»; com effeito o 
clima explica até certo ponto o abuso do whisky. 

Um bispo dos Estados-Unidos ainda nâo ha 
muito tempo que dizia que a somma gasta em 
quatro annos em bebidas alcoólicas, bastava 
para comprar todos os caminhos de ferro do 
paiz e em seis annos para pagar a divida na
cional. 

Na Europa os paizes mais sóbrios, relativa
mente, sao: Italia, Grécia, Hespanha e Portugal; 
talvez concorra muito para essa sobriedade o 
considerar-se principalmente, entre nós, a borra
cheira como um vicio dos mais vergonhosos. 

A embriaguez parece ser o ideal supremo 
dos selvagens; os gentios da Abyssinia e d'où-
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trás regiões africanas embriagam-se com vinho 
de palmeira e cerveja de milho miúdo. Ha povos 
na Oceania que são considerados como os mais 
alcoólicos do mundo; sao os das ilhas de Taitï e 
Fidgi. 

Sao innumeraveis as bebidas alcoólicas que 
usam esses selvagens: o toc de Madagascar, é 
uma espécie de vinho de banana; o pombé muito 
usado na Africa Oriental é uma cerveja de mi
lho; o vinho de coco é o predilecto dos habi
tantes das Phillipinas; o chang dos thibetanos 
etc., etc. 

O que levará tão grande parte da humani
dade a este sórdido vicio? 

O frio, a humidade, a alimentação insuffi-
ciente, são consideradas como causas principaes 
da propagação do mal nos paizes septentrionaes. 

Às festas religiosas, os mercados, as feiras, 
são innegavelmente causas da expansão do vicio. 
Sabemos bem que é costume inveterado na nossa 
gente das aldeias realisarem as suas transacções 
dentro das tavernas; um copo do verdasco fecha 
muitos contractos de compras e vendas. Ninguém 
desconhece a expressão — matar o bicho —que 
consiste em ingerir uma porção de aguardente 
ou licor, habito este que produz certos estados 
dispepticos pela ingestão d'esta substancia em 
jejum. 

Não nos esqueceremos de apontar a ignorân
cia como uma circumstancia adjuvante do vicio. 

Na Bélgica é costume addicionar ao leite uma 
pouca de cerveja para dar a beber ás creanças, 
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suppondo que d'esta forma se nutrem melhor. 
E também por ignorância que muitas vezes te
mos ouvido alguns pães fallarem assim de seus 
filhos: meu filho está um homem, bebe tanto vi
nho como eu. 

A mania pelas bebidas alcoólicas está espa
lhada por todas as classes sociaes. Não são so
mente os pobres que pagam o Seu imposto ao 
alcoolismo, são também os ricos. Entre as clas
ses sociaes é a militar que mais consumo faz 
d'alcool e em quasi todos os paizes. 

E principalmente na zona tórrida que os nos
sos soldados abusam dos licores fortes com o in
tuito de estimular a nutrição entorpecida pelo 

'rigor do clima. E com estas bebidas aperitivas 
que elles contrahem doenças graves de estôma
go, fígado, intestinos e pulmões; ellas são real
mente aperitivas porque abrem a porta ás com
plicações mortaesdas dispepsias, do impaludis
mo, das dysenterias, ás congestões rebeldes do 
figado, tuberculose, etc. 

Fallaremos aqui do coma alcoólico que quasi 
sempre termina pela morte. Nos casos de coma, 
trata-se quasi sempre de apostas estúpidas ou de 
fanfarrices animadas por um auditório insensato. 

O alcoolismo na mulher é entre nós rarís
simo, felizmente; em Londres encontram-se nos 
hospitaes casos de paralysias e ataxias nas mu
lheres alcoólicas. 

O alcoolismo nas mulheres é a fonte fre
quente de abortos, partos laboriosos, metrorrha
gias, etc. 
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Nas creanças o alcool exerce uma acção 
muito mais perniciosa, attendendo ao seu cére
bro muito delicado. Quantas suppostas epilepsias, 
insomnias, choreas, terrores nocturnos são pro
vocadas nas creanças pela ingestão prematura 
de vinho? Nenhuma bebida alcoólica deve en
trar no quadro alimentício das creanças, quando 
muito dar-lhes agua corada com vinho. 

Anatomia e Pliysiologia pulmonar 

Para bem comprehendermos como a tuber
culose pulmonar apparece DOS alcoólicos com 
uma forma e começo de sede que lhes ó parti
cular, é indispensável o conhecimento da anato
mia e physiologia pulmonar, pois que é no es
tudo da funcçâo respiratória e do seu órgão que 
devemos procurar a explicação do assumpto que 
faz o principal objecto d'esté trabalho. 

Os pulmões são dois órgãos da forma approxi-
mada de um cone truncado, possuindo uma base, 
um vértice, duas faces e dois bordos, situados 
nas partes lateraes da cavidade thoracica; uma 
membrana serosa, a pleura, envolve cada pul
mão, á excepção do hilo, e facilita os seus mo
vimentos contra a parede thoracica. 

Um sulco profundo, sulco interlobar dirigida 
de cima para baixo e de traz para diante, oc
cupa a sua face externa. 

Este sulco, simples no pulmão esquerdo que 
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se compõe de dois lobos, bifurca-se adiante no 
pulmão direito que se acha assim dividido em 
três lobos. Ás vezes encontram-se lobos acces
sories, sendo o mais importante o que costuma 
apparecer na base do pulmão direito que é aná
logo ao lobo impar dos mamiferos (Pozzi). 

Divisões bronchicas: No Mo do pulmão en
contramos: l.o no plano posterior os bronchios 
e por cima d'elles as veias pulmonares posterio
res direita e esquerda; 2.» no plano anterior en
contram-se os dois ramos da artéria pulmonar e 
por baixo d'elles as duas veias pulmonares an
teriores. A divisão effectua-se fora do hilo. 

Vejamos agora a differença entre os dois 
bronchios direito e esquerdo e por isso entre 
os pulmões. A anatomia accusa differenças no
táveis entre os dois bronchios, debaixo do ponto 
de vista do diâmetro e do comprimento. O pul
mão direito tem a mais um lobo que o esquerdo; 
o pulmão esquerdo tem um bronchio mais longo 
(õ centímetros e meio) e mais estreito. O diâme
tro do bronchio direito é sensivelmente egual 
ao da trachêa (2 centímetros); mas o seu com
primento só tem 2 centímetros e meio, a menos 
3 centímetros que o seu correspondente. O bron
chio direito compõe-se de seis a oito anneis car-
tilagineos e o esquerdo de nove a doze. 

O bronchio direito dirige-se mais obliquamen
te, para penetrar no pulmão (permitta-se a ex
pressão) em um ponto mais inferior. 

Quanto á estruetura das divisões bronchicas 
ella modifica-se notavelmente com o seu calibre. 
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Ao principio é análoga á dos grossos bronchios, 
mas desde que elles chegam a 0»>,004 de diâ

metro, as differences de estructura accentuamse 
muito. 

As cartilagens cessam de ser dispostas regu

larmente, a sua disposição effectuase sem or

dem, por fragmentos irregulares e acabam por 
desapparecer quando o bronchio attinge o cali

bre de 0m,001 ; a camada muscular lisa tornase 
contínua formando um verdadeiro sphincter nos 
infundibulos; o epithelio vibratil tornase simples 
em logar de continuar estratificado; as glându

las desapparecem e finalmente nos bronchios 
terminaes (para baixo de 0m,0003) o epithelio 
vibratil é substituído por um epithelio pavimen

toso e nas suas paredes apparecem umas de

pressões em fundo de sacco, sao as vesículas 
parietaes. Resumindo: 

Bronchios primários até 0m,004. 
Bronchios secundários de 0^,004 até 0 ,001 . 
Bronchios terciários de 0^,001 até 0m,0003. 
Bronchios terminaes para menos de 0^,0003. 

Chegando ao vértice dos lóbulos, ■ os bron

chios terminaes alargamse para constituírem a 
cavidade do lóbulo pulmonar. Este lóbulo é for

mado por cavidades secundarias, os infundibu

los, que se abrem na cavidade central e cor

respondem a pequenos losangos secundários de 
0,0005 a 0m,0015, visíveis á superfície do pul

mão. 
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As paredes dos infundibulos são cobertas de 
depressões hemisphericas em fundo de saçco, 
são as vesículas pulmonares que se abrem na 
cavidade dos infundibulos por um largo orifício. 

Como fica dito, o comprimento, diâmetro e 
direcção dos bronchios concorrem para fazer do 
pulmão direito um órgão que é anatomicamente 
différente do pulmão esquerdo. Esta differença 
anatómica traz, como consequência, uma diffe
rença physiologica, differença queremos nós di
zer na actividade, mas não na natureza. 

Para complemento d'esté capitulo vejamos a 
physiologia pulmonar só no ponto de vista que 
nos interessa. 

PHYSIOLOGIA. —Debaixo do ponto de vista 
physiologico, os pulmões podem considerar-se 
constituídos por uma membrana vascular cuja 
extensão é egual á superfície da totalidade das 
vesículas pulmonares; o conjuncto dos bronchios 
ou a arvore aérea pôde então ser representada 
por um cone, cuja base corresponde a essa su
perfície e o vértice que é truncado corresponde 
â trachéa. 

As trocas gazosas respiratórias passam-se 
entre o sangue que circula no interior d'esta 
membrana e o ar que está no exterior da mes
ma membrana. Para que esta troca gazosa se 
realise com a intensidade e rapidez que deman
dam as necessidades do organismo é preciso que 
d'um lado o sangue em contacto com a super
fície pulmonar se renove de forma a poder absor-

i 
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ver continuamente novas quantidades de oxige-
neo e eliminar novas quantidades de acido carbó
nico e vapor d'agua; d'outro lado é indispensá
vel que o ar se renove para desembaraçar as 
vias respiratórias do acido carbónico exhalado 
e ahi introduzir ar. carregado d'oxigeneo; é pre
ciso que haja simultaneamente circulação san-
guijiea e circulação gazosa nas vias respirató
rias; ó esta funcçâo que se chama a «ventilação-
pulmonar». 

O volume dos pulmões, variável em cada in
dividuo, segundo o momento da respiração, está 
em relação com a quantidade d'ar que elles con
têm. Pôde avaliar-se em quatro mil e quatrocen-

' tos centímetros cúbicos a quantidade d'ar que 
os pulmões podem conter (é a capacidade abso
luta dos pulmões). 

Não devemos confundir esta capacidade pul
monar com a capacidade vital que se avalia 
pela quantidade d'ar introduzida nos pulmões 
por uma inspiração a mais profunda possível. 

A capacidade vital é n'um homem vigoroso 
de três mil setecentos e setenta centímetros cú
bicos. 

A capacidade vital do eminente Chauveau é 
de seis litros ; mas esta cifra é raríssima. 

Na mulher a capacidade vital regula por dois 
mil e quinhentos centímetros cúbicos. 

Uma creança de três annos tem uma capaci
dade vital de quatrocentos centímetros cúbicos; 
augmenta por anno duzentos e sessenta e, se
gundo observações, ella augmenta até aos trinta. 
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e cinco a quarenta annos e diminue d'essa idade 
para cima. 

Passamos a vêr o ponto da physiologia pul
monar que mais nos importa: a funcçao respi
ratória realisada no pulmão direito que é anato
micamente um órgão mais perfeito e mais com
pleto que o seu correspondente do lado opposto, 
pois que tem um lobo a mais, é mais activa que 
a funcçao respiratória realisada pelo pulmão es
querdo. 

A physiologia não nega este facto que é de 
capital importância para o nosso trabalho; o 
murmúrio vesicular que é a expressão da fun
cçao respiratória, é mais accentuado no pulmão 
direito do que no pulmão esquerdo, como se ve
rifica pela auscultação euidadosa. 

Ora, um mecanismo que funcciona mais que 
outro seu congénere, está sujeito a estragar-se 
mais depressa; é assim que nos indivíduos de 
profissão activa, o pulmão direito sobrecarre
gado pelo trabalho respiratório, se fatiga e es
gota, tornando-se locus minoris resistentiae para 
o bacillo, emquanto que o esquerdo, cujo traba
lho não é exagerado, resiste. 

Voltaremos a este ponto capital do nosso tra
balho, quando tratarmos do começo de sede da 
tuberculose do alcoólico. 



28 

Introducção 

O abuso das bebidas alcoólicas ou espirituo
sas tem como consequência uma intoxicação que 
produz grandes desordens nervosas, anniquila as 
faculdades e termina quasi sempre pela morte. 

O abuso das bebidas alcoólicas dá origem a 
perturbações de nutrição que, na maioria dos ca
sos, conduzem á tuberculose. Estas perturbações 
não devem passar despercebidas, pois que são 
ellas, sem duvida, que matam a maior parte dos 
alcoólicos. Não queremos com isto dizer que o 
abuso das bebidas alcoólicas vae crear a doen
ça, mas sim predispor o organismo a contrahil-a, 
diminuindo-lhe a resistência por perturbações 
geraes de nutrição. 

Sendo como é o alcoolismo um assumpto sem
pre da actualidade e a tuberculose a doença que 
faz maior numero de victimas, pareceu-n'os de 
certo interesse e importância o estudo da tuber
culose do alcoólico. 

N'este trabalho referir-n'os-hemos a estes pon
tos principaes: a influencia das bebidas alcoóli
cas sobre o pulmão e localisaçâo tuberculosa; 
forma e evolução da lesão anatómica. 

A influencia das bebidas alcoólicas sobre o 
pulmão é ao mesmo tempo geral e local. A in
fluencia geral, commum a todos os órgãos é sim
plesmente nutritiva e ligada á propriedade que 
possuem os líquidos alcoólicos de diminuirem as 
combustões e favorecerem a desnutrição. 



29 

A influencia local, puramente irritativa, re
sulta da acção do alcool e das mixordias que 
elle contem sobre o parenchyma pulmonar, prin
cipal logar da sua eliminação. 

É a esta ultima acção que diz particular res
peito a localisaçâo anatómica. 

Sabendo nós que o contacto, muitas vezes re
petido, das bebidas fermentadas o distilladas so
bre a membrana mucosa do estômago, além de 
diminuir o appetite, perturba as digestões e por 
isso contribue para a desnutrição, não nos deve 
surprehender a frequência da tuberculose nos 
indivíduos dados ao abuso das bebidas alcoóli
cas. 

Isto, pelo que diz respeito á primeira parte 
do nosso trabalho; quanto á segunda: forma, lo
calisaçâo e evolução da lesão anatómica, vere
mos que não tem menos importância. 

Os pulmões do alcoólico com tuberculose tem 
caracteres particulares ; apresentam-se geral
mente pigmentados, com um grande numero de 
granulações dispersas e quasi sempre cercadas 
d'uma zona de pigmentação, indicio de conges
tões repetidas. O vértice pulmonar direito muito 
infiltrado e endurecido apresenta lesões que es
tão geralmente mais avançadas em evolução que 
as outras partes do pulmão, o que nos leva a 
crer que é esta a sede inicial do processo tuber
culoso. 

Este dado está em perfeita relação com o 
exame clinico. 

Independentemente d'estas lesões encontram-
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se depósitos cie gordura no coração, nos rins, 
nos epiploons, no mesenterio; o fígado encon-
tra-se sempre augmentado de volume, principal
mente nos bebedores de vinho. 

Esta physionomia muito différente da que se 
observa nos indivíduos que se tornam tubercu
losos pelo facto do sedentarismo, da insuffícien-
cia da alimentação e do ar, etc., em que a tuber
culose localisada n'um dos vertices, e na parte 
anterior offerece uma apparencia pneumónica 
ou broncho-pneumonica, é uma prova bem fri
sante da relação entre o alcoolismo e a tuber
culose. 

Voltamos a dizer que esta intoxicação alcoó
lica nao gera a tuberculose, mas a desnutrição 
que resulta da acçfio das bebidas alcoólicas so
bre o organismo é uma das mais favoráveis con
dições, é um adubo de primeira ordem para a 
pullulaçao dos bacillos de Kock. 

É talvez por este motivo que a maior parte 
dos alcoólicos, que escapam aos terríveis acci
dentes do systema nervoso, succumbem pela 
tysica. 

Esta tysica différente, tanto pela disposição 
das lesões, como pelo começo de sede e evo
lução da tysica creada pela sedentariedade, 
leva-n'os a admittir que se o bacillo de Kock é 
o operário da tuberculose, as condições que pre
param o terreno favorável ao seu desenvolvi
mento, imprimem a esta doença uma physiono
mia especial. 

Do que fica dito se deduzem um certo numero 
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de indicações prophylacticas e therapeuticás que 
o medico não deve desprezar: um dos primeiros 
cuidados do medico, em presença d'um tubercu
loso, é informar-se se elle é um sóbrio ou um be
bedor; n'este ultimo caso tratar não só da tuber
culose, mas também do estado geral alcoólico. 

O medico deve também fazer vêr aos doen
tes o perigo a que dá origem tão funesto vicio. 

Se ha grandes vantagens em aconselhar a 
maxima limpeza e cuidado ás pessoas que tra
tam de tysicos, ventilar os logares occupados 
por elles, desinfectar as escarradeiras, destruir 
os escarros e até evitar o contacto, nâo ha me
nos vantagem em fazer comprchender aos doen
tes e ao publico quanto grande é a profundidade 
do mal provocado pelo abuso das bebidas alcoó
licas e quanto elle augmenta a frequência do 
mais terrível dos flagellos—a tuberculose. 

A tuberculose pulmonar é uma das doenças 
mais bem conhecidas, na sua etiologia, nos sym-
ptomas, na evolução e na anatomia pathologica; 
Também é, infelizmente, a que mais desespera 
o medico. E na verdade que pôde o medico con
tra ella? 

Nada ou quasi nada. Não ha remédio senão 
confessar que o medico é modesto perante a 
tjrsica, rigorosamente elle não deve fallar da 
sua cura (ainda que se contam um certo numero 
de casos de cura, como o testemunham auto-
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psias que revelam cicatrizes de cavernas), mas 
somente da sua simplificação. 

O medico, posto que desarmado em face do 
terrível mal, não deve desprezar o seu estudo, 
cooperando, tanto quanto ser possa, para limitar 
a sua extensão cada vez mais crescente. É esta 
extensão contínua que faz da tuberculose pul
monar um assumpto do mais elevado interesse. 

Entre as numerosas causas da doença, a he
reditariedade, o contagio, os excessos de toda a 
natureza, as affecções chronicas graves, a insuf-
ficiencia do ar e da alimentação, destacam-se as 
bebidas alcoólicas, que tomam uma grande parte 
na etiologia da tuberculose; effectivamente se 
ha alguma coisa que colloque o organismo em 
tão miseráveis condições de resistência á acção 
bacillar é o abuso' das bebidas alcoólicas. 

Já no ultimo século, Didelot dizia que a ty-
sica era frequente nos Vosgos e matava um 
grande numero de indivíduos que abusavam 
da aguardente; alguns annos depois Brieude di
zia na sua Topographie de la Haute Auvergne: 
«L'ivrognerie, parmi le peuple et surtout chez 
les femmes, est une des principales causes de la 
tuberculose... leur passion pour le vin et l'eau 
de-vie est incroyable». 

Brieude apresenta no seu livro um quadro 
clinico de tuberculose devida ao vinho e diz que 
todos os tysicos eram hepáticos, com côr bi-
liosa do rosto, a tosse permanecia seccá por al
gum tempo depois tornava-se húmida e puru
lenta, a falta de appetite era excessiva. 
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Lanceraux, Didelot e Brieude quizeram col-
locar o alcoolismo no seu verdadeiro logar, na 
primeira linha das causas da tysica, porém,, en
contraram numerosos adversários; o alcoolismo 
tem feito tão grandes e desastrosos progres
sos, que hoje poucos medicos lhe negam o logar 
na etiologia da doença. Os excessos das bebidas 
espirituosas fazem do alcoólico um candidato, 
com todas as probabilidades de ser eleito, á tu
berculose pulmonar. Ha, porém, ainda quem não 
admitta que a origem, o fundo alcoólico d'esta 
doença, lhe imprima um caracter particular que 
a distingue das tysicas de causa différente. 

Se nós sabemos que uma doença pôde apre
sentar caracteres diversos em conformidade com 
as causas que a geraram, tudo nos leva a crer 
que, a observação dos caracteres da tysica de
vida aos excessos alcoólicos nos leva ao diagnos
tico da causa e á differenciaçao d'esta tysica 
d'outras de origem diversa. 

Fica, pois, assente, que a doença no alcoólico, 
tem um logar de começo próprio, uma forma e 
evolução próprias. 

3 



CAPITULO I 

Acção das bebidas alcoólicas sobre o pulmão 

Após o que temos dito vamos occupar-n'os da 
acção das bebidas alcoólicas em excesso sobre o 
pulmão, fazendo d'antemâo notar, que ellas não 
criam directamente a doença e se nós affirmâ
mes que os alcoólicos se tornam predispostos a 
contrahir a tuberculose, não queremos com isto 
dizer que todos os alcoólicos se tornam tubercu
losos. A esta nossa afirmativa poderão oppôr-se 
observações contrarias, nâo o duvidamos, mas 
não merecerão mais que o valor d'uma exce
pção. 

O alcool é, como jcá dissemos, o principio activo 
das bebidas alcoólicas. A lista das bebidas alcoó
licas é extraordinária e a industria multiplica-as 
d'uma maneira verdadeiramente assombrosa. 

As diversas bebidas alcoólicas nao téem a 
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mesma intensidade de acção sobre os pulmões e 
em geral sobre a economia; as mais perigosas 
sito aquellas cm cuja composição entram os al-
cooes butylico c principalmente o amylico. 

Rabuteau o mais recentemente Dujardm Beau-
metz o Audigi cm uma serie de experiências es
tabeleceram, que o poder toxico dos alcooes está 
na razão directa cio seu grau de atomicidade 
e ponto de ebulliçao-, quanto mais elevados fo
rem tanto mais nocivos á saúde sao os alcooes 
a que correspondem. 

Assim, sendo precisas oito grammas d'alcool 
ethylico puro por kilogramma d'animal para pro
duzir a morte, d'alcool amylico bastará ura gram
ma e oitocentos e setenta milligrammas. . 

Eis uma tabeliã d'alcooes com os seus respe-
ctivos valores : 

P. m. P. cb. 

Alcool methylico — ,C3H'03 —10 — 66° 
» ethylico — OíFO* —16 — 78° 
» propylico — C*H803 —16 - 98" ' 
» butyiico — C8H10O2 —29 — 109° 
» amylico — C10H12O3 — U— 132° 

Pela leitura d'esté quadro vemos que, de to
dos os alcooes é o amylico o mais violento. É este 
terrível veneno que se encontra n'um grande 
numero de bebidas, que o publico consome c cujo 
abuso traz um grande numero de desordens ma* 
teriacs c funecionaes. 

Muito recentemente, Daremberg avaliou o po
der toxico d'algumas bebidas alcoólicas por meio 
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de injecções intra-venosas em coelhos e tirou as 
conclusões seguintes: De todas as bebidas alcoó
licas as mais perigosas são os licores de essên
cias, taes como: o absintho e o anis, etc. As menos 
prejudiciaes são as fabricadas com alcool chimi-
camente puro, sem essências, como as aguas-ar-
dentes de vinhos. Os vinhos brancos sâo em ge
ral mais tóxicos que os vinhos tintos. 

Para terminarmos estas considerações dire
mos, que a embriaguez pelo alcool amylico tem 
caracter apopletico e conduz rapidamente o in
dividuo ao coma. 

ACÇÃO SOBRE OS PULMÕES. —Temos susten
tado desde o começo d'esta these, que o abuso 
das bebidas alcoólicas favorece poderosamente 
a producção da tuberculose, fazendo dos pulmões 
um terreno com todas as condições favoráveis 
para a fructificaçâo do bacillo. Da mesma forma 
que o.assucar para a diabete, o alcool é um ma
gnifico adubo para o desenvolvimento do bacillo 
de Kock. 

Os pulmões sâo órgãos muitíssimo fracos e 
facilmente accessiveis ás causas morbificas; com-
prehende-se que o alcool eliminando-se á super
ficie do parenchyma pulmonar e sendo esta eli
minação por muito tempo prolongada, vae crean-
do n'estes órgãos por irritações locaes successi-
vas, um locus minoris resistentiae que faz d'elles 
uma boa officina para o obreiro da tuberculose, 
o bacillo de Kock. 

E assim que todos os paizes alcoólicos dão 
um enorme obituário pela tuberculose. 
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No Havre, diz Gibert, onde se bebem pouco 
mais ou menos vinte e sete litros d'alcool'por 
anno e por habitante, a tysica é muito fre
quente. 

As experiências de Mackenzie, de Londres, 
feitas recentemente no Hospital de S. Thomaz, 
demonstram evidentemente que existem relações 
estreitas entre a tuberculose e o alcoolismo. Ma
ckenzie encontrou em setenta e cinco autopsias 
de tuberculosos, quarenta e seis casos em que 
existiam signaes evidentes d'alcoolismo, fígado 
cirrhotico e arterio-sclerose. 

A absorpçâo do alcool em grande quantidade 
e a sua eliminação por muito tempo prolongada, 
determina nos pulmões o augmento de tecidos 
fibrosos, uma verdadeira cirrhose pulmonar, 
como se reconhece na autopsia d'estes tuber
culosos alcoólicos, que apresentam lesões fibro
sas nos pulmões muito pronunciadas. 

A tuberculisação cinzenta ou amarella e a 
broncho-pneumonia caseosa que tão frequente
mente se encontram nas tuberculoses de origem 
ordinária, na forma alcoólica, sâo muito raras. 

Isto, pelo que diz respeito á acção local das 
bebidas alcoólicas, quanto á acção geral conce-
be-se bem quanto poderosa e profundamente sao 
atacados todos os órgãos, que pela sua insuffi-
ciencia funccional, pela sua miséria physiologica 
a que o alcoolismo as reduz, contribuem para a 
desnutrição e consequintemente para o desen
volvimento da tuberculose. 



CAPITULO II 

Acção sobre outros órgãos 

Começando pelo estômago e intestino, que são 
as primeiras victimas, é frequente o encontrar
mos a dispepsia gastro-intestinal de caracter 
chronico, com um cortejo symptomatico de nau
seas, vómitos, a pituita matinal inseparável dos 
alcoólicos e a anorexia—um grande bebedor é 
d'ordinario um fraco comedor — ; temos também 
a dilatação de estômago provocada pela habi
tual ingestão copiosa de bebidas e que tao fre
quentemente conduz á anemia progressiva; final
mente toda essa serie de gastro-enterites, que se 
eternizam nos alcoólicos. 

Em seguida o fígado, que é o orgao mais so
brecarregado em tributos ao degradante vicio, 
é de todas as vísceras a que accusa maior nu
mero de lesões: a incurável cirrhose alcoólica 
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hyperthrophica, a degenerescência granulo-gor-
durosa, icterícia, congestões repetidas e rebeldes 
da glândula, emfim a insufficiencia da cellula 
hepática, cholemia, etc. 

O coração, apresenta quasi sempre grandes 
depósitos de gordura; as suas paredes diminuí
das de espessura, flaccidas, friáveis, lesões, que 
trazem como fatal consequência um notável en
fraquecimento das pulsações cardíacas o que an
tecipa os symptomas da cachexia. 

Os rins, cuja alteração tanto concorre para a 
incurabilidade d'um grande numero de doenças, 
por isso que suo os órgãos eliminadores dos ve
nenos que se fabricam constantemente no orga
nismo, apparecem como que mergulhados n'uma 
atmosphera de gordura, podendo também apre
sentar granulações tuberculosas. O seu volume 
apparece quasi sempre modificado. 

Formad descreveu uma alteração especial do 
rim, que diz ser peculiar ao alcoolismo. Chama 
a esta lesão rim em dorso de porco dos alcoóli
cos. Esta lesão seria devida á congestão venosa 
chronica e teria duas variedades; uma cyanotica 
e outra edematosa. 

O peritoneo, quando attingido pelo mal, appa
rece crivado de granulações miliares. 

O mesenterio e os epiploons não escapam á 
adipose que invade quasi todos os órgãos. 

Acerca do systema nervoso diremos que o 
alcool é o typo dos seus venenos (Cl. Bernard); 
não admira, portanto, que seja a origem d'uma 
grande quantidade de lesões graves e profundas. 
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Observam-se lesões nos invólucros cerebraes, no 
próprio tecido nervoso (cellulas nervosas e ne-
vroglia) e nos vasos, d'onde derivam congestões, 
inflammações chronicas, degenerações gorduro
sas, atrophias, hemorrhagias e amollecimentos, 
lesões estas as mais das vezes associadas. 

Nas meninges observam-se muitas vezes he
morrhagias; são uma das causas de morte no al
coolismo agudo. 

Estas hemorrhagias são produzidas pela lesão 
ordinária d'apoplexia meningea, isto é, pela pa-
chymeningite (Charcot). 

Na dura-mater o alcool actua como irritante, 
o que para Lanceraux explicava a producçâo 
das falsas membranas da pachymeningite. 

Além d'estas lesões ainda ha o delirium tre
mens ou delirio alcoólico simples, tremor al
coólico que, segundo Bali, é uma ponte lançada 
entre as duas phases da intoxicação, aguda e 
chronica; e o delirio que só apparece nos indi
víduos que teem uma impregnação profunda d'al
cool, o delirio nocturno, o penoso, o instável e o 
profissional. 

Finalmente, do lado do apparelho respirató
rio, o alcool é um modificador poderoso das mu
cosas respiratórias, diminue a vitalidade dos seus 
epithelios, faz-íhes perder grande parte do seu 
reflexo expulsor, que difficulta a sabida de subs
tancias nocivas. 

Sabemos quanto são communs nos alcoólicos 
os catarrhos chronicos da laryngé e dos bron-
chios, a dilatação dos pequenos bronchios, o em-
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physema pulmonar, a sclerose cio pulmão e da 
pleura, etc. 

D'esta exposição de lesões das principaes vís
ceras, que tem a seu cargo a manutenção da nu
trição, o equilíbrio da saúde, se deduz que, tudo 
o que tende a destruir o seu funccionamento nor
mal, contribue para a desnutrição, prepara um 
enfraquecimento geral, que conduz o individuo 
á tysica e por fim á morte, que é o resultado 
final e o mais frequente. 



CAPITULO I I I 

Séde de começo da tuberculose dos alcoólicos 

Para Garaudeaux, cujos trabalhos sobre tu
berculose e alcoolismo datam de 1878, a tuber
culose dos alcoólicos não diffère da tysica or
dinária quanto a séde mais habitual de começo; 
só em 1879 é que G-. -d'Hôtel, discípulo de Lan-
ceraux estabeleceu esta differença de séde, di
zendo que na maior parte dos casos de alcoolis
mo, tem visto os tubérculos começarem no pul
mão direito. Os trabalhos de G. d'Hôtel tinham 
em vista provar que entre a sedentariedade e o 
começo das lesões tuberculosas no pulmão es
querdo, havia uma relação entre a causa e o 
effeito. 

Segundo a opinião do discípulo de Lanceraux, 
nâo se pôde formular uma lei sobre o começo 
das localisaçôes tuberculosas á esquerda, mas, 
accrescenta elle: escapará á nossa observação o 
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facto de quo estas lesões, cuja, séde, marcha e 
symptomas sâo quasi análogos, se podem filiar 
em causas similares? E este tacto que queremos 
fazer notar; nâo podemos formular uma lei abso
luta acerca do começo de tuberculísaçâo, mas 
estabelecemos que entre o alcoolismo e o começo 
no pulmão direito das lesões tuberculosas, ha uma 
relação entre a causa e o effeito. 

Lanceraux tem recentemente emittido a idéa, 
que no alcoólico a localisaçfio anatómica se apre
senta com caracteres distinctos dos que se obser
vam nos sedentários, ou dos que vivem n'um ar 
confinado; que nos primeiros a tuberculisaçâo 
começa pelo vértice direito e se estende mais 
para a parte posterior que para a anterior; nos 
segundos a tuberculisaçâo começa pelo vértice 
esquerdo e se estende mais para a parte anterior 
que para a posterior. 

Eis a regra que tem sido confirmada por nu
merosas observações. Ella tem excepções, nâo 
ha duvida alguma, mas são tâo poucas que nada 
podem contra ella. 

Quando n'um alcoólico a localisaçâo começa 
pelo pulmão esquerdo, outras causas interveem: 
a sedentariedade, a insufficiencia do ar e da ali
mentação, qualquer affecção grave, mesmo um 
traumatismo que tem preparado o pulmão es
querdo para a installaçao do bacillo, antes que o 
alcool tenha tempo de preparar a receptividade 
no pulmão direito. 

Os discípulos de Lanceraux guiados por esta 
maneira de vêr, verificaram sempre a existência 
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d'uma causa extranïm ao alcool nos alcoólicos 
tuberculosos de vértice esquerdo, que se lhes 
apresentavam. 

Da mesma forma n'um grande numero de ob

servações teem notado que, so n'um sedentário 
a localisaçao tuberculosa começa á direita, en

contramos geralmente na tysica uma outra causa 
■—o alcoolismo. 

Um discípulo de Lanccraux observou n'uma 
costureira que vivia em precárias condições hy

gienicas, a localisaçao tuberculosa fixarse á di

reita, porque o alcoolismo a que ella se entre

gava desde longa data actuou mais depressa o 
mais energicamente que a sedentariedade, ar 
confinado, etc. 

Ha, na verdade, poucas occasiões de obser

var este começo á direita nos alcoólicos, porque 
elle pôde passar despercebido, recolhendose o 
alcoólico ao hospital por causa d'outra doença e 
também porque ó muito curto o período durante 
o qual a lesão fica localisada no vértice; as gra

nulações generalisamsc com uma grande rapi

dez, d'ahi a difficuldadc de podermos surprehen

delas no. seu começo de sede. 
Qual será a razão ou razoes porque, no prin

cipio, a tuberculose dos alcoólicos se fixa no pul

mão direito? 
Vamos tentar a explicação d'esté facto que, 

embora nos não pareça a mais acertada, é, no 
entretanto, a mais verosímil. D'antemâo diremos, 
que nos alcoólicos ha a possibilidade da tuber

culisação começar pelo vértice esquerdo e tam
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bem que nem todas as tuberculoses do direito, sao 
d'origem alcoólica. 

Observações de tysica hereditaria feitas por 
Lanceraux, permittem-nos dizer, que nos tuber
culosos hereditários a lesão se localisa muitas 
vezes â direita, mas note-se que um grande nu
mero d'elles eram descendentes d'alcoólicos. 

Nós admittimos, com os discípulos de Lance
raux, que a tuberculose alcoólica começa á di
reita porque, d'ordinario, os bebedores exercem 
profissões activas em que precisam de empregar 
grande força physica, chegando em algumas a 
um verdadeiro esfalfamento por um trabalho 
muscular considerável. 

Nos indivíduos de profissão activa, d'uma dy-
namica accentuada, é o hemi-thorax direito que 
está sujeito a uma nutrição mais activa, a trocas 
de toda a natureza mais frequentes e mais rápi
das; ora, das funcções do organismo aquella que 
o movimento e o exercido muscular mais acce
lerant é a respiração. 

O movimento augmenta o volume d'ar expi
rado e, por consequência, a capacidade respira
tória. Assim, se representarmos por 1 o volume 
d'ar expirado durante o repouso, teremos para os 
diversos estados ou posições, segundo Beaunis: 

Decúbito dorsal 1 
De pé 1.3:) 
Marcha lenta 1.90 
Marcha rápida 4 
Marcha muito rápida 7 
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Este quadro mostra que o ar expirado na 
marcha mesmo lenta, e quasi duplo do ar expirado 
no decúbito dorsal-, por isso as trocas gazosas 
são duas vezes maiores; estas trocas ainda são 
maiores na marcha rápida e vão augmentando até 
se tornarem sete vezes maiores na marcha muito 
rápida. Juntando á marcha o exercicio violento 
empregado pelos membros superiores, vê-se a 
que cifra é susceptível de chegarem as trocas de 
oxigeneo e d'acido carbónico atravez dos pul
mões. A estas proporções ainda temos que ac-
crescentar a irritaçlio local produzida pela eli
minação do alcool só ou com essências; d'aqui 
vem a frequência da tuberculose á direita nos 
alcoólicos, ainda ajudada pela concomitância da 
gastro-enterite, pelo menos. 

É, portanto, no estudo dos pulmões e do seu 
funccionamento, que devemos procurar a expli
cação da tuberculose á direita, 

Já ao tractarmos da anatomia e physiologia 
pulmonar notamos a differença anatómica dos 
dous pulmões e a sua differença de actividade; 
vimos que o murmúrio vesicular é mais accen-
tuado á direita que á esquerda; que nos alcoóli
cos de profissão activa e em geral em todos os 
indivíduos o hemi-thorax direito trabalha mais 
que o esquerdo; por este excesso d'actividade o 
pulmão direito torna-se um locus minoris resis-
tentiœ, emquanto que o esquerdo, cujo trabalho 
é maior, mas não exagerado, resiste mais. É esta 
explicação a que nos parece mais rasoavel do 
começo de tubérculos pelo A'ertice direito. 
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A tuberculose declarada no alcoólico é creada 
por uma dupla predisposição: uma predisposição 
local, irritativa, e uma predisposição geral. 

Esta ultima é o effeito d'uma desnutrição que 
interessa todos os elementos do organismo. A 
desnutrição, por seu turno, deriva de dous pro
cessos différentes ; por um lado a gastro-enterite 
commum á totalidade dos alcoólicos; por outro a 
anorexia e por isso a diminuição da quantidade 
de alimentos ingeridos; pelo facto da lesão esto
macal a digestão d'estes alimentos é imperfeita 
e diminuída. 

Temos, pois, uma primeira causa de desnu
trição, a ingestão e a assimilação diminuídas. 

A segunda causa de desnutrição é o afrou
xamento da actividade dos elementos cellulares, 
que deriva da acção do alcool sobre estes ele
mentos. 

O alcool diminue a quantidade de acido car
bónico eliminado; sendo o acido carbónico o pro-
ducto das combustões que toem logar no intimo 
dos tecidos, concluímos que cilas são afrouxadas. 

O alcool économisa os materiaes combustí
veis, o que explica o facto de os alcoólicos con
servarem, por bastante tempo, a sua gordura e 
os seus músculos; mas o alcool leva tão longe o 
seu papel economisador que o fogo pliysiologico 
apaga-se por insufíiciencia de combustível; então 
começa o emmagrecimento que faz rápidos pro-
gressos. É esta uma segunda causa da desnutri
ção; diminuição da actividade cellular. 

Estas duas causas vão crcando a predisposi-
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ção geral ; toda a economia entra era soffrimento 
e constitue-se em terreno próprio para a cultura 
e multiplicação do bacillo de Kock. Todos os 
orgfios da economia seriam invadidos pela lesão 
bacillar, se um outro processo não interviesse ao 
mesmo tempo para crear a predisposição local. 

Qual é a razão porque é o pulmão o primeiro 
órgão a ser invadido pelas granulações tubercu
losas, seguindo-se depois o peritoneo, a pleura e 
as meninges? 

É ainda o alcool que determina esta predis
posição local, que fixa a lesão n'estes órgãos. 

Quanto ao pulmão, depois da ingestão d'al
cool, este vae encontrar-se no sangue, ainda que 
se tem sustentado, que elle ó queimado no orga
nismo e convertido em acido carbónico e agua. 
A passagem do alcool atravez dos capillares do 
pulmão, irrita estes vasos e a sua exhalação ir
rita as finas ramificações bronchicas, porque elle 
é exhalado com o ar expirado na proporção de 
4 %; é á superficie do parenchyma pulmonar 
que a eliminação das substancias voláteis se faz 
em primeiro logar; também a evolução tubercu
losa começa em volta dos capillares sanguíneos 
c dos bronchiolos; é assim que o alcool faz vul
nerável, em primeiro logar, o pulmão, indicando, 
por assim dizer, aos bacillos, o ponto do orga
nismo por onde devem começar a sua obra de 
destruição; acresce mais a circumstancia de es
tar próxima d'esté ponto, a porta de entrada do 
alcool. É assim que podemos explicar como a le
são pulmonar é a mais frequente. 

4 
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Depois do pulmão são o peritoneo, a pleura 
o as meninges, os órgãos mais frequentemente 
lesados; também aqui ha uma predisposição lo
cal creada pelo alcool. 

As serosas téem um grande poder de absor-
pçâo e de exhalaeao, devido isso á sua larga su
perficie e á sua constituição particular (sâo cri
vadas de stomatos); sabe-se com que facilidade 
sâo reabsorvidos e se reproduzem os líquidos 
derramados nas serosas. 

Numerosas experiências physiologicas pro
vam estes dois phenomenos, que sâo confirma
dos pela pathologia; são favorecidos por certas 
condições mechanicas em que estes órgãos se 
encontram, na pleura pelos movimentos de ins
piração, no peritoneo e nas meninges pela expi
ração. 

Observamos cm coelhos, por assim dizer ful
minados após a ingestão de poucos centímetros 
cúbicos d'aguardente, as suas serosas exhalarem 
um pronunciado cheiro a alcool. D'aqui resulta 
que nos tuberculosos alcoólicos as lesões perito-
neaes, pleuraes e meningiticas acompanham fre
quentemente as lesões pulmonares. 

Resumindo : o pulmão direito nas profissões 
activas torna-se o primeiro vulnerável pelo exa
gero da funeção respiratória, funeção que já phy-
siologicamente é mais activa que a do pulmão 
esquerdo; o pulmão esquerdo nos sedentários 
torna-se o primeiro vulnerável pelo exagerado 
affrouxamento da sua funeção respiratória, fun
eção que já physiologicamente é menos activa 
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que a do pulmão direito; basta acrescentar o 
que atraz dissemos, que os alcoólicos pertencem 
ao grupo dos activos e por isso a sua tubercu
lose começa no pulmão direito. 



CAPITULO IV 

Forma anatómica da tuberculose dos alcoólicos 

Kranz de Liège, foi o primeiro que reconhe
ceu uma forma anatómica especial na tysica dos 
alcoólicos a que elle chamou tysica aguda gene-
ralisada. Sobre esta forma particular iusistiu 
Lanceraux no artigo Alcoolismo do seu Diccio-
nario Encydopedico das Scienclas Medicas «o 
abuso das bebidas espirituosas contribue pode
rosamente para o desenvolvimento da alteração 
descripta sob a denominação de tysica granu
losa; se elle a nao gera sempre, peio menos 
n'uni certo numero de casos». 

A lesão anatómica que a caractérisa consiste 
na presença de granulações miliares, lenticula
res ou pisiformes, egualmente disseminadas por 
todo o parenchyma pulmonar, congestionado, 
amollecido, alterado e crivado de ponctuaçoes 
negras pigmentares. 
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Se ha escavações, estas sâo raras e muito 
pequenas e occupam de preferencia os verti
ces. 

O desenvolvimento da tuberculisaçâo miliar 
é, em alguns casos, influenciado pelo abuso das 
bebidas alcoólicas, que desempenham um papel 
irritativo nas paredes dos vasos capillares e dos 
ramúsculos bronchicos, que sao a sede habitual 
das granulações tuberculosas. 

Seria util distinguirmos as granulações tu
berculosas de fundo alcoólico,/ das originadas 
por outras causas, mas nao conhecemos algum 
caracter que possa servir de fundamento a esta 
distincçáo. 

Garaudeaux, na sua these de 1878, diz que 
nâo é somente em alguns casos que o desenvol
vimento dos tubérculos miliares é influenciado 
pelo abuso das bebidas alcoólicas; os órgãos le
sados offerecem sempre ganulações miliares. As
sim a forma miliar, apparece vinte e uma vezes 
em vinte e dois casos, quer sejam os pulmões, o 
fígado, o peritoneo, o intestino, os orgaos doen
tes, ella apparece sempre d'uma forma evidente. 

Nos alcoólicos a tysica é sempre granulosa, 
ê o que cathegoricamente affirma Garaudeaux. 

Ás vinte e duas observações de Garaudeaux, 
juntam-se as dos discípulos de Lanceraux, cuja 
affirmaçao nâo é tao positiva, dizendo que nos 
alcoólicos a forma granulosa é a mais commum. 

Para nós a forma granulosa é a regra geral 
nos alcoólicos, da mesma maneira que as formas 
caseosa e pneumónica o sao nas pessoas seden-



aõ 

tarins, que vivem d'uma alimentação e ar insuf
icientes, esfalfamento physico e intellectual, etc. 

Também se notam excavações raras e pe
quenas a que Garaudeaux recusa o nome de 
cavernas. 

Garaudeaux encontrou-as oito vezes em vinte 
autopsias, as quaes attribuiu ao amollecimento 
e á fusão das granulações. 

Parecc-nos difficil distinguir uma caverna 
proveniente da fusão das granulações d'uma 
caverna d'outra origem. 

Magnus Huss, Bell, Kranz e Launay não fal
iam d'umas ponctuações escuras pigmentares que 
se encontram disseminadas nos pulmões dos al
coólicos. Lanceraux no seu artigo sobre Alcoo
lismo refere-se a estas ponctuações, mas não lhes 
dâ alguma significação. 

Garaudeaux diz que fazendo uma secção nos 
pulmões, ao lado das ponctuações esbranquiça
das ou acinzentadas apparece uma grande quan
tidade de ponctuações escuras quasi da mesma 
dimensão. 

Parece-nos interessante o investigar a origem 
d'estas ponctuações e o seu papel na evolução do 
tubérculo. 

A natureza d'esté pigmento é a materia co
rante do sangue—a hemoglobina. 

A pigmentação mais ou menos carregada, 
conforme é mais ou menos antiga vae do rubro 
vivo ao negro sombrio. Estas diversas phases de 
coloração marcam as diversas phases d'um pro-
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cesso inflammatorio, que traduz a resistência do 
organismo á invasão bacillar. Hyppolito Martin, 
faz uma boa exposição d'esté processo .nas suas 
investigações anatomo-pathologicas sobre o tu
bérculo; estudou o começo da inflammação tu
berculosa nos différentes elementos histológicos 
e eis a sua descripçâo interessante: quer se trate 
de inflammação miliar ou diffusa, o tubérculo é 
constituído, a maior parte das vezes, por um con-
juncto de cellulas arredondadas e embryonna-
rias infiltradas no parenchyma -pulmonar. 

É umas vezes em volta do bronchio, outras 
e quasi sempre em volta d'uma artéria visinha 
d'esté bronchio, que começa a inflammação es
pecifica. 

Se o bronchio é o primeiro affectado, os seus 
vasos nutritivos dilatam-se e a stase sanguínea 
que é a consequência d'esta dilatação, deve favo
recer a diapedese dos glóbulos brancos e a sua 
accumulação na parede bronchica. 

Mas este núcleo leucocytico é, em breve, se
guido d'uma irritação proliferativa das cellulas 
conjunctivas visinhas, e as cellulas embryonna-
rias provenientes d'esta proliferação infiltram-se 
rapidamente nos tecidos peribronchicos. 

De resto, quaesquer que sejam os phenome-
nos inflammatories que venham a dar-se, quer 
na parede do vaso quer no interior do bronchio 
e no parenchyma alveolar peripherico, verifica
mos que mesmo começando o tubérculo por um 
bronchio, os pequenos vasos da parede broh-
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chica desempenham o principal papel no pro
cesso pathologico e servem evidentemente de 
centro formador á neoplasia tuberculosa. 

Outras vezes ao contrario, é uma artéria pul
monar que é o centro de formação da granula
ção tuberculosa c o processo é quasi idêntico ao 
que caractérisa a peri-bronchite, dilatação de 
capillares próprios, stase sanguínea, diapedese 
dos glóbulos brancos; todos estes phenomenos 
mórbidos se encontram e a endarterite oblité
rante é, como a endo-bronchite, a ultima phase 
que tende a provocar uma inflammação d'esté 
género». 

D'origem endarteritica ou peri-bronchitica a 
granulação é assim constituída; d'esté centro 
primitivo a inflammação estende-se para as par
tes visinhas, formando-se zonas infiammatorias e 
círculos pigmentares mais ou menos largos e 
pronunciados; este circulo vae augmenrando 
como que repellido pelo desenvolvimento da 
granulação primitiva, que quando attinge um 
certo volume confunde-se com as visinhas, amol-
lece, entra em fusão deixando por fim uma es
cavação. 



CAPITULO V 

Evolução da tuberculose dos alcoólicos 

Agora que conhecemos a sede de começo e 
a forma 'da lesão, vamos occupar-nos da marcha 
dos phenomenos mórbidos, que são a expressão 
da lesão, isto é, da evolução da doença. 

A questão do periodo da vida em que appa-
rece à tuberculose parepe-nos dever ser tratada 
em primeiro logar; nós estamos em presença, 
não d'uma doença da velhice, mas da idade 
adulta, cujas victimas são d'ordinario indivíduos 
d'uma certa robustez e este facto dá á questão 
uma grande importância. 

Segundo Kranz de Liège, a tysica galopante 
dos alcoólicos apparece no periodo medio da 
vida, aos quarenta annos pouco mais ou menos-, 
ainda que esta idade não é a média da vida hu
mana, é, no entretanto, quando eila apparece mais 
frequentemente. 
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A doença apparece sobretudo nos adultos, 
algumas vezes na adolescência, mais raramente 
nos velhos. 

Não sabemos durante quanto tempo o indivi
duo se pôde entregar aos abusos alcoólicos sem 
se tornar um tuberculoso, esta questão depende 
de circumstancias especiaes, constituição, doen
ças anteriores, qualidade da bebida, etc.; mas 
parece-nos que cinco a dez annos será tempo 
sufficiente para determinar tão grande mal. 

A tuberculose encontra-se raramente nos ve
lhos, porque se não beberam demasiadamente 
até aos cincoenta annos, não é provável que 
adquiram o vicio passada esta idade; também 
se encontram poucos tuberculosos depois dos cin
coenta annos, porque elles morrem antes de at-
tingir este limite d'idade. 

A tuberculose alcoólica, encontra-se em toda 
a idade a partir dos vinte annos até aos qua
renta a quarenta e cinco, dependendo este pe-
riodo da época da vida em que começaram os 
excessos. 

Quanto á duração, Bell não falia da marcha 
mais ou menos rápida da doença. Na opinião de 
muitos auetores esta tysica dos alcoólicos é sem
pre galopante. 

Launay cita casos de evolução rápida e ou
tros de evolução mais lenta; viu esta doença 
victimar em algumas semanas dois indivíduos 
de constituição athletica, outros d'uma consti
tuição mais forte que a normal. A doença per
corre as suas phases n'um espaço de tempo 
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maior ou menor segundo o individuo continua 
com os seus excessos, ou os abandona n'um pe
ríodo mais ou menos avançado; tendo em linha 
de conta circumstancias secundarias. 

O professor Jaccoud diz no appendice ás pri
meiras edições da sua Pathologia Interna que 
nos alcoólicos a tysica reveste muitas vezes a 
forma galopante. 

Lanceraux no seu artigo Alcoolismo, diz que 
esta affecção umas vezes rápida na sua marcha, 
pôde ser designada sob o nome de tysica galo
pante;'outras vezes ainda que mais lenta ná sua 
evolução, ella não tem a duração da tysica ordi
nária, não levando nunca mais de seis mezes a 
completar todas as suas phases. 

Nós associamo-nos a esta maneira de vêr; 
pois temos observado indivíduos de constituição 
forte, sem tara de tuberculose dos seus ascen
dentes e collateraes, serem victimados pela ty
sica n'um espaço de tempo muito curto. 

Assim distincta da tysica ordinária por sua 
localisaçao no começo, por sua forma granulosa, 
pelas ponctuações pigmentares, a tuberculose pul
monar dos alcoólicos ainda se distingue pela du
ração. Aguda ou não, ella leva menos tempo a 
evolucionar. 

Ha, pois, differença sensível de duração nas 
duas tysicas, differença que está ligada á diffe
rença etiológica. 



Quadro cl inico 

Os phenomenos mórbidos da tysica ordinária 
desde os primeiros signaes até á extrema cache
xia sao bem conhecidos; vamos recordal-os muito 
superficialmente, expondo também os phenome
nos mórbidos da tysica alcoólica, comparando 
os dois quadros clínicos, notando o que tem de 
commum e no que se distinguem. 

Ha na tuberculose ordinária certos signaes 
presumptive?, que se manifestam antes que o 
doente comece a queixar-se, como sâo laryngi
tes e bronchites repetidas, hemoptyses, pleure-
sias, etc., coincidindo algumas vezes com estes 
signaes uma ligeira diminuição de appetite, con-
servando-se do resto uma regular apparencia de 
saúde; n'este estado só o exame bacteriológico 
dos escarros pôde revelar a natureza do mal. 

Reconhecida a especificidade da doença, ella 
pôde curar-se espontaneamente sem intervenção ' 
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therapeutica; se ella continua, na sua marcha a 
anorexia augmenta e por consequência a desnu
trição começa, o emmagrecimento torna-se sen
sível e progride; vem em seguida certas pertur
bações de voz e depois symptomas hecticos, fe
bre vespéral, suores nocturnos e diarrheia. 

A este naufrágio do organismo só escapam 
as faculdades intellectuaes, que o doente con
serva as mais das vezes intactas até ao fim. 

Como signaes physicos, a auscultação revela 
no primeiro periodo ou bronchitico, respiração 
rude com expiração prolongada e som obscuro 
no vértice á percussão. 

No segundo periodo ou pneumo-caseoso, pe
riodo de amollecimento dos tubérculos, quando 
o emmagrecimento se accentua mais, o exame 
sthetoscopico denuncia a presença de sarridos 
ou ralas seccas mais ou menos disseminadas, ás 
quaes succédera fervores ou ralas húmidas com 
respiração sybillante. 

No torcoiro periodo ou ulcero-cavernoso, con
comitantemente com os symptomas hecticos ha 
signaes cavitarios revelados á auscultação por 
gorgolejo, sopro amphorico com o ruido do pa-
nella rachada á percussão e tenido metallico, 
modificações de voz pectoriloquia, egophonia, 
voz amphorica, expectoração nuraullar puru
lenta, hemoptoica, fétida, etc. 

O quadro clinico da tuberculose alcoólica è 
différente como vamos vêr : como signal pre
sumptive mais infallivel são as hemoptyses, que 
se reproduzem com muita frequência e são muito 
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rebeldes á ÉherapéuiíCã herflòstatica ; n'esta ty-
siea não se podem descrever os symptomas e 
signaes por períodos, tal é a velocidade da sua 
marcha; a principio encontram-se ralas dissemi
nadas, primeiro seccas, depois húmidas; a en
trada do ar parece soffrer interrupções súbitas 
(plicnomeno d'um grande valor no começo); a 
tosse cada vez mais fatigante com expectoração 
muito pequena, a principio mucosa e depois pu
rulenta e sanguinolenta; a dispnêa exacerba-se 
até á suffocação acompanhada de calafrios; ha 
perturbações do somno com agitação, delírio, 
terrores nocturnos, lábios e mãos agitadas d'uni 
tremor característico — o tremor alcoólico — : 
zonas extensas de hypersthesia na metade in
ferior dos braços e das pernas; a febre, suores 
e diarrheia adquirem muito cedo o caracter he-
ctico, phenomenos geralmente seguidos de morte. 

Como se vê, a tuberculose alcoólica ó clinica
mente différente da tuberculose ordinária; em 
primeiro logar a inspiração entrecortada que 
Lanceraux julga quasi exclusiva dos alcoólicos; 
as perturbações do somno e ás vezes a insomnia, 
que é antes o facto da intoxicação alcoólica que 
da tysica; a pouca abundância de expectoração 
dos alcoólicos, que explica a sua tosse fatigante 
e a dispnêa suffocante; o delírio, a agitação, a 
hypersthesia e o tremor, que silo mais o facto da 
intoxicação que da lesão pulmonar; emfim, à pre
cipitação com que se succedem todos os pheno
menos mórbidos, fazem a destrinça das duas tu
berculoses. 

5 
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Ura signal importante a notar é a hemoptyse 
que falta em muitos casos de tuberculose ordi
nária; G. d'Hôtel cncontrou-a cinco vezes em 
cincoenta e sete observações, uma das quaes 
n'um soldado suspeito de alcoolismo. 

Nos alcoólicos a hemoptyse é quasi infallivel. 
O emmagrecimento lento mas progressivo 

que c a regra na tysica ordinária, pôde falhar 
na alcoólica: efectivamente ha alcoólicos que 
conservam por muito tempo um certo bem estar, 
que' está em desharmonia com os signaes reve
lados pela auscultação. 

Esta boa disposição geral, apparente, des-
apparcce poucos dias antes da morte d'uma ma
neira brusca 0 rápida, de forma que chegam ao 
fim no mesmo estado de cachexia que os outros 
que emmagrecem lentamente. 

Os signaes locaes d'alteraçao pulmonar nos 
alcoólicos, nâo estão, pois, em relação com os 
syraptomas gemes de decadência orgânica. 

Aparte os casos em que a tysica é mais lenta 
ou que tem quasi a forma clássica, a sua sympto-
matologia é tão incompleta, tão insidiosa, que 
nada nos faz pensar n'uma tísica; nao se 
observa mais que unia tosse secca e persis
tente, ou somente uma certa dyspnêa, ou um 
ligeiro derrame pleuretico, a expectoração mes
mo se a ha, pôde nao estar em relação com o 
estado pulmonar. 

Desde que o appetite diminue o emmagreci
mento é a regra nos tuberculosos esquerdos ou 
ordinários, emquanto que nos tuberculosos direi-



67 

tos ou alcoólicos a anorexia pôde ser grande e o 
doente ter a apparencia d'uma excellente saúde. 

Exceptuam-se os tuberculosos hereditários, 
cuja lesão começa pelo vértice direito.; mas 
aqui cessa a similhança entre elles c os alcoólicos 
e entre os signaes que os distinguem podemos 
citar a febre, que em regra é ligeira nos primei
ros quando existe e intensa nos segundos. 

Em resumo: uma symptomatologia incom
pleta, respiração entrecortada, hemoptyses fre
quentes, tosse fatigante, dispnêa suffocante, ex
pectoração insignificante, agitação, delírio, tre
mor, hypersthesia, febre mais precoce e mais 
elevada de typo intermittente com accessos con
gestivos, emmagrecimento tardio e brusco, falta 
de relação entre as lesões materiaes e o estado 
geral, taes sâo os phenomenos que iipresenta o 
quadro clinico da tysica alcoólica, quadro diffé
rente do das outras tvsiCas. 



Prognostico, Therapeutica e Prophylaxia 

O prognostico cia tuberculose pulmonar dos 
alcoólicos é d'uma extrema gravidade, atten-
dendo a que os alcoólicos sáo incorrigíveis; o 
adagio «Qu'il a bu boira» é muito verdadeiro. 

Esta affecçáo no começo é susceptível de pa
rar na sua marcha, se o doente se torna sóbrio, 
se se submette ás regras d'uma boa hygiene c a 
uma therapeutica conveniente. 

É o que nos parece mais provável: a tuber
culose é curavel se o alcoólico renunciar ao seu 
funesto vicio e renunciar a tempo; pois concc-
be-se que elle possa resistir a vários impulsos 
granulosus e se elle deixar o vicio as granula
ções pigmentam-se e acabam por seccar. 

Em virtude das remissões da inflammaçao gra
nulosa, a tysica dos alcoólicos offereee no seu co
meço mais probabilidades de cura que a tysica or
dinária, mas raros sSo os que aproveitam estas 
probabilidades e d'ahi a gravidade da doença. 

Os tuberculosos alcoólicos com todas as suns 
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probabilidades de cura, morrera mais que os ordi
nários cujas probabilidades de cura sáo menores. 

E, pois, menos grave a dos alcoólicos que a 
dos sedentários e entretanto a alcoólica mata 
mais, ou antes os alcoólicos succumbem ao seu 
vicio persistente. 

Therapeutica 

O tratamento da tuberculose alcoólica é o 
mesmo que o das outras tuberculoses. 

Nós sabemos bem quanto é pobre a medicação 
anti-bacillar; mas sendo a doença o effeito d'uma 
desnutrição geral, admittiraos que modificando a 
nutrição vamos collocar o bacillo na impossibili
dade de continuar a sua obra de destruição. 

Os melhores modificadores da nutrição são, 
no caso presente, o ar puro e a agua fria. É de 
grande utilidade para os doentes residir no 
campo, sendo possível, ou então reeommendar-
lhes um logar bem arejado, não húmido. 

Aquelles a quem a fortuna permitte mudar 
de residência está perfeitamente indicada a Serra 
da Estrella, Guarda, Davos Platz, onde o ar 6 
muito puro e as variações da temperatura quasi 
insensiveis. 

A hydrotherapia sob • forma de loções por 
meio d'uma esponja duas vezes por dia, ou du
ches frias uma por dia, dá resultados notáveis. 

Convém, porém, acerescentar que a agua 
fria nao deve ser indicada em qualquer phase 
da doença; no principio náò devemos hesitar em 
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prescrevel-a, mas, quando o organismo já está 
muito enfraquecido e por isso náo tem uma força 
de reacçáo sufficiente, as duches se nao sáo con-
tra-indicadas, sáo em todo o caso d'uma utilidade 
duvidosa. 

A estes meios principaes para estimular o or
ganismo juntaremos secundariamente os amar
gos: genciana, quassia e , sobre tudo as gotas 
amargas de Beaumé. 

Os amargos têm a vantagem de diminuir a cons
tipação habitual do ventre dos alcoólicos e por isso 
actuam utilmente nas funeções digestivas. 

Os hypnoticos prestam aos doentes relevan
tes serviços; os alcoólicos perdem muito somno, 
de que elles têm tanta necessidade e por isso o 
fazel-os dormir é uma indicação capital. O hy-
drato do chloral e o xarope de morphina, provo
cam em regra um somno reparador sem sonhos 
nem agitação. 

Ainda aqui é indicada a agua fria para régu
larisai- as funeções nervosas tâo profundamente 
perturbadas. 

Prophylaxia 

Todas as armas postas em lueta sáo impo
tentes para debellar o mal; o melhor meio pro-
phylactico a estabelecer em presença d'uni al
coólico ameaçado de tuberculose, é leval-o ao 
conhecimento de quanto os remédios sáo innef-
íicazes para a cura da sua grande doença,' que 
só cederá renunciando ao degradante vicio. 



Proposições 

Anatomia.—A irrigação arterial nem sempre corres
ponde, na abundância, á importância physiologica dos órgãos. 

Physiologia. —Todos os elementos da bilis são uma fune-
ção da cellula hepática. 

Therapeutica. — No tratamento das febres palustres 
prescrevo os saes de quinino, quê considero específicos. 

Pathologia geral.—As bebidas alcoólicas gosam um 
papel preponderante na etiologia da tuberculoso pulmonar. 

Anatomia pathologica. —As lesões preponderantes nos 
casos de intoxicação alcoólica são as scleroses. 

Pathologia externa.—A extirpação do cancro duro 
não faz abortar a syphilis. 

Pathologia interna. — No tratamento d'algumas doen
ças internas deve figurar hoje a intervenção cirúrgica. 

Operações. — Na abertura do anthrax prefiro o thermo-
cauterio ao bistouri. 

Partos. — A mulher gravida aconselharei sempre a ana
lyse s\'stematica das suas urinas. 

Medicina legal. — A suspensão das pulsações cardíacas 
não ó um signal de morte. 

VISTO. PODE IMPRIMIR-SE. 

O presidente, O director, 

cR-LcatSo Sozqc. ^C'eiicofciu de £hna. 
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