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CONSIDERAÇÕES PREVIAS 

D'entre os vários e numerosos assumptos que 
o vasto campo da medicina nos offerece, forçoso 
é fixarmo-nos em algum; e nõo é este o menor 
obstáculo a remover para satisfazer a exigência 
legal, que nos obriga a apresentar um trabalho 
escripto, perante uma corporação doida e illus-
trada, como ê a da Escola Medica do Porto, da 
qual me honro de haver sido discípulo. 

Desenvolver uma certa proposição scientifica, 
com, a devida prof ciência, é, para quem acaba 
de deixar o tirocínio escolar, obra que sobreleva 
as minhas forças. Um anno de repouso e recons
tituição de energia, esgotada pelo estudo e pela 
doença, embora occupado este intervallo n'um 
pequeno exercido clinico rural, não foi assaz 
revigorador para poder encarar a minha emba
raçosa situação e obter o desideratum a que só 



conseguem chegar os que a múltiplos conheci
mentos e fecundo engenho alliam uma longa 
pratica profissional. Não foi portanto de animo 
leve que preferi o assumpto de que vou tratar: 
sei bem qual a sua importância e não oceulto a 
temeridade de que dou prova. 

Areias do rim! Diathese urica! Que vasto e 
suggestivo assumpto para illustrar uma plêiade 
de sábios e perfazer uma bibliographia immensa ! 

Por toda a parte, na clinica de todas as 
classes e de todas as regiões, surge uma manifesta
ção, um stygma d'essa modalidade physio-pa-
thologica da nutrição — o arthritismo, tão fre
quente na nossa epocha, que dir-se-hia a chan-
cella deprimente d'uma degeneração invasora. 

D'esse grande capitulo da, pathologia tomo 
para assumpto o que diz respeito, muito restri-
ctamente, ás areias e cálculos uricos do rim. E 
porque eu fosse durante muito tempo e seja ain
da um gravelloso, aproveitei os conhecimentos 
que obtive com uma leitura variada e um trata
mento porfiado a que me submetti, para confec
cionar este pequeno trabalho, d'onde faço salien
tar sobretudo as causas e tratamento, visto que 
todas as tendências actuaes são para a medita
ção etiocratica. 

Por isso divido a minha dissertação em 3 
capítulos: no primeiro faço considerações geraes 
sobre areias e cálculos de varia natureza; no se
gundo trato em especial das concreções uricas; 



finalmente, termino por fazer no terceiro capi
tulo uma resenha das causas e tratamento da 
lithiase urica. 

Passo em silencio sobre symptomatologia, 
diagnostico e complicações d'esta affecção, capí
tulos de grande importância, sobretudo este ul
timo; mas tudo isto vem nos tratados clássicos 
com um desenvolvimento que eu não poderia dar-
Ihe n'um trabalho d'esta natureza, de caracter 
summario e pratico e de observação pessoal, ser-
vindo-me, devo porém, acerescentar, das acqui-
sições modernas trazidas para a sciencia por au-
ctores notáveis. 

Pela importância do plano traçado que eu 
jidgo grande, confrontado com os meus mingua
dos recursos, se afere a justiça com que appello 
para a benevolência, do jury', a quem submetto a 
minha these inaugural, condemnada desde o ini
cio pela incompetência de 

O AUCTOR. 



CAPITULO I 

Considerações geraes sobre areias 
e cálculos 

Que são areias e cálculos renaes? 
Defino da forma seguinte: concreções de 

dureza variável, formadas á custa de certas 
substancias em dissolução na urina, normal ou 
pathologica. 

Certas condições são necessárias para que 
essas concreções se formem — a saber: que 
haja excesso ou deposito d'essas substan
cias dissolvidas na urina, que se precipitem e 
agglomerem em qualquer ponto do canal ex-
cretor; dado isto, a doença conhecida com o 
nome de Lithiase renal está constituída. 

— Qual é a génese d'estas concreções? ou 
por outra, porque é que as substancias em dis
solução na urina se precipitam e agglomeram? 

Diversas tbeorias teem sido emittidas so-
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bre este assumpto, mas até hoje nada ha de 
positivo ; todos nós sabemos que o estado pa-
tholoçnco das vias urinarias influenceia esta 
precipitação, porém isto só não basta para ex
plicar semelhante facto, salvo se o mundo me
dico demonstrar que não ha lithiase renal sem 
estado pathologico anterior das vias urinarias 
e n'este caso não me repugna admittir que as 
cellulas mortificadas a que este estado patho
logico dá origem, sejam os principaes agentes 
provocadores da precipitação, actuando como 
corpos extranhos, que são introduzidos acci-
dentalmente na bexiga, e que se incrustam 
depois de algum tempo de certos principios 
sólidos em suspensão na urina. 

Devem existir, naturalmente tantas espé
cies de lithiase quantos os principios sólidos se 
encontram na urina: na pratica, de ordinário 
conhecemos só três principaes1. l.° A lithiase 
urica, que é a mais cornaram e a mais impor
tante; 2.° A lithiase, oxalica; 3.° A lithiasephos-
phatiea ou terrosa. 

Alffuns auctores basearam uma classifica-
ção das areias e cálculos do rim segundo as 
causas da sua producção. Durand-Fardcl dis-

1 A lithiase de CystínH, de Xanthina e de Uro-Sfealithe 
são tão excepcionais que A. PotjgsoU no sell livro de doenças 
das vias urinarias apresenta 50 casos registados pela sciencia. 
na primeira, nove na segunda e quatro na terceira. 



2 1 

tingue duas formas: a lithiase ãiathesica (urica 
e oxalica) e a lithiase catharral (phospliatica) ; 
isto é, a primeira por perturbação geral da nu

trição e a segunda por doença local (affecção 
das vias urinarias, tornando as urinas alcali

nas, com deposito de phosphatos). Esta clas

sificação, ainda que muito boa, tem um incon

veniente : elimina a lithiase phospliatica primi

tiva, cuja existência está demonstrada. 
A melhor classificação, debaixo do ponto 

de vista do tratamento, pareceme a seguinte: 

íUrica (acido uri
Com reacção \ co, uratos) . 

acida. \a ,. , . , 
I Oxalica (acido oxa

D . ». • ■ . ! ' lico, oxalatos. 
íathesica primi1 ' 
liva. í 

/Com reacção) Phospliatica (nlca
' alcalina. i linos). 

Litliiase 
renal 

Catarrhal seeunl 
daria devida a ' , i  i 

. „ , U m reacção \ m , . 
uma iiinamina' . ,. » ! rhoephatica. 

« , . ] alcalina. ( ■ 
çaodas vias uriJ l 

Esta classificação está longe de ser regu

lar e constante com respeito á reacção e com

posição de cada uma das lithiases. 
A pratica demonstranos este facto; e eu 

mesmo o tenho observado infelizmente em mim 
próprio ! 
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Um doente é portador d'uma lithiase renal 
urica, expelle areias de différentes volumes, 
faz-se a analyse, a composição dos cálculos ou 
areias é confirmada (acido úrico e uratos) e a 
reacção da urina revela-nos excesso de acidez. 
Indica-se ao doente o uso dos alcalinos com o 
fim de modificar esta diathese, diminuindo a 
elaboração viciosa do acido úrico e nós vere
mos que este tratamento mal dirigido traz 
comsigo uma modificação temporária na com
posição das areias; de urícãs que eram an
teriormente, apresentam agora externamente 
uma camada phospliatica ; se verificarmos 
n'esta occasião a reacção da urina encontra-se 
alcalina. D'aqui podemos concluir o que uma 
mudança, da reacção da urina é capaz de mo
dificar a composição dos cálculos. 

Ainda mais: — sabemos que as areias uri-
cas se formam n'um meio acido; imaginemos 
que uma d'essas areias, deslisando ao longo do 
canal excretor, encontra um obstáculo qual
quer e ficou detida n u m a parte d'esté canal, 
ou seja n'um dos logares de elecção do ure
t e r :— 1) emboccadura do ureter no bassinete; 
2) terço médio do canal, (ao nivel da inflexão 
sacro-vertebral); 3) porção intravesical do ure
ter ; e que um d'esses pontos vem a inflammar-
se, o que é fácil; a urina altera-se e pôde ficar 
ammoniacal durante semanas e mezes. Ora a 
superficie do calculo úrico, sendo acida, neu-
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tralisa-se e fixa o ammoniaco tirado ao car
bonato de ammonio que provém da decom
posição da urea. Sobre esta pellicula de ura-
to, os phosphatos depositam-se e o desen
volvimento de calculo continuará por uma ca
mada phospliatica. 

Tenho fallado sem distincção de areias e 
cálculos, dando a estas palavras a mesma si
gnificação, comtudo, ainda que procure esta
belecer uma divisão entre as duas, é" muito 
difiicil e muito arbitraria. 

Os principios sólidos quando se encontram 
em excesso na urina depositam-se sob diffé
rentes volumes, d'onde a classificação de sedi
mentos, areias, cálculos e pedras. 

Cada auctor define, segundo a sua ideia 
pessoal, o que entende por estes différentes 
nomes: é em relação ao volume d'estas con
creções que baseiam a classificação ; para vêr 
quanto é arbitraria, haja em vista o que 
acontece em certos doentes e sobretudo nas 
mulheres, que expellem pelo canal da urethra 
pedras bastante volumosas. 

Copio o que o dr. Mabboux (de Contrexe-
ville) escreve sobre este assumpto, porque as 
suas definições me parecem bastante claras. 

Sedimentos—são constituídos por um pó 
impalpável, vermelho ou cinzento que se agar
ra ás paredes do vaso ou deposita no fundo, 
em seguida ao resfriamento do liquido. En-
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contra-se na urina dos febricitantes, no dia se
guinte a um excesso de meza ou a uma «ran-
de fadiga muscular. 

Quando estes sedimentos apparecem d'uma 
maneira constante, está em começo uma li
thiase. 

Areias — são concressões pulverulentas 
muito finas, mas facilmente separáveis umas 
das outras que se depositam logo depois da 
emissão. 

Gravella — deve entender-se a aggregação 
de areias tenues, formando pequenos corpos 
mais ou menos arredondados cujo volume va
ria desde um grão de painço até um grão de 
linhaça. 

Graeiros ' — são concreções mais grossas, 
lisas ou irregulares, de forma espherica ou 
ovalar, cujas dimensões não excedem o diâ
metro da urethra ou os limites da dilatibili-
dade natural. 

Cálculos — areias muito grossas para po
derem sahir da urethra sem operação. 

As palavras calculo e pedra empregam-se 
muitas vezes uma por outra; entretanto a pe
dra exprime geralmente o grau maior na es
cala das concreções urinarias. 

Na classificação das lithiases renaes ante-

Termo que melhor parece traduzir a palavra graviers. 
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riormente indicada expuz duas espécies de li
thiase phosphatica: uma diathesica primitiva, 
outra catarrhal secundaria. 

D'esta ultima, devida a uma inflammação 
das vias urinarias, conhecida e acceite por to
dos ninguém contesta a existência; não acon
tece já assim com a primeira, negada por al
guns e considerada muito excepcional por ou
tros. 

Ambas se produzem sob a influencia d'uma 
urina alcalina. 

A existência da lithiase phosphatica essen
cial está hoje fora de duvida; podemos incri-
minar-lhe como causas productoras: a supra 
alcalinidade do sangue, o abuso de medica
mentos phosphatados e a desphosphatisação 
do organismo devida a certas nevropathias ; 
os factos clinicos demonstram-nos isto mesmo. 
Debut, distincto medico francez, cita vários 
casos de gravella phosphatica essencial em in
divíduos depauperados por esgotamento ner
voso com phosphaturia de principio, sem que 
as urinas apresentassem vestígios de catar-
rho. 

Durante algum tempo que tenho estado na 
provincia tive occasião de observar um doente 
portador desde alguns annos d'uma tubercu
lose óssea da columna vertebral; começando 
a fazer uso em excesso da medicação phospha-
tada, foi atacado algum tempo depois de coli-
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cas nephreticas, expelindo areias com a forma, 
volume e côr dos grânulos de Sedlitz eme a 
analyse revelou serem phosphaticas, sem que 
antes e depois houvesse affecção das vias uri
narias. 

Vem a propósito expor n'esta altura o 
que o eminente professor Bouchard pensa so
bre a producção dos cálculos phosphaticos nas 
urinas alcalinas. 

«A alcalinidade das urinas produz precipi
tados que turvam as urinas, mas não se con-
cretisam em calculo; é preciso de qualquer 
forma que um núcleo sirva de centro á concre
ção dos saes terrosos; é o que tem lugar quan
do ha nas vias urinarias um corpo extranho 
preexistente». 

Esta opinião não me parece dever acceitar-
se integralmente. Quando um corpo extranho 
se tenha demorado na bexiga e traga comsigo 
a innammação da mucosa vesical e alcalinidade 
das urinas, ha evidentemente producção e de
posito de phosphatos em volta d'esté corpo 
extranho ; eu tenho na minha collecção, cálcu
los de acido úrico cercados d'uma camada ex
terior phosphatica; outros compostos por ca
madas suecessivas de phosphatos e acido úrico; 
todos nós sabemos que as sondas em seguida 
a uma demora prolongada na bexiga encrus-
tam-se de phosphatos; mas como explicar a 
formação de areias e cálculos phosphaticos 
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puros quando não ha a presença de corpos ex-
tranhos nas vias urinarias que lhe sirvam de 
núcleo gerador? e comtudo esses cálculos exis
tem sem que seja conhecido esse núcleo gera
dor, pelo menos visível. 

A lithiase phosphatica não é geralmente 
composta só de phosphato de cal; encontra-se 
muitas vezes este phosphato unido ao carbo
neto de cal, de amnioniaco e de magnesia. 

Pelo que diz respeito ao tratamento, deve 
ser o contrario do que exporei adeante do acido 
úrico, pois que trata-se de augmentai- a acidez 
da urina em lugar de a diminuir. 



CAPITULO II 

Areias e cálculos uricos 

O eminente professor Bouchard deu uma 
excellente definição da lithiase renal urica: «E' 
uma doença nitida, circumscripta, bem delimi
tada, uma espécie mórbida precisa como a 
gotta e que tem com a gotta intimas afinida
des pathologicas. Esta doença é a gravella. 
Elaboração viciosa do acido úrico é de qual
quer forma tudo — gravella». 

Está perfeitamente estabelecido hoje que a 
lithiase urica acompanha quasi sempre as 
manifestações gottosas e que deriva do mesmo 
vicio de nutrição. 

O professor Lecorché considera a lithiase 
urica como quasi sempre de natureza gottosa 
e a cólica nephretica como um ataque agudo 
de gotta renal. — «Os que fazem da gotta ar-



29 

ticular e da gravella duas doenças différentes 
jogam com as palavras. Não são os dois ir
mãos, como dizia Erasmo ; é a mesma doença 
dirigindo-se sobre pontos différentes, determi
nando aqui o ataque articular, ali o ataque ne-
phretico». 

D'esta identidade de natureza póde-se ti
rar a seguinte conclusão: o tratamento d'uma 
é o mesmo que o tratamento da outra. 

O acido úrico é o principal e único factor 
da lithiase urica, é necessário estudar este 
corpo orgânico. Além d'isso o acido úrico, 
sendo um producto azotado importante da 
desassimilação, é preciso dizer algumas pala
vras sobre a metamorphose das matérias azo-
ladas no organismo e sobre a alimentação. 

Acido úrico — o acido úrico é o princi
pio que se encontra muitas vezes na urina de
pois da urea. No estado normal, apparece 
dissolvido na urina; quando este liquido arre
fece, deixa depositar acido úrico, ou sob a 
forma de crystaes avermelhados ou em cama
da ligeiramente rosada, collada ao vaso e que 
não pôde desligar-se senão com a agua fer
vente. 

A quantidade d'acido úrico segregada pelo 
homem em 24 horas varia consideravelmente. 
Depende sobretudo da composição da alimen
tação ; com uma alimentação exclusivamente 
vegetal é de 0g%02 a 0S1\07, eleva-se a 2 gr. 
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e para cima com a alimentação exclusiva
mente animal. 

A formula do acido úrico é C5H4Az403, 
se lhe ajuntarmos carbonato de soda temos 
C5H3NaAz i03, que é o urato acido de soda. 

A dissolução do acido úrico na agua e os 
coeficientes de solubilidade, são muito impor
tantes de conhecer, porque do deposito d'esté 
acido e dos uratos forma-se a diathese urica e 
a gotta. 

Para dissolver um gr. d'acido úrico, é pre
ciso: 

Á temperatura ordinária . . . 14 litros d'agua 
Á ebullição 2 » » 
Á temperatura do corpo humano 7 a 8 » » 

O urato acido de soda necessita 1:100 par
tes d'agua fria ou 124 partes d'agua fervente. 

D'estes números podemos tirar a seguinte 
conclusão: á quantidade de urina normal sen
do de 1:500 c.c. a 2:000 c c , um gr. d'acido 
úrico não pôde ser dissolvido, são precisos 7 a 
8 litros á temperatura do corpo ; por esta ra
zão devemos admittir que o acido úrico se dis
solve sob a forma de sal alcalino. 

Uratos — Os uratos existem na urina de
baixo da forma de uratos de soda, de potassa, 
cal, e magnesia; estes uratos alcalinos são so
lúveis, a não ser que a quantidade d'agua seja 
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fraca e a temperatura da solução baixa. Alguns 
doentes teem-me procurado, assustados, com 
os depósitos avermelhados ou amarellados que 
encontram no fundo do bacio; tranquillisam-se 
aquecendo deante d'elles este liquido, que acla
ra, se é um urato alcalino. 

Os depósitos de uratos são um indicio de 
que devemos recear a formação ulterior de 
areias e cálculos urinários. 

Transformação das matérias azotadas no organismo. 
— Está perfeitamente demonstrado actualmen
te: 1.° que o acido úrico é um producto de 
transformação mediata das substancias azota
das: depende pois da alimentação; 2.° que o 
azoto entra fixo no circuito vital e sabe da 
mesma forma: os pbenomenos vitaes são im
potentes para augmentar ou diminuir a quan
tidade. 

Muitos sábios apoiaram estas proposições 
com a sua auctoridade. «Qualquer que seja a 
sede da sua producção, qualquer que seja a 
série de transformações chimicas: oxydaçòes, 
desdobramentos, etc., que concorram para a 
sua formação, o acido úrico tem por origem a 
materia azotada dos alimentos, porque o ani
mal transforma a materia azotada, mas não a 
faz : tira-a do reino vegetal e animal. A pro
ducção do acido úrico deve pois ser influen
ciada pela natureza dos alimentos». Bouchard. 
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«A reacção acida da urina está em relação com 
uma alimentação azotada. Pouco importa que 
as matérias azotadas sejam de origem ani
mal ou vegetal». Claude Bernard. «O acido 
úrico como a urea não toma origem no rim, 
mas simplesmente ê eliminado por esta glân
dula. Como a urea também, a sua existência 
está em relação directa com o modo d'alimen
tação mais ou menos azotada. . . O que im
porta saber para nós clinicos é que o acido 
úrico augmenta com uma alimentação azotada 
abundante, para diminuir quando essa alimen
tação é menos substancial.» Gruyon. 

Emfim, «o azoto entra na planta no estado 
de combinação debaixo da forma de ammo-
niaco, acido azotoso ou azotico ; toma parte na 
formação das combinações orgânicas mais 
complicadas, passa com ellas, sobretudo sob a 
forma de substancias proteicas, ao corpo do 
animal e abandona-o debaixo da forma de 
combinações, como a urea e acido úrico, que 
se decompõem rapidamente ao ar com forma
ção de ammoniaco». Bunge. 

Pelo que acabamos de vêr conclue-se que 
a evacuação da substancia azotada faz-se, no 
estado normal, sob a forma de urea; mas, se 
a elaboração d'esta substancia não tem lugar 
d'uma maneira completa por motivos especiaes, 
em lugar de urea ha producção d'acido úrico 
ou acido oxalico. 
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Toda a therapeutica da lithiase urica fun-
da-se portanto: 1.° na alimentação normal; 2.° 
sobre a seguinte tlieoria: sendo o acido úrico 
um producto importante da substancia azota
da, tudo o que possa alterar a boa elabora
ção d'essa substancia, ou deter a sua transfor
mação completa, deverá ser considerado como 
nocivo. 

_ Alimentação. —Segundo o estado nctual da 
sciencia, devemos designar por alimentos não 
só as substancias que têm por fim substituir 
as partes destruídas do nosso organismo, mas 
também todas aquellas que lhe introduzem 
uma força de energia. 

Entre varias classificações propostas para 
os alimentos, aproveito a que me parece mais 
clara e satisfaz ao estudo do assumpto de que 
trato : 

1.° Matérias albuminóides ou proteicas. 
2.° Hydratos de carbono e gorduras. 
3.° Alimentos inorgânicos. 

Matérias albuminóides ou proteicas—são 
os alimentos mais importantes, porque, como 
diz Bunge: são os imicos d'entre todos os 
alimentos orgânicos sem os quaes o organis
mo não pôde viver e que não podem ser 
substituídos por outros. São formados pela 
combinação de cinco elementos : azoto, oxyge-

3 



34 

nio, carbono, hydrogenio e enxofre ; estes ele
mentos não se encontram reunidos em solução 
perfeita, e foi por isso que Graham cm 1861 
deu o nome de substancias colloïdes a todos 
estes corpos que só apparentemeute se dissol
vem. 

As matérias gelatinosas formam um grupo 
muito approximado das substancias albumi
nóides, mas não idêntico. Não se podem for
mar matérias albuminóides partindo da gela
tina, emquanto que todos os tecidos gelatinosos 
do corpo são formados de matérias albumi
nóides. 

Hydratos de carbono e gorduras — estes 
alimentos contéem somente oxygenio, hydro
genio e carbono ; não estão combinados es
tes elementos d'um modo egual nos hydra
tos de carbono e nas gorduras. As ultimas são 
ricas em carbono e hydrogenio, e os hydratos 
em oxygenio. 

Vê-se, por conseguinte, pelo que fica ex
posto, que, para o tratamento das areias e cál
culos uricos, os hydratos de carbono e as gor
duras valem mais do que as matérias albumi
nóides, visto não conterem azoto ; e os hydra
tos (assucares) mais que as gorduras por serem 
mais oxygenados. Mas os hydratos e as gor
duras podem compensar os alimentos albumi
nóides? Isto é o que interessa saber em pri
meiro lugar, pois que o tratamento da lithiase 
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urica consistiria principalmente na suppressão 
da materia azotada. 

Não devemos esquecer o que diz Bunge, 
nada pôde substituir a albumina. As experiên
cias demonstram que as substancias albumi
nóides são necessárias e indispensáveis n'uma 
certa medida sob pena de chegarmos á deca
dência vital ; com um tal regimen teríamos a 
chamada «inanição azotada» e o individuo 
morreria. Não acontece já assim com as gor
duras e hydratos que podem compensar-se 
mutuamente, mas só até um certo ponto; 6 
necessário ajuntar assucar a uma alimentação 
mais gorda e reciprocamente. 

O homem são necessita absorver 100 gram
mas de albumina por dia para ficar em equi
líbrio ; se absorve uma grande quantidade de 
gorduras e de hydratos, esta quantidade de 
albumina pode ser consideravelmente dimi-
nuida; podemos dizer que ha relativamente 
necessidade de menos albumina e mais de hy
drates de carbono, também não é fácil indicar 
a quantidade normal de gorduras e hydratos 
de carbono de que o nosso organismo neces
sita diariamente. Admitte-se a media seguinte: 
50 a 200 grammas de gordura, 300 a 800 
grammas de hydratos de carbono e 120 a 
150 grammas de substancias albuminóides; 
mas é preciso entrar em consideração, com o 
esforço muscular maior ou menor que exige 
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tanto mais ou menos o emprego dos hydratos, 
com a temperatura, que segundo as condições, 
pede mais ou menos gorduras. Os habitantes 
das regiões frias comem muita gordura; os dos 
trópicos teem uma alimentação muito pobre 
em gordura, mas rica em hydratos de car-
bono. 

O que caractérisa as matérias albuminói
des, os hydratos (amido, dextrina, assucares e 
gommas) e as gorduras é estas substancias não 
poderem ser produzidas senão pela actividade 
dos seres vivos, animaes ou plantas. 

ALIMENTOS INORGÂNICOS. — Estes alimentos 
comprehendem a agua e os diversos saes alca
linos e alcalino-tcrrosos. 

A agua é d'uma necessidade absoluta, por
que os rins não podem eliminar as combina
ções azotadas senão em soluções aquosas. Os 
saes, especialmente o sal de cosinha, desem
penham um papel importante na alimentação, 
comtanto que d'elles não abusemos. 

Para demonstrar a importância do sal de 
cosinha, basta apontar a relação que existe 
entre o regimen e o emprego d'esta substancia; 
assim o individuo que vive mais de carne, tem 
menos necessidade de sal do que o que vive 
quasi de vegeta.es. O trabalhador do campo, 
usa mais sal que as classes mais abastadas, 
devido ao regimen mais vegetariano no pri
meiro caso. Os animaes carnívoros não gostam 

http://vegeta.es
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de sal, mas não acontece o mesmo com os her
bívoros. Bunge explica este facto da forma se
guinte: a riqueza em potassa da alimentação 
vegetal, pôde ser a causa da necessidade do 
cliloreto de sódio nos herbívoros pela razão 
seguinte: o herbívoro absorve uma quantidade 
de potassa pelo menos três a quatro vezes 
maior que o carnivoro, ora o carbonato de po
tassa em presença do chloreto de sódio forma 
chloreto de potássio e bicarbonato de soda, 
mas o único sal inorgânico que possue o san
gue é o chloreto de sódio, que é indispensável; 
portanto introduzindo-se potassa na economia, 
ha transformação do chloreto de sódio e ne
cessidade de ingei-ir fortes doses como com
pensação; o carbonato de soda produzido, eli
mina-se pelos rins. 

Quando se comem batatas ha uma neces
sidade de sal de cosinha e mesmo a impossi
bilidade para alguns de se privarem d'esté 
condimento com tal alimentação; isto expli
c a t e pela potassa que a batata contém. 

O professor Bouchard reconheceu que a 
auto-intoxicação se produz pelos saes de po
tassa; como acabamos de vêr, os rins elimi
nam estes saes, a auto-intoxicação augmenta 
por pouco que os rins sejam attingidos, mesmo 
ligeiramente, e deteem esta eliminação. D'onde 
devemos tirar as seguintes conclusões praticas: 
1.°, as batatas são excellentes contra a lithiase 
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urica pois que conteem potassa, mas não deve
mos abusar, sobretudo quando os rins, o que 
é frequente no gravelloso, são attingidos ; 2.°, a 
utilidade de comer sal com um regimen vege
tariano é dupla, pois que assim mantem-se o 
sal do sangue e augmenta-se a alcalinidade da 
urina pela producçâo do carbonato ; 3.°, quando 
os rins estão doentes, as batatas devem ser 
substituídas por um vegetal menos ripo em 
potassa, o arroz, por exemplo, que é muito po
bre em sal de potassa. 

Para terminar o que fica exposto sobre ali
mentação, reproduzo aqui os dois quadros es
tabelecidos por Koenig (de Berlim). O primeiro 
indica quanto os alimentos no estado natural, 
conteem por cento de matérias albuminóides, 
gorduras e bydratos de carbono; o segundo, 
a quantidade de cada substancia que de
vemos consumir no estado natural para ter 
100 grammas de substancias albuminóides. 

Quadro 1 

Matérias Gorduras Hydra tos 
albuminóides Gorduras de carbono 

Maçãs . 0.4 13 
Cenouras 1.1 0,2 9 

2.0 0,1 20 
Leite de mulher 2.4 4.0 6 

3.3 0,7 7 
Leite de vacca . 3.4 4.0 5 
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a 
Matérias 

[buminoide 

8.0 
Milbo 10.0 

12,0 
B ranço d'ovo de gallinha 13.0 
Peixe gordo (enguia) . 13.0 
Carne de porco gorda . 15.0 
Carne de boi gorda. 17.0 
Peixe magro (t>olha) 18,0 
Carne de boi magra 21.0 
Ervilbas . . . . 28.0 

Quadro II 

Cem grammas de matérias albuminóides 
estão contidas em: „ 

5.000 grammas de maçãs 
9.000 » » cenouras 
5.000 • » batatas 
4.200 0 » leite de mulber 
3.000 » » couves 
1.250 > » arroz 
1.000 » » milho 

800 D » trigo 
750 » » branco d'ovo de gallinha 
750 » » peixe gordo (enguias) 
650 » » carne de porco gorda 
600 » » carne de boi gorda 
550 » » peixe magro (solha) 
480 » » carne de boi magra 
430 » » ervilhas 

Gnrduiaa Hyclratos 
uoidmas fle c a r b o n o 

0,9 77 
4.6 71 
1.7 70 
0.3 — 

28.0 — 
37.0 — 
26,0 — 
0,5 — 
1,5 -
1.8 58 



CAPITULO III 

Causas e tratamento da lithiase urica 

Sendo a lithiase urica produzida por uma 
elaboração viciosa do acido úrico, segundo 
Bouchard, podemos considerar como causas da 
gravella tudo o que contribue para esta elabo
ração viciosa. 

Estas causas serão: 
1.° Augmento da quantidade de acido úrico; 

este augmento pode fazer-se da forma seguin
te : introducção exaggerada d'acido úrico por 
intermédio da alimentação, impedindo as ma
térias azotadas de se transformarem em urea, 
ou seja pela grande quantidade d'estas sub
stancias, ou pela diminuição da nutrição, falta 
de hygiene, falta de exercício, ou ainda pela 
hereditariedade, edade, etc. 

2.° Diminuição da solubilidade do acido 
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úrico — por concentração das urinas e au
gmente de acidez das mesmas. 

Nem todas as causas actuam com o mesmo 
poder; é a alimentação a principal. cUma 
única causa, diz Leroy oVEtioles, exerce uma 
influencia poderosa no desenvolvimento das 
areias e cálculos uricos: é o género de vida 
dos doentes, n'outros termos, uma alimentação 
e hygiene mal entendidas». Não nega a parti
cipação que podem ter outras causas secun
darias, taes como a hereditariedade, sexo, lo
calidade, etc., mas se aprofundarmos a parte 
que estes factores tomam na etiologia, che
gamos ainda a encontrar predominantemente a 
influencia da alimentação. 

Pelo que fica dito podemos dividir as cau
sas em principaes e secundarias; as primeiras 
são as que têem por origem a alimentação e 
as segundas todas as outras. 

O tratamento consistirá pois n'um regimen 
evitando tudo que possa augmentar o acido 
úrico ou diminuir-lhe a solubilidade. 

Causas principaes, tratamento 

Todos nós dizemos que a gravella urica é 
uma doença da gente rica, originada pela bôa 
carne, pelos alimentos muito abundantes ou 
muito succulentes, a falta de exercício, etc. 
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Entretanto, ainda que bastante exacto, este 
quasi aphorismo encobre um pequeno erro que 
Bouchard indicou perfeitamente. As creanças 
pobres, diz, podem também ter a pedra por 
excessos d'alimentos, mas não devemos esque
cer que muitas vezes na creança pobre o leite 
materno é supprimido muito cedo e substi-
tuido por sopas, caldos e carne, mesmo admi
nistrados em excesso; resulta que estes ali
mentos são mal elaborados e a nutrição não 
tem tempo de chegar ao termo extremo das 
oxydações. D'ahi, a formação das areias e cál
culos o mais das vezes oxalicos nas creanças. 

Regimen animal — vimos no segundo ca
pitulo que a carne contém muito azoto, por 
consequência, faz entrar muito acido úrico na 
economia; podemos dizer que o grande come
dor que se dá ao luxo d'um regimen forte
mente animalisado é um candidato ás areias e 
cálculos micos, mas dissemos também ante
riormente que o homem deve consumir por dia 
100 grammas de substancias albuminóides. Se 
ajuntarmos que são precisos muitos vegetaes 
para obtermos estes 100 gr., que a carne é 
bem digerida e assimilada, tiramos a conclu
são seguinte: não se deve supprimir radical
mente o regimen animal, mas fazer uma esco
lha. 

No quadro I Koenig, citado anteriormente, 
vê-se que as carnes que conteem mais substan-
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cias albuminóides ou azotadas são : a carne de 
boi magra, de boi gorda, de porco gorda e 
magra. Devemos pois pôr de parte como ali
mentação diária estas carnes e recorrer ao car
neiro, cabrito, vitella, coelho manso, pondo 
também de parte a caça de pêllo : lebre e coe
lho, sobretudo com cheiro. Com respeito ás 
aves, devem-se utilisai- o frango, gallinha, 
pombo, peru e perdiz nova. 

Todos estes alimentos devem preparar-se 
muito simplesmente; supprimir os guisados, 
molhos, frituras, as trufas, cogumelos, pimenta 
e mostarda. 

E ' preciso regeitar da alimentação diária 
as tripas, fígado, pulmões, emfim : todos os ór
gãos internos dos animaes. 

As carnes salgadas produzem uma urina 
muito acida, rica em acido úrico, porque, pela 
salgadura, os saes básicos (phosphates e car
bonatos alcalinos) passam para a salmoura e 
são substituídos pelo chloreto de sódio. Bun-
ge, levado pelos medicos russos diz que as 
concreções uricas são frequentes em certas 
provindas da Russia, onde o povo se alimenta 
sobretudo de peixes e carnes salgadas. 

Os peixes não são d'uma maneira geral, para 
aconselhar ás pessoas sujeitas ás areias uricas ; 
pelo seguinte : o peixe contém muito phospho-
ro, este phosphoro transforma-se na economia 
em acido phosphorico, o qual acidifica as uri-
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nas, augméntando-lhe a acidez. Picard diz que 
o uso repetido do peixe favorece e entretém as 
doenças da pelle, para as quaes o gottoso e 
gravelloso estão sujeitos. Portanto os peixes, 
e sobretudo os do mar, devem evitar-se, salvo 
a pescada, linguado, solha, salmonête, rodava-
lho, truta e barbo; da mesma forma para os 
crustáceos, lagosta, camarão, amêijoas, exce
pto as ostras, que são muito digeriveis ; a agua 
do mar que encerram era reputada antiga
mente como excellente contra as areias do 
rim. 

O queijo, excepto o fresco, é prejudicial. 
Bunge julga que o alimento mais nocivo é o 
queijo, e dá a explicação seguinte: os saes al
calinos básicos passaram para o soro por occa-
sião da fabricação do queijo e a combustão da 
caseina no organismo produz quantidades con
sideráveis d'acido úrico, sulfúrico e phosplio-
rico, que não são sufficientemente saturados 
pelas bases. 

Na Suissa, porém, os cálculos são raros, 
apesar do queijo fazer parte da alimentação do 
povo. 

Como explicar isto? Será por esse povo 
consumir além do queijo muitos fructos?. . . 

Os ovos devem ser recommendados muito 
moderadamenle, porque conteem muito enxo
fre, que se transforma em acido sulfúrico no 
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organismo, d'onde resulta augmento da acidez 
da urina. 

O leite, é o alimento por exceliencia do in
dividuo affectado de lithiase renal ; actua como 
alimento, como diurético e alcalino. E ' o ami
go dos rins e das vias urinarias ; só tem um 
inconveniente, é a repugnância que depressa 
sobrevem. Não seria preciso outro tratamento 
medico; bastava que o gravelloso se sujeitasse a 
um regimen lácteo não exclusivo, durante um 
certo tempo, começando por um quarto de litro 
de leite de duas em duas horas acompanhado de 
algumas fatias de pão torrado, de maneira a 
absorver três a quatro litros nas 24 horas. 

Regimen vegetal — está assente desde ha 
muitos annos que o regimen vegetariano dimi
nue a producção de acido úrico, Bunge cita 
duas experiências que vem confirmar esta as
serção: analysou duas urinas; na 1.*, a ali
mentação durante 48 horas constava exclusi
vamente de carne de boi; na 2.a, a alimentação 
durante o mesmo espaço de tempo constava 
de pão de trigo, manteiga, sal e agua. 

Carne Pà<> 
Volume 1.67210- 1.92ucc-
Urea 67sr,2 *0s>\6 
Acido úrico . . . . lsr-,398 0^.203 

As duas urinas tinham reacção acida. 
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Seria pois conveniente que todo o indivi
duo affectado de gravella se nutrisse exclusi
vamente de vegetaes, mas não devemos perder 
de vista os 100 gr. de matérias albuminóides 
necessários diariamente a alimentação; se o 
homem for procural-os exclusivamente ao re-
írimen vegetal, será obrigado a consumir uma 
quantidade considerável de legumes, sob pena 
de chegar fatalmente a anemia. 

E' necessário fazer uma divisão dos vege
taes: são como a carne alimentos completos, 
mas conteem mais ou menos azoto e é preciso 
consumil-os em grande quantidade para obter 
as substancias albuminóides indispensáveis. 
Dividimol-os em feculentos e herbáceos. 

Os feculentos encerram a legumina, que é 
uma substancia azotada muito nutritiva. No 
quadro de Koenig, vê-se a ervilha contendo 
mais matérias albuminóides do que a carne de 
boi magra ; estão n'estas condições também os 
feijões e as favas; o trigo e o milho conteem 
ainda bastante albumina. 

O arroz é o que tem menos azoto em rela
ção a estas substancias; é um bom alimento 
reparador para o gravelloso; nos povos do 
Oriente, que d'elle fazem grande consumo, o 
numero dos calculosos 6 muito restricto. 

Portanto o individuo portador da lithiase 
urica deve usar poucos feculentos ; não abu
sar dos alimentos fabricados com farinha; uso 
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moderado do pão (substituil-o pela batata), do 
macarrão, estrellinha, pastellarias, etc., abs-
ter-se das ervilhas, favas e feijões. 

Os herbáceos constituem um regimen ex
cellente, mas ha uma distincção a fazer. Os 
ácidos vegetaes transformam-se no organismo 
em alcalinos, excepto o acido oxalico. Portanto 
todos os herbáceos que conteem acido oxalico 
devem eliminar-se ; os cpie teem mais, são: os 
feijões verdes, azedas, espinafres, agriões e to
mates. Magendie cita um caso observado n'uni 
seu doente que coniia diariamente durante um 
anno um prato de azedas, para refrescar; no 
fim d'esté tempo foi atacado de cólicas nephre-
ticas, espelhado areias de oxalato de cal. 

Os espargos, segundo a opinião de Leroy 
de Etioles, são nocivos ao gravelloso; não por
que contenham oxalatos, mas porque exercem 
sobre os rins uma acção especial congestiva, 
que se manifesta pela diminuição da secreção 
e pela concentração da urina. 

Os outros herbáceos devem utilisar-se lar
gamente: a salada de alface ou chicorea, pelo 
acido acético proveniente do vinagre que con
tém, as couves (excepto o repolho e a saboia), 
cenouras, alhos, cebolas; a couve-flôr, alcacho
fras, couves-gallegas com vinagre são excel
lentes. 

Bouchardat recommenda os rabanetes ver-
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melhos ou negros, mas põe de parte a abóbo
ra, pepino e melão. 

Os fructos gozam d'um papel importante 
na alimentação do calculoso; deve fazer-se a 
mesma selecção como para os vegetaes. Todos 
os que conteem acido oxalico devem rejeitar-
se, e são : groselhas, figos e ameixas (especial
mente seccas). 

Os fructos vermelhos bem sazonados não 
conteem acido oxalico. A experiência provou 
que se podia tornar alcalina a urina d'um ani
mal ou d'uma pessoa, pela ingestão d'uma 
grande quantidade de fructos maduros, mo
rangos, cerejas, uvas, etc. Os fructos encerram 
ácidos vegetaes que se decompõem em acido 
carbónico e formam o carbonato de soda e de 
potassa, dando á urina a reacção alcalina. 

«Os saes alcalinos de ácidos vegetaes exis
tem com abundância em certos fructos, os tar-
taratos (nas uvas), citratos (nos limões), mala
ios (nas maçãs), e os acetatos alcalinos, cuja 
eliminação se faz no filtro renal, no estado de 
bicarbonatos, alcalinos, diminuem a acidez da 
urina, quando * empregados n'uma certa me
dida. Debaixo da influencia prolongada ou 
exaggerada d'estes saes, a urina pôde tornar-. 
se alcalina. Da mesma forma se torna nocivo 
o uso muito tempo continuado, mesmo em dose 
média, d'uma agua muito alcalina.» Guyon. 

Aqui as theorias chimicas concordam ainda 
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com o empirismo: os morangos são um remé
dio popular contra a gotta e as areias do rim. 
Em compensação, é difficil fazer comprehen-
der a alguns doentes que, baseando-nos sobre 
a mesma theoria chimie», a salada é util e não 
prejudicial ao gravelloso. 

Tenho encontrado alguns gottosos e cal-
culosos, aos quaes prescrevi a salada ás refei
ções; duvidando talvez da minha pouca aucto-
ridade como medico novo, recorriam, porém, 
áquelles que propagavam em seu abono a 
longa pratica rotineira, para lhes dizerem: 
não ! de forma alguma, a salada é acida !. . . 
Eu então era obrigado a explicar-lhes que o 
vinagre continha acido acético, isto é um acido 
vegetal que se transforma no organismo em 
sal alcalino e da mesma forma para o limão, 
maçã, etc. 

Em resumo : as carnes e peixes de fácil di
gestão, que conteem pouco azoto ; preparados 
sem muitos condimentos, os legumes e fructos 
privados d'acido oxalico e o leite devem cons
tituir a base da alimentação do gravelloso ; isto 
não quer dizer que os outros alimentos devam 
ser completamente proscriptos, mas utilisados 
com grande prudência. 

Em seguida passo a reproduzir o quadro 
de Esbach, com a lista dos vegetaes contendo 
acido oxalico. 

4 
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0 peso d'esté acido está referido a um 1 
logramma das substancias que o conteem. 

Lista dos vegetaes contendo acido oxalico 

1." ESPECIARIAS E CONDIMENTOS 

Chá preto total S^JÕO 
— (infusão de 5 minutos) . ■ . 2.060 

Cacau cm pó . . . ■ ■ • • 3«*,500 a 4.500 
Chocolate ° , 9 0 0 

Pimenta pura 3,250 
Chicorea (café) • • • 0,795 
Café (mistura d'amadores) 0 127 
Cerefólio 0,035 
Salsa 0,006 

2.° FARINÁCEOS 

Feijões brancos 0sr,312 
Favas 0,158 
Rabanete 0,135 
Batatas 0.046 
Pão (boa qualidade) 0,047 
Crusta do mesmo 0,130 
Miolo do mesmo 0.020 
Farinha de trigo negro (sarraceno) . . . 0,171 

— de cevada 0.039 
— de milho 0,033 

Sarraceno, grão inteiro muito 
Trigo branco fino pouco 
Rolão de trigo fino • 0,848 
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3 . " L E G U M E S E H E R B Á C E O S 

Azedas 2,740 a 3ei\630 
Espinafres 1,910 a 3 270 
Couves de Bruxellas 0,020 
Couves brancas 0 003 
Beterraba 0,390 
Feijões verdes 0,060 a 0^212 
Escorcioneiras 0,070 
Tomates 0,002 a 0^052 
Cenouras 0.027 
Aipo em ramos 0,025 

4.° SALADAS 

Chicorea selvagem 0sv;,103 
Barba de capucho 0,045 
Escarola 0,017 
Herva benta . . 0 016 

5.° FBOCTOS 

Figos seccos 0sr-,270 
Groselhas em cachos 0,130 
Ameixas passadas 0,120 

— maduras 0,070 
Framboezas 0,062 
Laranjas 0,030 
Limões 0,030 
Cerejas 0,025 
Morangos 0,012 

Muitos (Testes números não correspondem 
as ideias emittidas anteriormente sobre alguns 
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herbáceos quanto ao seu contendo em acido 
oxalico, mas devemos entrar em consideração 
com a quantidade de alimentos ingeridos, por
que o peso indicado é o que existe n'unl kilo-
gramma das substancias. 

Bebidas. A agua devia ser a,bebida habi
tual dos indivíduos affectados de lithiase. (Sy
denham diz : o homem privado de vinho, nunca 
conheceria a gotta nem a gravella). 

As experiências feitas por Genth e Mosler 
dão o seguinte: um individuo que ingere 1:200 
c.c. a 1:300 c e . d'agua por dia, o acido úrico 
oscilla entre 0gr ',52 a 0gv-,71; se a quantidade 
d'agua ingerida augmenta a 3:206 c.c, encon-
tram-se simplesmente vestigios; emfim, com 
5:500 c e . d'agua por dia, não se encontram 
vestigios de acido úrico. 

Quaes são as bebidas úteis e nocivas? 
São nocivas : os vinhos brancos e tintos do 

Sul, os brancos e tintos do Douro, do Minho 
(os que teem excesso d'acidez), os vinhos es
pumosos typo Champagne, todos os licorosos, 
taes como: vinho do Porto, Madeira etc.; a 
cerveja, e o alcool sób todas as formas. A pro
pósito d'esté ultimo diz Bunge: «o alcool con-
sidero-o como uma origem de força viva e não 
um alimento, a sua acção excitante é momen
tânea, para depressa se tornar paralysante. O 
alcool mesmo em dose moderada, diminue a 
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nutrição e a producção de urea; não favorece 
a digestão ; pelo contrario, as pessoas que não 
bebem vinho teem mais depressa fome depois 
das refeições, do que as que d'elle fazem uso ; 
o mesmo se dá com a cerveja e o alcool». 

Bebidas úteis, temos: os vinhos brancos 
e tintos claretes, de Traz-os-Montes e Beira 
Alta, de graduação alcoólica não superior a 9o, 
das regiões limitrophes do Douro, conhecidos 
n'estas como vinhos verdes. O gottoso ou gra-
velloso que esteja habituado ao vinho, pôde 
arranjar uma excellente bebida com as uvas 
do Douro, da forma seguinte : escolhe na vin
dima uvas brancas de qualquer qualidade, 
deita-as n'um lagar á parte e addiciona-lhe 
50 % d'agua, de boa origem; isto é, ás juvas 
sufficientes para produzirem uma pipa de vi
nho, junta meia pipa d'agua. Dá-lhe em segui
da o trabalho necessário como para a prepa
ração do vinho puro, envasilha-o; e no mez de 
janeiro ou fevereiro deve ser engarrafado, dei-
xando-o n'um lugar escuro e fresco. Assim 
obtém um vinho ligeiro para usar ás refeições 
até ao anno seguinte; da mesma maneira se 
pôde preparar com as uvas tintas ; n'este caso 
recorre-se ao alvaralhão de preferencia. 

O chá preto brando, é uma bebida regu
lar. Os hollandezes eram muito sujeitos aos 
cálculos antes da introducção do chá na ali
mentação. Os cálculos apparecem em grande 
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numero no Egypto, nias só nos habitantes 
do Delta e baixo Egypto. Na Abyssinia é 
raro encontrar-se um calculoso, assim como 
nos povos orientaes. Os do Delta comem car
ne, grande quantidade de peixes e bebem mui
tas bebidas alcoólicas, os outros alimentam-se 
sobretudo de legumes, arroz, tâmaras e b^bem 
chá. 

A cidra deve ser a bebida de predilecção 
dos gravellosos. Dumont no seu livro intitula
do Propriedades medicas e liygienicas da cidra 
assim o diz. Os medicos da Normandia são 
unanimes sobre este ponto e ao mesmo tempo 
affirmam que a alimentação n'esta região está 
nas condições completamente favoráveis ao 
desenvolvimento das areias e cálculos uricos 
do rim. 

Dumont, depois de ter demonstrado que 
o Baixo Normando devia ter a pedra, pela ali
mentação, clima e humidade devida aos pân
tanos, investiga a razão porque não existe: 
«Porque, diz, é tão rara entre nós e tão fre
quente na Borgonha? Em que diffère u m b o r -
gonhez d'um baixo normando? A differença ê 
a seguinte: Um bebe vinho, outro bebe cidra.» 

A cidra é um diurético excellente e as suas 
propriedades diuréticas, aperitivas e digesti
vas são conhecidas desde ha muitos annos. 
Dumont attribue a acção diurética da cidra ao 
acido medico que contém ; o enthusiasmo d'elle 
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por esta bebida leva-o a declarar, que cura a 
lithiase renal urica, o que me parece difficil, 
porque as experiências em mim próprio, levam-
me, infelizmente, a dizer que a doença pôde 
ficar suspensa nas suas manifestações, tornan-
do-se latente por algum tempo ; mas curada 
radicalmente; é outra questão. 

Causas secundarias da lithiase urica. Tratamento 

Não me demorarei sobre as causas secunda
rias da lithiase, devidas ao clima, raça, edade, 
sexo e género de vida, porque teem uma impor
tância relativa. Sabe-se que o clima húmido, os 
lugares baixos e pantanosos, predispõem para 
esta doença. As creanças teem geralmente as 
areias oxalicas; as areias micas são mais fre
quentes nos adultos, em particular nos ho
mens. As mulheres teem as areias e cálculos 
do rim, mais raras vezes do que o homem e 
expellem-n'as facilmente; mas estão mais su
jeitas aos cálculos biliares. 

A hereditariedade tem uma influencia in
contestável. E ' muito provável que eu herdasse 
d'um meu ascendente a diathese calçulosa que 
possuo; os seus padecimentos manifestavam-se 
por violentas cólicas hepathicas com expulsão 
de cálculos biliares, d'onde lhe resultou a 
morte no meio de atrozes soffrimentos. Aos 
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vinte e quatro annos, na melhor epocha da 
vida, comecei a resentir-me de violentas cóli
cas neplireticas que vieram denunciar a minha 
doença constitucional, da qual serei portador 
até á morte. Fundados na hereditariedade, 
cujo valor não podemos negar, os pães gra-
vellosos devem vigiar de perto a alimentação 
e hygiene dos filhos. 

Vem a propósito fallar n'esta altura da 
mania que teem varias familias portuguezas 
de educar as creanças â ingleza. Como é edu
cada a creança ingleza? Banhos d'agua fria 
duas vezes por dia; não se demora em casa se
não para dormir, comer e lavar-se; a vida 
passa-a completamente ao ar livre, a carne 
não entra na ração alimentar senão uma vez 
ao dia; de resto, essa alimentação compôe-se 
de leite, chá, manteiga, arroz e puré de bata
tas. Como ó educada a creança portugueza 
da maneira que essas familias chamam á in
gleza? Habitação nos aposentos, alimentação 
abundante em carne, substancias succulentas, 
geleias etc.; nunca as duches frias; banhos 
d'agua morna, muito agasalho e pouco exercí
cio. Desnecessário será dizer, se a creança tem 
predisposição hereditaria para a lithiase urica, 
as consequências de semelhante regimen. 

Sedentarismo. — As areias e cálculos uricos 
encontram-se principalmente nos individuos 
de vida sedentária : magistrados, professores, 
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etc. Não affecta as pessoas que se entregam 
ao trabalho muscular assiduo, a não ser que 
haja predisposição hereditaria. 

Lagrange, no seu livro 0 exercido nos 
adultos, escreve: «o exercício actua contra a 
gravella, dirigindo-se ás causas proprias do 
mal e não aos symptomas ; torna as combus
tões mais activas, provocando a oxydação mais 
completa das substancias azotadas. A efficacia 
do trabalho muscular é incontestável como 
meio preventivo da gravella, e ap rova está na 
raridade da affecção nas classes laboriosas da 
sociedade». Devemos ajuntar também, que o 
regimen alimentar é ainda pouco azotado n'es
tas classes. 

O mesmo livro acima citado traz uma ex
plicação do modo como a gotta e a gravella 
se produzem : «A consequência da falta de exer-
cicio tem, na edade adulta, uma importância 
considerável. Depois d'alguns annos successives 
passados na inacção, o organismo adapta-se, se
gundo a lei que domina toda a physiologia, a 
um modo de nutrição conforme, ao fraco func-
cionamento que se lhe pede; os órgãos accom-
modam-se á funeção. O homem inactivo e 
grande comedor, depois de ter passado vinte 
annos da vida, a introduzir no forno vital com
bustíveis em quantidade exaggerada e que não 
faça penetrar senão uma dose insuficiente de 
oxygenio, o organismo passa ao estado de 
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apparellio de combustão lenta. Chega ti m mo
mento em que não fabrica mais que productos 
de desassimilação, incompletamente queimados, 
ainda que faça por augmentai' a tiragem pul
monar, activando a respiração». 

«Pode acontecer, quando a falta de exer
cício creou a disposição mórbida, sob a forma 
de doença confirmada, que o vicio de nutri
ção não se limite só ao individuo, mas se trans
mitia aos descendentes. E ' assim que os filhos 
dos gottosos não podem sempre garantir-se 
pela força de exercício, contra uma doença 
que o pae ganhou por exercício insufficiente». 

Existe um facto muito importante que não 
devemos esquecer no estudo do tratamento da 
lithiase urica pelo exerci cio: quando um in
dividuo, portador d'esta doença, vae até a fa
diga por um exercício violento, a taxa de acido 
úrico augmenta; d'onde resulta a seguinte 
conclusão pratica: o exercido deve ser moderado 
e progressivo. 

Alberto Robin refere-se a alguns casos de 
melhoramento notável em gravellosos que se 
dedicaram á velocipedia; todavia é preciso 
entrar em consideração com a edade, sexo, e 
estado physiologico do individuo e sobre este 
assumpto o livro de Lagrange pecca por ex
cesso. 

O somno não deve ser muito prolongado 
e especialmente as sestas; depois das refeições 
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não são para aconselhar; einqnanto o homem 
dorme o organismo produz combustões in
completas, d'onde a saturação do sangue por 
productos nocivos e d'ahi o mau estar que 
todos sentem ao levantar-se, para desappare-
cer uma ou duas horas depois. 

Tratamento hydrotherapico 

Nós fabricamos venenos durante toda a 
vida. Estes venenos devem eliminar-se sob pena 
de intoxicação e eliminam-se na verdade, so
bretudo por a pelle e rins; é pois de grande 
importância que os poros da pelle por onde 
se faz esta eliminação estejam livres. Esta li
berdade obtem-se ou por meio dos banhos, ou 
pelo suor. 

Os habitantes do campo tomam raras ve
zes banhos, mas em compensação suam abun
dantemente todos os dias; portanto a pelle 
funcciona regularmente. O suor quotidiano 
tira os productos orgânicos nocivos; este facto 
leva-nos á seguinte conclusão: para obter ef-
feitos hvgienicos do exercício, o homem adulto 
deve, salvo aviso medico, augmentai' o traba
lho muscular até a transpiração. 

Os banhos, especialmente as duches escos-
sezas são também excellentes; devem entrar 
no regimen do gravelloso, mas aqui ainda de-
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baixo da reserva de serem dirigidas medica
mente em certos casos. 

Pelo que diz respeito ao tratamento dos 
calculosos pela hydrotherapia, não faço mais 
do que copiar a therapeutica indicada por 
Bottey. 

«Na gravella como na gotta, e preciso 
activar antes de tudo as funcçôes da pelle, e 
com este fim, as duches frias, seguidas de 
fricções sêccas com uma toalha áspera, uma 
escova de cautchu, oit luva de crina, consti
tuem, com o exerGicio muscular, os 'pontos ca
pitães da hygiene physica do gravelloso. De
vido â acção da duche fria regularmente to
mada, a nutrição regularisa-se e a assimilação 
das substancias azotadas opera-se d'uma for
ma mais normal. Durante o tratamento de
baixo da influencia da duche, não é raro as
sistir á eliminação de grandes quantidades de 
areias tenues e mesmo de concreções d'um 
volume regular. Para facilitar a expulsão, 
póde-se, n'este caso, insistir alguns segundos 
com o jacto quebrado sobre a região lombar; 
com o mesmo fim, póde-se também fazer pre
ceder a duche fria generalisada, da duche 
quente a temperatura pouco elevada (3G° a 
37°) localisada durante três a quatro minutos 
sobre a região dos rins e por este ultimo meio 
observa-se muitas vezes a eliminação de areias 
bastante volumosas». 
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Entretanto, como os doentes fazem muitas 
vezes a hydrotherapia em sua casa, parece-me 
necessário dizer algumas palavras sobre a 
maneira de a empregar no domicilio. 

Todos nós conhecemos os effeitos da neve 
sobre as mãos: primeiramente frio bastante 
sensível, depois calor, algumas vezes bastante 
intenso ; a explicação d'esté facto está no se
guinte: o frio quando é applicado por alguns 
instantes, retrahe os vasos da pelle; devido a 
este plienomeno de constricção, expulsa o san
gue para os órgãos internos, mas se a acção 
do frio -deixa de exercer-se, o sangue afflue de 
novo á pelle. Dá-se pois um duplo plienomeno 
de circulação : o primeiro da peripheria para 
o centro, o segundo do centro para a periphe
ria; os dois phenomenos são tanto mais inten
sos quanto o frio é mais vivo. E ' o que se 
passa com a hydrotherapia, debaixo da in
fluencia da agua fria, o sangue vae da pelle 
aos órgãos internos, para voltar de novo ; esta 
dupla circulação tem a vantagem de augmen
tai' os processos de oxydação e as combustões 
intersticiaes. 

Dissemos que esta reacção era tanto mais 
intensa quanto mais frio fosse o liquido ; uma 
agua muito fria traz comsigo maior constric
ção dos vasos e a repulsão do sangue para os 
órgãos internos muito violenta. Ora os gravel-
losos estão muito sujeitos ás congestões do 
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rim, assim como os gottosos as dos órgãos inter
nos affectados; portanto a agua muito fria aug
menta a congestão e é por isso que os banhos frios 
são mal supportados por estes doentes. J á não 
acontece o mesmo com a duche e as loções de 
esponja, seguidas d'uma fricção secca ou de 
massagens vigorosas. 

Examinamos agora rapidamente os appa-
rellios hydrotherapies que se encontram ge
ralmente nos domicilios. São: 1.° a duche de 
chuva, fixa e vertical; isto é, um regador col-
locado acima da cabeça; 2.° a loção com uma 
esponja. 

Este ultimo é o mais pratico e mais util, 
quando seguido da fricção secca ou massa
gens. Entretanto é necessário muita prudên
cia, havendo affecçòes cardiacas ou pulmo
nares. 

A agua deve applicar-se á temperatura de 
12° a 15° e a sua acção não durar mais do 
que alguns segundos, a meio minuto o máximo. 

I)eve-se locionar o corpo debaixo para ci
ma, expremendo suecessivamente a esponja 
sobre os membros inferiores, braços, peito, 
dorso e cabeça. 

«As loções realisam o typo da hydrothera-
pia no domicilio; constituem um meio muito 
util e muito efficaz n'um grande numero dos 
casos, apesar da sua acção representar a for
ma mais attenuada da hydrotherapia». Bottey. 
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Por o que diz respeito á hydrotherapy nos 
estabelecimentos balneários, os gravellosos de
vem preferir a duche, jacto quebrado escossez, 
e os banhos tépidos de immersão, evitar as 
reacções muito vivas produzidas pela agua 
muito fria. 

Tratamento medico 

AGUAS MINERAES ALCALINAS.—Em Portugal, 
como no estrangeiro, o corpo medico crê ge
ralmente na efficacia das aguas alcalinas, para 
o tratamento da lithiase renal urica; na ver
dade, os factos clínicos tirados das estâncias 
d'aguas d'esté género são incontestáveis, pelo 
que diz respeito não á cura da doença, mas. a 
attenuação dos symptomas; quanto porem á 
dissolução das areias e cálculos líricos não ha 
infelizmente um exemplo authentico, que de
monstre uma tão desejada virtude. 

Esbach considera estas aguas tão prejudi-
ciaes para os gravellosos que as rejeita por 
completo no tratamento da lithiase. «Os alca
linos, debilitantes para a saúde, fluidificant.es  
para o sangue, estão formalmente contra-indi-
cados aos gravellosos e calculosos, assim como 
em todos os indivíduos que devem soffrer uma 
operação sangrenta. Vós que não sois doentes, 
nem hemophilicos, tomae todas as manhãs, 
durante três a quatro semanas, dois copos 

http://fluidificant.es
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d'essas aguas alcalinas que alguns annunciam 
como reconstituintes: além d'outros phenome-
nos que não são com certeza de reconstituição, 
encontrareis, a uma simples picadura de agu
lha, liemorrliagias quasi incoerciveis ; vede, 
pois, se deveis transformar em liemorrliagias 
graves as hematurias, a que os gravellosos e 
calculosos estão tão frequentemente sujeitos». 

Thompson, cirurgião inglez de grande va
lor, diz que o acido úrico se forma no fígado : 
prohibe o assucar e as gorduras e substitue as 
aguas mineraes alcalinas por aguas purgati
vas. 

Bunge a respeito das aguas alcalinas es
creve o seguinte: «se quereis impedir a forma-
mação das areias do rim, ou provocar a disso
lução das areias existentes, é certamente mais 
racional prescrever os fruetos que as aguas 
mineraes alcalinas, porque não sabemos quaes 
perturbações podem resultar do uso prolon
gado d'estas aguas». 

Pelos resultados que tenho obtido em mim 
próprio, posso affirmar que possuímos em Por
tugal aguas mineraes alcalinas que melhoram 
a gravella. Quanto a cural-a radicalmente pa-
rece-me problemático. As causas sendo as 
mesmas e difficeis de supprimir, somos já mui
to felizes em poder attenual-as d'uma forma 
quasi certa. Além d'isso o emprego d'estas 
aguas é justificado: 1.° em razão de os alcali-
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nos pertencerem á classe dos altérantes, isto é, 
substancias que, por um mechanismo ainda in
determinado, inflncnceiam a economia de tal 
forma que ás elaborações defeituosas dos hu
mores succedern* elaborações normaes: 2.°neu-
tralisando a acidez urinaria, trm dos factores es-
senciaes da lithiase urica, como ficou dito no 
capitulo 1.°. p]sta alcalinisação dá-se, mas pôde 
ser perigosa, conduzindo á precipitação dos 
phosphatos terrosos, com um tratamento mal 
dirigido. 

O gravelloso não deve escolher de motu 
próprio a estancia d'aguas, porque d'ahi podem 
resultar para a sua saúde graves accidentes. 
O medico, pela sua competência sobre o as
sumpto, é o único que pôde designar as aguas 
mineraes que devem ser utilisadas pelo indivi
duo affectado de gravella, baseando-se sobre 
os dados fornecidos pelo estado physiologico 
ou pathologico do doente. 

Aos indivíduos sanguíneos e vigorosos, 
isto é, áquelles que apresentam grande ener
gia vital, com plethora abdominal, portadores 
de manifestações gravellosas francas, estão in
dicadas as bicarbonatadas sódicas, de Vidago e 
Pedras Salgadas, que rivalisant com as me
lhores do estrangeiro, como Vichy e Wals. As 
de Melgaço dão muito bons resultados, verifi
cados quer por experiência propria quer pela 
de alguns doentes que d'ellas têm feito uso e 
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que tenho seguido de perto ; finalmente, as de 
Villa-Flôr, de mineralisação um pouco mais 
fraca, não deixam de aproveitar também a 
estes doentes. 

Todas estas aguas estão contra-indicadas 
nos gravcllosos anemicos, nos enfraquecidos 
por doença consumptiva, pela edade ou estado 
neurasthenico. 

Aos doentes em que a lithiase renal se faz 
acompanhar de congestões do fígado ou de li
thiase biliar com funcções intestinaes torpi-
das, as aguas thermaes do Gerez são para acon
selhar. Emfim, quando a região renal se apre
senta dolorosa c ha producção ou imminençia 
de crises nephreticas, ou ainda, em estados clia-
thesicos, que se revelem somente pela gravella 
urica ou uro-oxalica attenuada, nos individuos 
fracos, devemos recorrer, em vez das aguas 
poderosamente mineralisadas, que imiuenceiam 
as mutações nutritivas, ás que activam pri
meiro que tudo a diurese, para obtermos a 
expulsão das areias urinarias á custa das me
nores dores possiveis. De facto, são as bicarbo-
natadas-calcicas que n'estes casos dão os me
lhores resultados, como as Aguas de Moura, 
em Portugal. 

As aguas mineraes alcalinas estão contra-
indicadas nos seguintes casos : 

1.* Quando existe tendência para as he
maturias. 
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2.° Quando ha irritabilidade ou paresia 
da bexiga; porque n'um c outro caso, o em
prego d'uma agua diurética não fará senão 
aggravar o perigo resultante d'estas compli
cações. 

3.° Nos casos de hydronephrose, 
4 o Quando existem signaes nitidos de ne

phrite intersticial. 
Medicamentos dissolventes. — Os saes de li

thina, tão empregados pelos medicos do nosso 
paiz e do extrangeiro, sob a forma de carbo
natos, citratos, iodetos e benzoatos, não cor
respondem aos resultados annunciados por 
Garrod, que considera por demonstração in 
vitro, o urato acido de lithina como o mais 
solúvel de todos. Segundo as experiências 
d'esté medico inglez, uma parte do sal de li
thina de acido úrico dissolve-se em 220 partes 
d'agua, emquanto o sal correspondente de po
tássio precisa 500, o de sódio 1:100 e o de 
cálcio 2:800. 

Pvsner e Goldenberg verificaram que a 
maior parte da lithina apparece nas urinas no 
estado de chloreto insolúvel. 

Bunge, a respeito dos saes de lithina, diz: 
«Os que deixaram arrastar-se pela ideia ingé
nua de combater a diathese urica, adminis
trando alguns decigrammas de carbonato de 
lithina ou agua mineral com um centigr. de li-
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thio por litro d'agua, tinham esquecido certa
mente a existência da lei de Berthollet. Sabe
mos que, nas soluções contendo bases e áci
dos, cada acido reparte-se sobre todas as bases 
na razão das suas massas respectivas. 0 lithio 
não fixará pois senão uma parte Ínfima de aci
do úrico, cuja grande massa irá combinar-se 
ao sódio, que absorvemos em quantidade rela
tivamente considerável, sob a forma de chlo-
retos. Encontra-se a maior parte do lithio na 
urina, combinado ao chloro do sal de cosinha, 
ao acido phosphorico e ao acido sulfúrico. A 
solubilidade do acido úrico não augmenta por 
esta razão d'uma maneira apreciável ». 

Quanto a mim, os saes de lithina têm 
effeitos médiocres, para não dizer nullos, por
que, quando fui atacado de cólicas nephreticas 
com expulsão de gravella puramente uri ca, fiz 
nso prolongado d'estes saes e as crises nephre
ticas repetiam-se em intervallos approxima-
dos, com eliminação de areias cada vez mais 
volumosas, até que por fim uma ultima cólica, 
que durou 25 dias, me levou a descrer por 
completo d'esté medicamento, para recorrer 
ás Aguas do Gérez, onde me submetti ao re
gimen indicado. Foi então que vi terminar os 
meus desesperados soffrimentos, expellindo 5 
cálculos que apresentavam a forma e volume 
d'um feijão; e até hoje não mais experimentei 
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tão grandes crises nephreticas, apesar de con
tinuarem a formar-se concreções menos volu
mosas. 

Entre outros dissolventes temos o bicarbo
nato de soda com menos acção do que a lithi-
na, mas mais fácil de manejar e sem os incon
venientes tóxicos d'esta. Prescreve-se na dose 
de 2 a 4 grammas por dia e para ter o máximo 
d'acçao é necessário administrai-o a uma certa 
distancia das refeições. 

Quanto aos saes de potassa, tão preconisa-
dos na Inglaterra, são tão tóxicos como os de 
lithio e os resultados não são para invejar, es
pecialmente quando existe nephrite. 

A piperazina tanto em voga, sobretudo na 
Allemanha, como um dos melhores dissolven
tes do acido úrico, não tão toxico como os saes 
de potassa e de lithina, é um alcali orgâni
co do grupo das pyridinas, obtido por syn
thèse. 

Alguns experimentadores consideram este 
medicamento como especifico da diathese urica. 
Biesenthal em 450 observações affirma a sua 
efficacia na gotta e lithiase renal. 

Lepine — (Semana medica, 31 de janeiro 
de 1894) cita a seguinte experiência de Wit-
tzach: administrou durante 15 dias 1 gramma 
de piperazina em gottosos ; ao fim d'esse es
paço de tempo filtrou a urina d'estes doentes 
e reconheceu a existência cie uma quantidade 
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insignificante d'acido mico, ao contrario do 
que tinha verificado antes do tratamento. 

Segundo as experiências in vitro esta sub
stancia, combinando-se com o acido úrico, pro
duz um urato solúvel em quarenta e sete ve
zes o seu peso d'agna. 

Devo dizer que alguns experimentadores, 
depois de ensaiarem este medicamento, fazem 
vêr quando os rins estilo alterados, que a al
bumina apparece nas urinas em maior quan
tidade. Prescrcve-se na dose de 1 a 2 gram
mas em solução ou sob a forma de grânulos 
effervescentes. 

O lycetol—muito applicado hoje na dia-
these urica, gosa de propriedades superiores 
ás da piperazina, segundo a opinião dos au-
ctores que o indicam. Prescreve-sc na dose 
de 2 a 3 grammas ao dia por duas vezes de 
manhã e á tarde em suspensão nas aguas al
calinas ou agua commum. 

Uma pratica que me tem dado bons resul
tados, é o uso da agua tão quente quanto pos
sível, tomada de manhã em jejum. «Activa a 
diurese e as funcções digestivas, effectuai!do 
uma verdadeira limpeza da economia. Drey-
fus-Brisac, medico do Hospital Lariboisiere». 

Os remédios apregoados pela medicina po
pular, para dissolver a pedra dos rins, como o 
androsemo e o funcho de Salvaterra não pas
sam de charlatanismo. Aos indivíduos, pouco 
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numerosos de resto, que se recusam a ingerir 
a agua quente póde-se prescrever as infusões 
d'essas plantas assim como d'outras inactivas. 

Regimen quotidiano do gravelloso 

E' impossivel estabelecer um regimen ge
ral ; não se pode indicar senão grosso modo o 
que é permittido e o que é contra-indicado. 
Este regimen varia com a profissão, posição 
social, estado de saúde, etc. 

O individuo affectado de gravella deverá 
seguir o regimen seguinte: 

Vigiar de perto a liberdade do ventre ; le-
vantar-se ás 6 lioras no estio e ás 7 no inver
no. Immediatamente loção de esponja. Se o 
doente tem quarto de banho, dirige-se logo 
para a banheira que deve conter agua fria, de 
forma a dar-lhe uma temperatura de 12o a 15°, 
que verificará com o tliermometro ; a agua 
deve chegar á altura dos malleolus: ablução 
completa de todo o corpo, durante meio mi
nuto, com uma esponja grande embebida n'esta 
agua. 

Se o doente não possue banheira, pôde 
recorrer, n'um aposento apropriado ao empre
go d'uni balde de madeira que se guarnece no 
fundo d'uma porção de flanella, para evitar o 
contacto da planta dos pés com a madeira 
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fria; cl'uma larga bacia cheia d'agua collocada 
a unia certa altura á temperatura indicada, e 
d'uma esponja: as mesmas abluçòes. 

Depois da ablução, é necessário friccionar 
todo o corpo com um lençol de feltro, ou me
lhor, com uma luva de crina bastante dura. 

Depois d'isto feito e preparado para sahir, 
deve tomar um copo d'agua tão quente quanto 
possível, leite ou uma sopa quente. Passeio 
d'uma hora. No inverno, calçado espesso, cin
tura e colleté de flanella, vestuários quentes; 
abolição de artigos de cautchu. 

Almoçar das 11 horas para o meio-dia: 
carne, legumes, ovos, couves, arroz, etc., se
gundo o regimen indicado no capitulo 3.°, na 
parte que diz respeito ás causas principaes e 
tratamento e que recapitulo em traços geraes 
por achar de grande importância: evitar a caça 
com cheiro, os crustáceos, bifes de boi, peixes 
do mar (excepto os indicados no referido capi
tulo), guisados, frituras, substancias apimen
tadas e a manteiga enlatada; usar carnes bran
cas, aves domesticas, salada, legumes, excepto 
agriões, tomates, feijões verdes, azedas, espar
gos e os feculentos; insistir com as cenouras, 
alhos, cebolas ; usar os fruetos bem maduros, 
sobretudo cerejas, morangos, maças, peras, 
etc.; pouco pão, substituindo-o pela batata; 
queijo fresco e como bebida o chá preto li
geiro. Exercicio durante o dia, mas moderado. 
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Jantar das 6 para as 7 horas da tarde: 
sopa, cosido, carnes ligeiras, peixe do rio, 
como a voga, truta, barbo, etc., excepto a en
guia ; fructas, cremes, etc. ; como bebida pre-
fira-se a cidra, o vinho ligeiro branco ou tinto, 
como ficou indicado anteriormente. Sahir um 
pouco depois de jantar e deitar-se ás 10 horas 
da noute. 

O gravelloso deve observar as urinas, re
correndo ás analyses de tempos a tempos que 
o esclarecerão sobre a densidade, depósitos de 
uratos e acido úrico livre. Guiado por estas 
informações, saberá quando é opportuno mo
derar ou augmentar o regimen alimentar ou 
as doses de substancias alcalinas de que fôr 
aconselhado a fazer uso. 



Proposições 

Anatomia. — Os ligamentos não têm uma histologia 
propria. 

Physiologia. — O acido úrico não se forma no rim. 

Pathologia geral. — A radiographia nada nos diz sobre 
a presença dos cálculos uricos nas vias urinarias. 

Materia medica. — A constituição chimica actual dos 
medicamentos, não explica a sua acção therapeutica. 

Anatomia pathologiea. — As suffusóes sanguíneas são 
constantes no estômago dos pestosos. 

Pathologia externa. — Um dos bons tratamentos das 
feridas atonicas é a exposição ao sol. 

Pathologia interna. — A hyperchlorhydria não cara
ctérisa a ulcera gástrica. 

Medicina operatória. — No tratamento dos tumores 
hemorrhoidarios, prefiro á resecção, as injecções de soluto 
de chloreto de sódio tão quentes quanto possível. 

Hygiene. — Condemno o Hospital do Bomfim, tal como 
se encontra. 

Partos. — A theoria de Depaul é falsa. 

Medicina legal — O falsificador de géneros alimentícios 
é um dos maiores criminosos. 

Visto. Pôde imprimir NP. 
<yltaxvi4vi.avK> ^envo», cyllozaei Ca ída* , 

F'RESIDEMTB. ' pmSCTOR. 



Erratas mais importantes : 

Pag. linha onde se le 
24 7 conoressòes 
27 9 carboneto 
30 19 á quantidade 
34 15 contéem 
42 29 quadro l.'Koenig 

leia- se 
concreções 
carbonato 
a quantidade 
contêm 
quadro 1.° de Koenig 
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