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INTRODUCÇÃO 

Era n'uni dos últimos dias de julho de 89 que 
cumpria apresentar á Escola medico-cirurgica do 
Porto este humilde trabalho que só a 15 d'abril 
de 90 encetou o seu mais insignificante filho. A 
escolha do assumpto, porém, requeria como imple
mento a intervenção da chimica que só em fins 
de novembro do primò-dito anno pôde vir em nosso 
auxilio, para apenas em princípios do mez cor
rente nos fornecer alguns dados insertos n'esta 
despretenciosa dissertação. 

JSÍa ignavia tal dilação não deverá filiar-se; 
que o meritissimo jury, pois, feche os olhos a esta 
nossa não pequena demora. 

Muitíssimo vai resentir-se a nossa lingua. 
Escrevemos pela primeira vez : perdoem-nos. 
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As difficuldades da sciencia hydrologica, a 
nossa penúria de conhecimentos e escassez de in
tellect» não permittem á inexperiente peo.ua origi
nar um escripto que possa pleitear parelhas com 
alguns outros que, recentes, tão bem dizem. 

De grande pujança que é o assumpto, faze-
mol-o, talvez, anodino; tornamol-o, quem sabe?, 
banal. 

Porque assim seja, de toda a benevolência ca
recemos e invocamol-a para as innumeras faltas 
de que as sequentes paginas possam vir a accu-
sar-nos. 

Nascemos em Vizella. Em seu seio deparamos 
com uma das maiores riquezas da THEKAPEUTICA. 
Não seja, pois, estranhavel valer-nos d'ella para 
constituirmos a tarefa que a lei nos impõe. Por
que no seu estudo a maior proficuidade reconhe
cêssemos, diremos até que jamais nosso espirito 
peregrinara outro assumpto. 

Demais, reputamos indispensável aos nossos 
medicos o conhecimento das aguas minero-medici-
naes para cujas estancias balneares tantos doen
tes aquelles enviam com a recommendação espe
cial de procurar a consulta do clinico da localida
de, que, por vezes, arvorando-se n'um irrivalisavel 
hydrologista, aos seus interesses, ou aos dos seus, 
sacrifica o beneficio que o banhista poderia en-

http://peo.ua
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contrar nas aguas que lhe deveriam ser indica
das. Quem mais apto a preconisar a um doente a 
respectiva therapeutica que aquelle que, sabedor 
d'esta, é outrosim conhecedor do terreno orgânico 
em que se implanton a doença que bem diagnos
ticara? Quem melhor em taes condições que aquelle 
que repetidas vezes tom estudado o caso mórbido 
no consultante?' Querer-nos-bão objectar «que 
nas thermas também se diagnostica, não perdendo 
de vista a constituição, ô temperamento, o estado 
diathesico, bem como os antecedentes hereditários 
e pessoaes do individuo?» Se de tal se valerem, 
dir-lhes-hei que assim acontecerá vasando a ma
ré ; enchendo ella, sendo trinta a cincoenta os con
sultantes a despachar em três a quatro horas, 
como periodicamente succède, cumpre-nos declarar 
que o exame feito é as mais das vezes superficial. 

Se o paciente accusa dores nos ossos, sem 
mais preâmbulos — banho quente te valha será o 
recipe do clinico açodado. Se a sua epiderme 
offerece a existência d'algumas escamas, vesicu-
las, papulas ou ainda tubérculos, dois olbares do 
facultativo lhe suggerem a diagnose d'um pro
cesso mórbido que elle emphaticamente significa 
ao doente pelo palavrão «dermatose», e banho 
fresco sulfuroso será o seu refugio. 

Não será n'este nosso trabalho de somenos 
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valia, que a medicina encontrará os conhecimen
tos concernentes a aguas mineraes. Welle poderá, 
porém, buscar os elementos taxonomicos e alguns 
therapeuticos em que baseie o estudo referente á 
hydrologia Vizellense. 

Quizeramos desenvolvel-o ; todavia o pouco 
tempo, de que nos é possivel dispor, leva-nos a 
suecintamente escrever os três capitulos que cons
tituem a nossa dissertação : 

1.° Descripção geral e bosquejo histórico 
das thermas de Vizella. 

2.° Suas fontes balneares; propriedades 
physico-chimicas, analyses e taxonomia das 
suas aguas. 

3.° Indicações e contra-indicações. 

De Vizella oriundos somos, repetimol-o. 
De que vamos, porém, escrever sobre medici

na, a respeito da sciencia que maiores responsabi
lidades nos incute, não nos esqueceremos. Des
apaixonada, pois, será nossa penna; creiam-n'o. 

Abril de 18!)0. 

Armindo de Faria. 



CAPITULO I 

A nove kilomètres para sul da cidade de Gui
marães, pela estrada que liga o concelho d'esté 
nome com o de Penafiel, acham-se situadas as no
tórias Caldas de Vizella, cujas freguezias, «S. 
João e S. Miguel», assentam como que no fundo 
d'uma pittoresca bacia que, com colli tias, a seu 
tempo, de crysolitho verde alcatifadas e outeiros 
ennastrados, quer das frondes umbrosissimas do 
carvalho, quer dos verde-negros ramos do esguio 
pinheiro, cercada se vê por alguns montes, como 
o de S. Bento a nascente, que pedregoso se dirige a 
nordeste para se continuar com a serra de Santa 
Catharina, sobranceira á predicta cidade; o de S. 
Pedro a oeste, com sua encosta hirta de matto e 
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cuja assomada serve de linha divisória ás fregue-
zias de Villarinlio e S. João das Caldas, est'ou-
tr'ora S. João de Guminhães. 

De leste a poente, vindo da Lameira, con
celho de Fafe, corre o aprazível rio Vizella que, 
trazendo suas aguas á vista da aldeia de Arrico-
nha, onde tivera seu berço S. Gonçalo de Amaran
te, na freguezia memorável de S. Salvador de Ta-
gilde (que outr'ora fora povoada pelo rei godo 
Atanagildo, no anno de 560), e depois de banhar 
fertilissimas ribeiras e de alimentar duas fabricas, 
uma de papel, outra de fiação, não pouco impor
tantes, sobretudo esta ultima, denominada Fabrica 
de Fiação de S. Thomé de Negrellos— vai mergu-
lhar-se por entre os concelhos de Guimarães e do 
Santo Thvrso, vasando no Ave a dois passos de 
Caniços, estação da linha férrea que d'alli até ás 
referidas Caldas segue uma das suas margens 
nemorosas e exuberantes de vegetação, roçando, 
aqui e acolá as aguas ciystallinas do ameno Vi
zella, a verdejante e sombria ramagem do seu. ar
voredo, que a espaço e espaço tende a abraçar-se, 
ora sobre ellas cuspindo o salgueiro e o amieiro 
suas estioladas folhas, ora gottcjando este ultimo 
seus coniferos fructos sobre o aqui arenoso, acolá 
ennateirado fundo do mesmo rio. 

Da temperatura e da humidade cia atmosphe-
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ra, da natureza do solo, e da situação da estancia 
balnear aufere esta as condições climatéricas mais 
favoráveis aos seus forasteiros. Sendo o primeiro 
dos elementos referidos um dos principaes domi
nadores d'um clima de localidade, cumpre-nos 
declarar que, se é verdade o mez d'agosto em 
Vizella ser geralmente assas quente, não é menos 
certo que os outros mezes da estação balnear im
primem ao clima, pela sua caloricidade, a quali
dade de temperado; bem como o estado mais ou 
menos agitado da atmospliera não permitte tel-o 
como ventoso, mas sim como calmo. Os restantes 
elementos contribuem para que Vizella offereça 
aos seus visitantes o clima mais apropriado para 
o recreio do seu espirito e para a cura das suas 
doenças, que alli os trouxeram em busca da liy-
dromedicina Vizellense debelladora de tantas mor-
bidezas, estas as mais das vezes rebeldes á po-
lypharmacia. A localidade dá condições de resis
tência aos d'estado livgido e fornece os mesmos 
e demais meios curativos aos d'estado mórbido 
— « Hygiene e Tberapeutica. » 

Com effeito : a medicina possue duas ordens de 
meios para um organismo passar ao estado de saú
de; uns hygienicos, outros therapeuticos. Por ve
zes a bygiene pode tanto como uma medicação, pro
duzindo n'aquelle modificações salutares, dando-lhe 
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um impulso para as condições normaes. E porque 
seja mormente nas doenças chronicas que ella 
com seus meios lentos, graduaes, mas contínuos e 
persistentes contribua para esse fim ; e porque se
jam aquellas as que commummente visitam Vi
zella, julgamo-nos no dever de nos referirmos á 
estancia balnear sob esse ponto de vista. 

Condições atmosphericas, exercicio e distrac
ção—eis os principles elementos que n'umas 
thermas os doentes coíbem da hygiene. Encon-
tram-se estes em Vizella, onde a natureza parece 
ter-se esmerado em proporcionar aos banhistas si-
tios tão pittorescos e suaves, envidando-os a pas
seios que tanto lhes recreiam o espirito. A re
ferida localidade não lhes offeroce casinos; mas 
não é o jogo, não é a dança, sobretudo como se fa
zem em muitas estancias balneares, que consti
tuem esses dois elementos — exercicio e distrac
ção— requeridos pela hygiene. 

Não pareça querermos revestir Vizella d'um 
clima ideal. Para isso seria mister uma modera
díssima temperatura, isenta de todas as oscilla-
ções bruscas ; uma grande constância thermologi-
ca; abrigos dispostos em relação aos ventos pre
dominantes, de forma que a temperatura refres
casse no verão e aquecesse no inverno ; pouca hu
midade e poucos ventos ; altitudes que permittis-
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sem fugir ao calor do verão ; um terreno secco, não 
conservando humidade; recautos pittorescos que 
dispensassem distracções a todo o valetudinário. 
Este clima não é o de Vizella, pois com tanto ri
gor taes condições alli não se encontram, e não 
sei mesmo onde o haja. Não idealisemos climas, 
porquanto também não phantasiamos therapeuti-
cas. 

S. João. — Na margem esquerda do Vizella, 
no local do Mourisco, achavam-se situadas as 
nascentes do mesmo nome, conhecidas também, 
ha pouco tempo, pelas aguas do Poço Quente. 
Alli se encontram ainda e sobre ellas assenta o 
estabelecimento, como ulteriormente haverá ensejo 
de se ver quando nos reportarmos aos caracteres 
physico-chimicos das salutiferas aguas. Assisti
mos ainda ao tempo em que o Mourisco offerecia 
aos seus frequentadores três esburacados e quasi 
que destelhados casebres com as suas respectivas 
piscinas de madeira, uma das quaes, ao seu cen
tro brotando uma das nascentes, « banho de cima », 
sangrada era por uma segunda, «banho de baixo», 
onde, a troco d'uni exiguo abatimento pecuniário, 
o padecente se utilisava da agua, a cuja superficie 
boiavam productos de descamação epithelial, par
tículas de saniosas feridas d'aquelle que, visinho 
d'uma hora, com fervorosissima fé se banhava 

« 
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ouvindo o crepitar da borbulhosa nascente. Em. 
sua frente, no leito do rio, irrompiam duas outras 
d'elevada temperatura, uma próxima da margem 
direita, a cuja captagem se procedera em outu
bro do anno findo, outra abeirando-se da margem 
esquerda, e em volta da qual já a negrejante areia 
fazia suspeitar a existência d'agua sulfurosa. 

A um canto, á sombra d'um vetusto freixo, 
levantava-se o terceiro casebre, «banho do canto» 
ou «.banho novo», tendo por alicerces a propria 
thermalifera rocha, que por um fisgão dava sabida 
á agua, então milagrosa e d'imperscrutáveis se
gredos, que só por darthrosos era procurada. En
tre os três banhos pingava, ainda hoje existente, 
a « bica do Mourisco ». 

Poucos annos passaram sobre a trindade dos 
barracos. Fesse tempo, porém, dentro d'elles as 
referidas aguas com sua acção. miraculosa, per-
mittam-me o qualificativo, determinavam curas 
pelo banhista inesperaveis. Não nos seria mister 
sahir da sede do estabelecimento, á apreciação de 
cujo corpo docente submettemos este trabalho, para 
apontar muitos d'esses casos. Esquivamo-nos a 
referil-os, porquanto não possuiamos, então, dados 
para colher observações completas, muitas das 
quaes foram feitas por um dos eruditíssimos, mas 
já fallecido, lentes d'esta Escola. 
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Cumpre-iios confessar que o Mourisco peccava 
em virtude do parasita «banho de baixo» só das 
sobras do «banho de cima-» se alimentar. Nunca 
casual e felizmente aquelle recebera banhista a 
que adviessem os effeitos dos inconvenientes de 
semelhante parasitismo. 

Quizeramos transportar-nos a épocas remotís
simas e dizer o que fora então o Mourisco de boje. 
Folheamos alguns impressos, vasculhamos não 
poucos manuscriptos \ que nos testificam as bené
ficas propriedades que referiremos a estas aguas e 
que nos dão nota d'uma lapide que, alli encontra
da, rebuscámos, ainda ha dias, na casa da Socie
dade Martins Sarmento, em Guimarães, e que á 
nossa vista offereceu a inscripção que segue : 

MEDAMVS CAMALI 
BOBMAMCO 

Y. S. L. M. 

Medarao (filho) de Camalo cumpre de bom grado o voto 2 (feito) 
a Bormanico. 

Accusam-nos elles também a existência d'uma 
espécie de banqueta de que se reconheciam vesti-

1 Dr. J. J. da Silva Pereira Caldas. 
2 Segundo a leitura do professor Hiibner. 
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gios na distancia de duzentos passos. A sua cons-
trucçâo era de argamassa e de tanta variedade de 
tijolos da mais solida consistência que, com restos 
de banhos, cujas superficies eram guarnecidas de 
xadrez de variadíssimas cores, obrigavam a fazer 
uma idéa respeitável da grandeza do edificio ther
mal, alii n'esses tempos levantado. As alludidas 
aguas do Mourisco não escaparam ao conhecimen
to e á apreciação dos Eomanos. Provam-n'o o pou
co exposto e o que adiante não calaremos concer-
nentemente ás aguas da Lameira, sita na freguezia 
de S. Miguel, para cujas thermas o Mourisco, pro
vavelmente, dava communicação por uma ponte 
sobre o Vizella construida a duzentos e cincoenta 
passos, para leste, do Poço Quente, no local deno
minado «Porto Cavalleiro», onde ainda hoje se en
contram vestigios seus. 

A trinta metros, pouco mais ou. menos, para 
norte da margem direita do Vizella, na mesma 
freguezia de S. João e no local denominado «O 
Medico » achavam-se os dois banhos — « banho do 
medico e banho da porta-» — bem como uma bica 
ahi ainda hoje existente. D'ahi desappareceram os 
dois banhos e suas aguas estão hoje canalisadas 
para o «estabelecimento thermal da Companhia 
dos banhos de Vizella». 

Algumas outras nascentes se encontravam na 
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dicta freguezia. Até hoje, porém, não é do nosso 
conhecimento que fossem utilisadas com fins the-
rapeuticos. 

S. Miguel. — A sessenta passos para norte da 
mesma margem, estava situado no logar do Vel-
menso, no campo outr'ora conhecido pelo nome de 
«pequena lameira», « O banho Velmenso» que, pela 
baixa temperatura e pela pouquidade de minerali-
sação da sua agua, pouco aconselhado era. A via 
de macadam que do Guimarães se dirige a Pena
fiel o fizera desapparecer, construindo-se um pe
queno deposito para essa agua que sobre telhas 
corre para o Hotel Vizellense ou Hotel do Padre, 
onde é administrada sob forma de bebida. 

A pequenissima distancia para leste do Vel
menso, no local da Lameira existiam os banhos 
«moreira, quarto crescente, lua-nova, quatro ca
beças, contra-forte, lua cheia, meia lua, bomba 
branda, grande, humanidade, bomba forte, prove
dor, sol, banho novo da bomba forte, tanque das 
'pipas, e a bica da Lameira», com duas piscinas 
romanas, cujo pavimento era de lindíssimo mosai
co de lioz calcareo. 

Em 1710 descobriram alguns moradores da 
freguezia de S. Miguel as paredes d'um tanque 
e* ruinas d'edificios sub-terrados, em cujas visi-
nhanças existiam cinco nascentes d'aguas mine-
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raes, onde um ou outro ia bariliar-se colhendo, 
posto que encharcadas, maravilhosos resultados. 
Porque Vizella não dispozesse então das commo-
didades que hoje offerece, suas aguas eram trans
portadas em. pipas para o Porto, Guimarães e 
outras localidades. Estabelecida pelo municipio 
Vimaranense a prohibição d'outras excavações e 
não se lembrando este, ao menos, da construc-
ção de casinholas que vantajosíssimas seriam a 
quem viesse em busca das mencionadas aguas, 
levantaram os moradores em 1785 um colmo 
que escondia aos olhos dos transeuntes aquelles 
que em charcos se banhavam. Dois annos' mais 
tarde construiu-se um banho o qual, para ser mais 
commodo e diremos até mais limpo, deu logar 
a que, com a excavação para os seus alicerces, 
se descobrisse uma terceira piscina romana. Em 
1788 dignou-se o referido municipio dar assen
timento para as prohibidas escavações, que fize
ram ver mais oito banhos que, construidos de ar
gamassa e de pequenos tijolos, eram revestidos 
em toda a sua superficie de mosaico de diversas 
cores, existindo passeios irmãmente feitos e que 
d'uns banhos a outros se dirigiam. 

Tudo indicava a grandeza da obra d'outros 
tempos e a riqueza da sua construcção. Indubita
velmente existiram em Vizella d'aquclles edifícios 
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sumptuosos que os Eomanos levantavam onde en
contravam aguas mineraes. 

Foi Vizella (e sel-o-ha ainda, procedendo-se 
a novas excavações) mais uma testemunha do ir-
rivalisavel luxo que esses conquistadores do mun
do dispensavam ás suas thermas. 

Algumas lapides se encontraram também, sen
do uma transportada para a quinta d'Aldao com a 
seguinte legenda : 

DEDICAVIT T. FLAV1VS AECHELAVS 
CLAVDIANVS.log. A. V. G. 

outra para a casa de Guminhaes sita na hoje fre-
guezia de S. João das Caldas. A primeira achou-se 
junto dos banhos da Lameira, onde se suppõe te
rem existido umas thermas construídas por Tito 
Flávio Archelau Claudiano, sendo legado d'Au-
gusto na Lusitânia, nos annos de 81 a 90 depois 
de Christo, e no império de Domiciano. A segunda 
deixa 1er a seguinte inscripção : 

C. POMPEIVS GAL. CATVEON1S FIL. EE-
CTVGENVS VXSAMENSIS DEO BOEMANI-
CO. V. S. L. M. 
QVISQVIS HONOEEM AGITAS. ITA. TE TVA 
GLOEIA SEEVET PEAECIPIAS PVEEO NE-
LINAT HVNC LAPIDEM. 



12 

C. Pompeu Gal., filho de Caturão Rectiigeno, natural d'Uxsa-
ma, cumpre de bom grado o voto 1 (feito) ao deus Bormanico. Tu 
que te presas, ó da tua honra evitar que os rapazes não safem esta 
lapide. 

O que fica dicto comprova-o um documento 
existente no cartório da Collegiada em Guimarães, 
em cuja casa pela condessa Momadoma fora insti-
tuido um convento para os religiosos Benedictinos 
que em 1014 foram chamados perante Affonso v, 
rei de Leão, que então se achava em Vizella, fa
zendo uso das aguas. 

Sem querermos perscrutar, o que nos seria 
impossível, a origem da fundação das thermas em 
Vizella; não desejando até saber se ellas foram 
para esse povo, cujo império se estendera a todos 
os confins do globo, o que foram as thermas de 
Nero e de Oaracalla, onde d'envolta com os sena
dores, com as virgens e com as prostitutas o Ko-
mano se banhava; nunca sendo mesmo intento 
nosso indagar se o christão, horrorisado de tal 
sensualidade, absorto na salvação das almas e me-
nospresador da hygiene, collocára no abandono a 
hydrologia Yizellense, destruindo os faustuosissi-
mos edifícios d'esses guerreiros — terminaremos 

1 Segundo a leitura do professor Hiibnor. 
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este primeiro capitulo por dizer que, segundo al
guns escriptores, foi em. Vizella que esteve situada 
a celebre Cinnania a qual respondera a Decio Ju-
nio Bruto (quando este cabo Komano quizera ven-
der-lbe as suas liberdades a troco de dinheiro) «que 
os seas maiores lhes haviam deixado ferro para os 
defenderem e não ouro para lh'as comprarem ». 

Alli se descobriu uma lapide honorifica em 
cujo final, se viu escripto o nome dos CINNANENSES. 



CAPITULO II 

Dois são os estabelecimentos d'aguas mine-
raes na localidade : o do Mourisco e o da Compa
nhia dos banhos de Vixella. 

O primeiro assenta sobre as nascentes do mes
mo nome, e acba-se situado na margem esquerda 
do rio, a vinte passos para leste da Ponte Nova, 
assim conhecida e sobre este construída. Três são 
ellas, e, em virtude da pequena caudalidade, por 
vezes não podem satisfazer a todas as exigências 
medicas. 

Muito procuradas que são, tem-se visto n'ellas 
propriedades therapeuticas de que não poderão dis
por outras que, quasi com irmã composição clii-
mica na sua origem, direi mesmo, no seu deposito, 
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se resentem, quer da distancia quo as separa das 
respectivas piscinas, sendo péssimo o system a de 
canalisação desde aqnelle até estas, quer da baixa 
ou elevadíssima caloricidade que reclama a inter
venção, ora d'uma agua quente, ora d'uma agua 
fria, para que de tal promiscuidade possa resultar 
uma o atra com a temperatura indicada pelo clinico. 

Quem duvida das alterações determinadas 
n'uma agua minero-medicinal quente pela addi-
ção d'ama outra fria? Qaem desconhece que são 
as temperaturas entre 30°° e 3600 as quasi sempre 
utilisadas e mesmo as mais convenientes para 
uma agua sulfúrea, administrada sob a forma de 
immersão? Pois são estas as que possue o estabe
lecimento do Mourisco, sem que outras frias ou 
quentes se lhes addicione, de maneira a compro? 
metterem a sua composição. 

Essas três nascentes são a do deposito grande, 
a do médio ou agua do canto, e a do pequeno ou do 
muro. Uma quarta existe, a denominada « agua 
da bica», que apenas é utilisada em bebida, e com 
a qual se tem obtido bons resultados contra dys
pepsias e sobretudo contra casos d'areias para os 
de rheumatismo gottoso, como ainda ha mezes, 
pela observação, tivemos ensejo de confirmar a 
opinião do decano do lyceu de Braga e patrício 
nosso, dr. J. J. Pereira Caldas. 
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Não diremos como os d'escripto apaixonado, os 
quaes commummente affirmam que as thermalida-
des das aguas, a que alludem, se estendem desde a 
temperatura mais baixa até á mais elevada, que
rendo fazer crer que a estancia balnear dispõe de 
aguas satisfazendo a todas as caloricidades inter
médias. Não. Indicaremos apenas aquellas que, 
naturaes, não soffrendo a acção de qualquer agen
te, á excepção da atmosphera, como succède com 
as do Mourisco, são as únicas utilisaveis. 

Estas aguas para Eabuteau são hyperther-
maes, meso-tbermaes e hypothermaes. 

A do deposito grande, accusando-nos na ori
gem a temperatura de 34oc,5 dá em três tinas a 
de 34oc e n'outras três a de 33"c,5. A do médio ou 
agua do canto offerece á vista no thermometro a 
de 3700, manifestando em duas das tinas a calori-
cidade do 36"° e em três a de 3õ00,3. A do pequeno 
ou do muro revela a de 2900,8, devendo ser breve
mente distribuida por novas tinas que vão ser 
adjunctas ao actual estabelecimento. A da bica ac
cusa a temperatura de 2600,3. 

Límpidas e incolores a principio, passam pela 
pliase de sulpliydricação, depois que soffrem a 
acção do ar, que lhes offerece o oxygenio e o acido 
carbónico como elementos d'alteraçâo; activando 
aquelle a formação da soda que se inicia antes do 
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contacto do ar, em virtude do oxygenio da agua, 
(que se apodera do sódio do sulfureto ou do sul

phydrato do mesmo nome, indo a soda formar 
com o acido silicico o silicato de soda), e do seu 
hydrogenio que actua sobre o enxofre, d'onde re

sulta hydrogenio sulfurado. 
As equações que seguem traduzem essas re

acções : 

Na3S + H30=Na20 + H3S, que 

em presença do acido silicico dá logar a silicato 
de soda e agua= 

Na20 + SiO2 + H30  SiCffla2 + H30 

e 

Na2S + SiO'IF = Na*SiOs +■ ÍFS 
(FILHOL). 

Mas se o oxygenio da atmospliera auxilia, 
como dissemos, a formação do silicato de soda, e 
favorece, portanto, a do H2S, também queima este 
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mesmo acido sulphydrico refazendo agua e iso
lando enxofre. 

. Assim : 

2Na2S + 02=2Na20 + S2 

e 
2H2S + 02=2H30 + S2 

Este enxofre é-queimado pelo oxygenio á me
dida que este determina a sua separação, forman-
do-se os ácidos sulfuroso e sulfúrico. Quando nem 
todo o enxofre é aproveitado para a formação d'es-
tes dois ácidos, o restante deposita-se. Sendo as
sim, a agua não chega á phase de branqueamento. 

Como dissemos, o acido carbónico, quer o da 
atmosphera, quer o das aguas (quando estas o 
contêm) é um outro elemento d'alteraçao, dando 
logar á formação do carbonato de soda e acido 
sulphydrico (se na agua existe em abundância) 
como nol-o mostra a equação que segue: 

Na3S + Co2 + H20=Na2Co3 + ITS 

Se n'ella predomina o sulfureto de sódio, diffé
rente é o resultado. As aguas do Mourisco passam 
pela phase de polysulfuretação, accusaudo uma 
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cor amarello-esverdeada. 0 mono-sulfureto em ex
cesso pela acção do gaz carbónico transforma-se 
em carbonato e sulphydrato de sódio, dando lo-
gar este ultimo á formação de polysulfureto pela 
acção do oxygenic livre no seio liquido. 

Se na agua existe mais anhydride carbónico 
para reagir sobre esse polysulfurcto, cila turba-se, 
produz-se o branqueamento, que consiste na pre- ' 
cipitação do enxofre, que pela sua extrema divisão 
se suspende e torna a agua lactescente. 

Este phenomeno observa-se mormente na agua 
do deposito grande, sobretudo com o estado pro-
nunciadamente eléctrico da atmosphora. 

De cheiro bastante accontuado, mas fugaz, a 
hydrogenio sulfurado, as aguas do Mourisco são 
de sabor um tanto nauseabundo, sendo a impres
são tactil d'unctuosidade um tanto sensivel, (o que 
é próprio das dissoluções alcalinas), principal
mente na, lia instantes, referida « agua do deposito 
grande ». 

Estas aguas revestem d'uma camada negra 
os objectos de prata, e a atmosphera dos quartos e 
dos corredores carregada d'uma considerável quan
tidade d'acido sulphydrico dá-llies a mesma cor, 
ennegrecendo também as pinturas do base de 
chumbo. 

Na sua nascente desonvolve-se algum azote 
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que se faz acompanhar de pequeníssimas quanti
dades dos ácidos carbónico e sulphydrico. 

Yisitando-se os depósitos ou a canalisação, de-
para-se com a presença de numerosos filamentos 
brancos, reunidos em massas, que seguem as on
dulações do liquido no meio do qual fluctuarn por 
uma das suas extremidades, ao passo que pela 
outra adherem ás paredes dos dictos depósitos e ca
nalisação ou ás respectivas rochas thermaliferas 
no logar d'emergencia. Fontan deu-llies o nome 
de sulfurarea e suppõe que o seu trama se desen
volve sobre massas de baregina que, para Lam-
bron, não é mais que detrictos de sulfurarea. 

Segundo o primeiro, algumas condições são 
indispensáveis á formação da sulfurarea nas 
aguas sulfúreas : uma temperatura da agua que 
não exceda 41oc, a existência d'uni principio 
sulfuroso e o contacto do ar. Uma leve corrente 
do liquido augmentará a sua formação. 

Segundo Joly a sulfurarea não pertence ao 
reino vegetal ; deverá antes ser incluida no reino 
animal, porquanto lhe tem visto movimentos 
variados e automáticos expressivos da animali
dade. 

Qual será o seu papel therapeutico ? 
Comquanto Bordeu a tenha empregado contra 

os abcessos de resolução lenta e queira attribuir 
8 
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sua acção ao iodo que contém, Becquerel filia esses 
resultados com a maior ou menor quantidade de 
agua sulfúrea, que se aclia entre as malhas da 
baregina. A sulfurarea tratada pela potassa e pelo 
alcool tem revelado na verdade, depois d'uma 
calcinação conveniente, uma notável quantidade 
d'aquelle metalloide. No entanto podemos dizer 
que ainda hoje é desconhecida a sua acção. 

Dictos ao de leve os caracteres physico-chi-
micos das aguas do Mourisco, façamos referencia 
á sua constituição chimica. 

E dever nosso, porém, fazer vir antes a decla
ração de que apenas nos foi possivel conseguir a 
analyse completa (?) d'uma das nascentes, com-
quanto possamos dizer, sem receio d'errar, que 
as restantes accusam composição análoga. A ana
lyse quantitativa já feita para alguns dos seus 
componentes pro va-nos a maior semelhança. É 
obrigação nossa, outrosim, deixar já dicto que a 
agua sujeita ás pesquizas da chimica foi colhida 
onde o banhista a utilisa, na tina, e não na fenda 
da rocha, onde o interessado por vezes a recebe 
com precauções taes que, permitta-se-nos a phra
se, nem respirar a deixa. 

Sem querermos ligar aos resultados da ana
lyse chimica uma irrivalisavel importância (mui
tíssimo pode, e talvez mais, a observação clinica), 

• 
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somos levados a crel-os d'alto interesse, por isso 
que fornecem ao estudo bases preciosíssimas, sem 
as quaes todo o methodo tornar-se-ia impossível. 
Sabemos das diversidades de conclusões respei
tantes a analyses feitas ás vezes pelo mesmo chi-
mico. Todavia não ignoramos também que algu
mas d'ellas são filhas de cálculos assentes em 
principios que não são absolutos e definitivos. 

Sim. Em trabalbos d'esta natureza a duas or
dens d'analyse procede o chimico — uma a deno
minada analyse real ou analyse de dissociação, 
que lhe dá conta dos elementos ou dos compostos 
simples, taes como ácidos e bases, abstrahindo da 
forma por que na agua se acham combinados ; — 
outra a chamada analyse hypothetica ou analyse 
de reconstituição, que nos representa os corpos 
taes como o chimico os suppõe existir. 

Vimos de nos valer d'expressoes impróprias. 
Na verdade mui bem diz Durand-Fardel, quando 
nos convence de que a analyse hypotlietioa pode 
ser real e de que a real é exacta mas não é real. 
Mas... não seja eu o réo; accuse-se, sim, o uso 
que ainda nos obriga a servirmo-nos d'ellas. 

Os ensaios sulfuro métricos em todas as nas
centes do Mourisco levam-nos a resultados que 
nos auctorisam a crer que em todas ellas existe o 
sulphydrato de sulfureto de sódio acompanhado 
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d'uma quantidade mais ou menos considerável 
d'acido sulphydrico livre. Feita a solução d'iodo 
a Viooo, avaliada a pressão atmospherica e tomada 
para as quatro nascentes a mesma quantidade de 
agua mineral—ÍOO00, procedeu-se a alguns d'es
ses ensaios, cujos resultados nos permittem apre
sentar o quadro que segue: 
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Como acabamos de ver, os ensaios junto das 
nascentes foram feitos a 12 de novembro de 89, á 
temperatura de 3 O00 para as duas primeiras, á de 
240e para a terceira e, finalmente, á de 20°° para 
a quarta, sendo 17°° a do ambiente á sombra, e sob 
a pressão atmosplierica de 75,5. 

Depois de reconhecida a reacção alcalina da 
agua, diversas porções d'ella foram então ensaia
das com os principaes reagentes. Assim, entre 
outros, foram empregados o papel d'acetato de 
chumbo, a solução de nitro-prussiato de sódio e a 
solução de chumbo e manganez que indicaram a 
existência de sulfuretos ; a agua de cal e a agua 
de baryta que evidenciaram a presença de carbo
natos alcalinos; o chloreto de bário (acidulado) 
que fez reconhecer a existência de sulfatos na 
agua mineral ; o nitrato de prata denunciando os 
chloretos e ainda o oxalate d'ammoniaco, com cujo 
reagente a agua accusou alguns saes calcareos. 

As substancias contidas em solução são : 

Enxofre. 
Acido sulfúrico. 
Soda. 
Potassa. 
Chloro. 
Magnesia. 
Alumina. 

Oxydo férrico. 
Acido phosphorico. 
Lithina. 
Silica. 
Acido carbónico. 
Matérias orgânicas fixas. 
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Os resultados das duas analyses — real ou de 
dissociação, hypothetica ou de reconstituição — 
vêm expressos na seguinte tabeliã : 

Substancias contidas em 1:000 grammas d'agaa 

A — A N A L Y S E H E A L O U D E D I S S O C I A Ç Ã O 

Enxofre 0,00971 
Acido sulfúrico 0,00446 
Sódio 0,09156 
Potássio 0,00415 
Chloro 0,02820 
Cal 0,00810 
Magnesia 0,00083 
Alumina, oxydo férrico e acido phosphorico.. 0,00054 
Lithina 0,00032 
Silica ; 0,07617 
Acido carbónico 0,06484 
Matérias orgânicas Indeterm. 
Resíduo secço 0,3340 

B — A N A L Y S E B A T O T I I E T I C A o u D E R E C O N S T I T U I Ç Ã O 

Sulfato de sódio 0,01356 
Sulfato de potássio 0,00896 
Sulphydrato de sódio 0,01030 
Chloreto de sódio 0;04753 
Chloreto de potássio 0,00049 
Carbonato de sódio 0,15430 
Carbonato de cálcio 0,01251 
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Carbonato de lithina. 0,00068 
Carbonato de magnésio 0,00172 
Oxydo de ferro, alumina e acido phospliorioo 0,00034 
Silica 0,07482 
Matérias orgânicas Iádeterm. 

Porque as determinações dos componentes in
sertos n'esta tabeliã fossem feitas por processos 
idênticos áquelles de que se serviu o distincte chi-
mico Joaquim dos Santos e Silva, respeitantemen-
te ás aguas do estabelecimento da Companhia dos 
banhos de Vizella, reservar-nos-hemos para os 
indicar depois de nos referirmos aos diversos gru
pos d'aguas que alimentam o mesmo estabeleci
mento, o que passamos a fazer. 

Encontra-se elle na margem direita do rio, a 
poucos passos para nordoeste da ponte a que nos 
havemos referido, quando tivemos que alludir ao 
estabelecimento do Mourisco. Muito próximos um 
do outro, permitte-lhes apenas olharem-se, dei-
xem-nos assim dizer, o arco grande da dieta Ponte 
Nova. 

Recebe elle em depósitos que se acham paral-
lelamente, e quasi que encostados á estrada de 
macadam, as aguas vindas da praça da Lameira, 
onde se encontram as suas nascentes, bem como 
se aproveita das aguas do Medico que ainda não 
se utilisam isoladas, o que seria, posto que ne-
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cessitem da addição d'agua quente, de não pouca 
vantagem para a Companhia, ou, diremos melhor, 
para os banhistas, porquanto, como em breve ver-
se-ha, é maior a sua sulfuração relativamente ás 
outras aguas do mencionado estabelecimento. Em 
três grupos se acham reunidas as aguas mineraes 
que o alimentam, grupos estes que são conhecidos 
pelas denominações de — « agua quente, agua mor
na e agua fria». Não querendo fazer commen
taries a estas classificações, digamos antes, não 
desejando fazer as apreciações devidas a quem de 
morna classificou uma agua que accusa a tempe
ratura de 4700, conserval-as-hemos taes como es
tão em uso, convictos de que duas apenas deve
riam ser essas denominações — fria e quente, ou 
melhor ainda, e mais rigorosamente — fria, quente 
e quentíssima. 

Estas aguas são providas de propriedades or-
ganolepticas análogas ás que ficaram dietas con-
cernentemente ás do Mourisco. Inútil será, pois, 
repetil-as. 

As suas thermalidades e caudalidade são as 
que seguem: 

Temp. Quant, em 3i horas 
m. c. 

Agua quente 57° 58,167 
Agua morna (assim lhe chamam) 47° 70,016 
Agna fria «agua da Lameira e 

aguas superiores do Medico ». 31° 39,744 
9 
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A agua do primeiro grupo, « agua quente », (di
gamos — quentíssima) não pôde ter applicação al
guma immediata. B forçoso mistural-a com agua 
«morna», (chamemos-lhe — quente) e obter-se-ha 
uma temperatura de 51°°,5, superior ainda ás ne
cessidades das applicações externas. É mister, por
tanto, recorrer á agua fria para que, de promiscui
dade com um dos dois primeiros grupos, possa criar 
uma terceira com a thermalidade propria para im-
mersão. 

Difficilimo, ou para melhor dizer, inutil será, 
pois, proceder á analyse da agua resultante da 
mistura das duas. Seria mister submetter á apre
ciação da chimica, deixem-nos assim dizer, cada 
um dos banhos, o que ainda não se fez, nem será 
possivel fazer-se. 

Existe a analyse dos diversos grupos predi-
ctos feita com agua da canalisação e dos depósi
tos pelo distincte chimico do laboratario da Uni
versidade do Coimbra, e é a seguinte : 
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Determinações quantitiitivcis 

I. Enxofre, acido sulfúrico e alcalis 

a) Enxofre. — Para a determinação do enxo
fre foram preparados diversos frascos de três li
tros de capacidade, ponco mais ou menos, com 
uma quantidade determinada de chloreto de cá
dmio, cheios d'agua mineral e remettidos para o 
laboratório convenientemente acondicionados. O 
precipitado de sulfureto de cádmio que se formou, 
depois de separado por filtração, lavado e secco, 
foi submettido á acção oxydante do chlorato de po
tássio e acido azotico, afim de transformar o en
xofre em acido sulfúrico, precipitando-se este ulti
mo acido pelo chloreto de baryo. O sulfato de ba-
ryo assim obtido, depois de lavado, secco e calci
nado em cadinho de porcelana, foi aquecido por 
algum tempo a banho d'agua com acido chlorhy-
drico diluido, lavado com agua distillada, secco, 
calcinado e pesado, deduzindo-se do peso achado a 
quantidade do enxofre contido no sulfato. A deter
minação do enxofre por meio da solução d'iodo, 
com todas as precauções necessárias para annul-
lar a influencia da temperatura e dos compostos 
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alcalinos contidos em solução nas aguas de Vi-
zella, seria unia contraprova da exactidão dos re
sultados obtidos pelo processo acima descripto, 
que não é isempto de causas d'erro. 

b) Acido sulfúrico. — O liquido separado do 
sulfureto de cádmio serviu para a determinação 
do acido sulfúrico existente nas aguas de Vizella, 
concentrando pela evaporação até pequeno volu
me, fazendo a precipitação do acido pelo chloreto 
de baryo, e terminando a operação como preceden
temente fica exposto. 

c) Alcalis. — O liquido separado, por filtração, 
do sulfato de baryo obtido na operação anteceden
te, foi reduzido pela evaporação a pequeno volume, 
fervido com baryta cáustica e filtrado. Depois de 
precipitado o baryo pelo carbonato d'ammonio c 
eliminados os saes ammoniacaes pelo calor, repe-
tiu-se o tratamento pelo carbonato d'ammonio e 
ammoniaco, até se verificar que nenhum d'estes 
reagentes produzia turvação. Pela evaporação de
finitiva do liquido e calcinação do residuo ficaram 
os chloretos alcalinos puros, cujo peso se determi
nou. A quantidade do chloreto de potássio foi de
terminada por meio do chloreto de platina, que for
mou o chloroplatinato de potássio insolúvel no al
cool a 80°, e a do chloreto de sódio foi achada por 
differença. 



35 

2. Chloro, cal e magnesia 

a) Chloro. — A precipitação do cliloro foi fei
ta pelo azotato de prata na agua previamente aci
dulada pelo acido azotico e reduzida a pequeno 
volume pela evaporação. O cliloreto de prata ob
tido, depois de lavado, secco e aquecido até princi
pio de fusão em cadinho de porcelana, serviu 
para achar o peso do chloro. 

b) Cal. — O liquido separado, por filtração, do 
chloreto de prata, serviu para as determinações 
de cal e magnesia. Depois de precipitado o exces
so do sal de prata pelo acido chlorhydrico, fez-se 
a evaporação do liquido até á seccura para vo-
latilisar o excesso dos ácidos empregados e se
parar a silica, e precipitou-se a cal pelo oxala
te d'ammonio, transformando-se o oxalate de cál
cio, por uma forte calcinação, em cal cáustica, 
que se pesou. Além da agua que serviu para a 
determinação do chloro foram evaporadas novas 
quantidades d'agua mineral, afim de se compro
var os resultados obtidos na pesagem da cal cáus
tica. 

c) Magnesia. — O liquido separado por filtra
ção do oxalato de cálcio foi evaporado até á sec
cura, e o residuo calcinado para eliminar os saes 
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ammoniacaes. Depois de dissolvido este resíduo na 
agua acidulada pelo acido chlorhydrico, foi a ma
gnesia precipitada pelo phosphato de sódio e am-
moniaco, e o phosphato duplo d'amnionio e ma
gnésio foi transformado pela calcinação em pyro
phosphate que se pesou, deduzindo-se d'esté com
posto a quantidade da magnesia. 

3. Oxydo férrico, alumina, acido phosphorico e lithina 

a) Para determinar com segurança as peque
níssimas quantidades d'estes corpos existentes nas 
aguas de Vizella foi necessário evaporar até á 
seccura avultadas quantidades d'agua mineral. O 
residuo da evaporação foi dissolvido no acido 
chlorhydrico, evaporado até á seccura, redissolvido 
na agua com o auxilio do acido chlorhydrico e fil
trado. O liquido assim obtido, sendo aquecido com 
ammoniaco em pequeno excesso, deu em todas as 
nascentes pequeno precipitado floroso amarellado, 
cujo peso se determinou depois da conveniente 
lavagem e calcinação e em que se reconheceu o 
ferro, alumina e acido phosphorico, por meio dos 
reagentes próprios para caracterisar estes cor
pos. 

b) O liquido separado por filtração do preci-
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pitado floroso precedentemente mencionado servin 
para a preparação dos chloretos alcalinos, pelo 
processo acima descripto (n.° 1 — o.). Os chloretos 
alcalinos, depois de humedecidos com acido chlor-
hydrico, foram triturados repetidas vezes com uma 
mistura (em volumes iguaes) d'alcool absoluto e 
ether. O liquido alcoólico, sendo evaporado até á 
seccura, deixou um residuo em que se reconheceu 
o lithio com o auxilio do apparelho espectral. Este 
residuo foi dissolvido na agua, misturado com 
phosphato de sódio e soda cáustica em solução, 
diluido e evaporado até á seccura, separando-se 
por meio do ammoniaco, e, com o auxilio de brando 
calor, o phosphato de lithio ficou insolúvel; e 
depois da lavagem com agua ammoniacal, secca-
gem e calcinação, serviu para determinar a quan
tidade da lithina. 

4. Sílica 

A agua mineral acidulada pelo acido chlorhy-
drico foi evaporada até á seccura a banho d'agua, 
e o residuo foi aquecido por muitas horas á tem
peratura de 110°. Este residuo, depois de humede
cido com acido chlorhydrico e aquecido com agua, 
deixou separar a silica, mais ou menos escura por 

10 
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pequena quantidade de matérias orgânicas ; o seu 
peso foi determinado depois da lavagem e da cal
cinação que a tornou perfeitamente branca. 

5. Acido carbónico 

A precipitação do acido carbónico foi feita no 
local das origens por meio d'uma solução de clilo-
reto de baryo ammoniacal perfeitamente limpida, 
em frascos de quatrocentas grammas de capaci
dade. 

No fim d'algumas semanas separou-se por fil
tração o pequeno precipitado contido nos frascos, 
o qual foi lavado com agua quente, secco e mode
radamente calcinado, fazendo-se a determinação 
pela fusão do precipitado com o vidro de borax. 

6. Residuo fixo 

Dctcrminou-se a quantidade das substancias 
fixas contidas em solução cias aguas de Vizella, 
evaporando até á seceura, em capsula de platina, 
quantidade determinada da agua, e aquecendo o 
residuo á temperatura de 180° na estufa, até que 
o peso se mostrou igual em duas pesagens succès-
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sivas. Aquecendo depois este resíduo a uma tem
peratura mais elevada, manifestou-se cor escu
ra, indicando a existência de matérias orgânicas 
fixas. 

Estudada, ainda que succintamente, esta crase 
hydromineral, é dever nosso não esquecer a taxo-
nomia das aguas em questão. Escolheremos para 
bases dados d'ordem cliimica, porquanto, se é ver
dade que a origem geológica, a distribuição geo-
graphica, a temperatura, o grau de mineralisação 
e ainda as attribuições therapeuticas são conside
rações sobre que podem assentar outras tantas 
classificações, não é menos certo que estas são com-
mummente inadmissíveis, por isso que a origem 
geológica é as mais das vezes desconhecida, a dis
tribuição geographica obrigar-nos-ia a reunir a 
cada passo aguas mui différentes e a separar as 
mais semelhantes, a temperatura é uma proprie
dade secundaria, a mineralisação não traduz se
não incompletamente sua força therapeutica, e, 
finalmente, porque suas applicações são por vezes 
em numero tal que seria impossivel reunil-as 
n'uma única formula. Seria, por sem duvida, pre
ferível a classificação que tivesse como base a 
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acção thcrapeatiça. Mas como rcalisal-a? Aguas 
mineraes que são especialmente destinadas a um 
grupo de doenças, para quantas outras não são, 
porém, indicadas outrosim? 

Quantas e quantas vezes uma morbideza, para 
a qual determinadas aguas têm sua acção especial, 
requisita de preferencia uma outra hydriatria em 
virtude d'esté ou d'aquelle estado diathesico? 

Sabemos da imperfectibilidade d'ama classifi
cação chimica. Basta lembrar-nos da existência 
d'uma analyse hypotlietica para sermos levados á 
convicção de que as mais das vezes, senão sempre, 
imperfeitos, faltos de rigor são os resultados dos 
processos analyticos. 

Todavia é do nosso conhecimento também que 
a classificação chimica é indubitavelmente natu
ral. 

Descobertos todos os componentes d'uma agua 
minoro-medicinal, sabida a forma porque n'ella se 
acham reunidos, não será difficil referir-lhe suas 
applicações therapeuticas. Demais, é a classifica
ção quasi que exclusivamente adoptada; não nos 
julgamos, pois, com o direito de a despresar. Cre-
mo-nos antes na obrigação de abraçal-a, por isso 
que é dictada pelos primeiros apóstolos da Hidro
logia. 

Posto isto, o sondo o nosso rim puramente pra-
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tico, abster-nos-hemos de considerandos referentes 
ás classificações em geral, pondo termo a este capi
tulo com dar ás nossas aguas o cunho taxono-
mico. 

«Pertencentes á familia das sulfuradas da 
classificação de Durand-Fardel, incluídas devem 
ser no grupo das sulfuradas sódicas. Ditam-nol-o 
os resultados obtidos das analyses que acima 
ficam expostas». 



CAPITULO III 

Se para as doenças agudas se acham contra-
indicadas as aguas mineraes, é a estas que deve
mos pedir as melhoras, se não a cura, das doen
ças chronicas. Como disséramos já, o maior nu
mero de morbos rebeldes á polypharmacia cedem 
á acção d'esta hydriatria e, se assim nos deixam 
exprimir, é tal a sua especialisaçâo, que Fontan 
crê os estabelecimentos tliermaes como sendo a 
«clinica por excellencia das doenças clironicas». 

Têm sido taes os resultados colhidos d'esta 
medicação que muitos reputam incurável toda a 
doença chronica que resista ás aguas mineraes 
indicadas. E, se é verdade que, por muito tempo, 
não se attribuiram a estas aguas as propriedades 
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que hoje se Dies conferem, também é certo que era 
por essa occasião que o estudo das doenças chro-
nicas se encontrava na maior obscuridade. 

Em nossos dias, graças aos trabalhos de Jac-
coud, Fournicr, Cornil Herard, Hardy e outros, 
bem como ás observações de não poucos medicos 
hydrologistas, sabe-se bastante d'esté grupo de 
doenças. 

Sejam clironicas desde principio, ou sejam a 
transformação de doenças agudas, fazem-se acom
panhar commummente do cunho d'um estado in
hérente a cada um dos individuos que d'ellas se 
acham accommettidos. Estes estados particulares, 
que imprimem á doença caracteres também pecu
liares, originam manifestações tão différentes que 
nos collocam no direito d'admittir doentes e não 
doenças. 

Queremos fallar das diatheses. 
Esta questão que domina toda a pathologia 

das doenças chronicas é alvo de grande diversi
dade d'opinioes. Seja como for, e não sendo o tem
po de sobejo para divagações, admittiremos quatro 
diatheses principaes, que diariamente vemos in
fluenciar as doenças chrouicas : Arthritismo, Her-
petismo, Escrófula e Syphilis. 

A primeira, causa do rhoumatismo e da gotta 
para uns, é apenas, segundo outros, origem do 
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rheumatismo, ao passo que a gotta constituiria 
uma nova diathese. A segunda sustenta com o ar-
th.rit.ismo laços de parentesco tão estreitos, que, a 
respeitar-se a opinião d'um grande numero de pa-
thologistas, dever-se-ia reunir as duas diatheses 
n'uma só. A terceira não é mais que um estado 
intermédio ao lymphatismo e á tuberculose, dos 
quaes seria uma modalidade. A quarta, finalmen
te, que, em virtude da falta d'alguns pontos de 
analogia com as diatheses, é considerada por al
guns auctores como uma doença virulenta e não 
como uma verdadeira diathese. 

E, todavia, maior o numero d'aquelles patho-
logistas que fazem da syphilis uma diathese. 

Seguil-os-hemos, pois. 
Posto isto, vejamos se as aguas mineraes têm 

uma acção directa sobre os estados diathesicos e 
se tal acção é especifica : 

Não esquecendo que, para Pidoux, a doença 
chronica começa com a vida e termina com a 
morte do individuo accommettido, pois, para elle, 
curar uma doença chronica, é supprimir-lhe sua 
evolução, e não seu gérmen, diremos que as mani
festações diathesicas podem ser favoravelmente 
influenciadas pelo tratamento hydromineral. 

Admittimos a acção prophylactica das aguas 
mineraes e cremos que estas muitas das vezes 

http://th.rit.ismo
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impedem que os estados diathesicos progridam, 
obstando assim ao despertar do vicio hereditário ; 
vivemos, porém, na convicção de que em taes casos 
poderá o tratamento hydromineral diminuir a in
tensidade, a actividade do estado diathesico, mas 
a sua acção sobre a propria diatliese será sempre 
limitadissima, senão nulla. Conseguir-se-ha fazer 
desapparecer uma localisação cutanea ou visceral 
arthritica, escrofulosa ou lierpetica, mas a diatlie
se subsistirá sempre sendo-lhe possivel manifes-
tar-se de novo. 

Como deixamos dicto, é rara a doença chroni
ca que não se revista d'um cunho diathesico; 
nunca ella se apresenta com os mesmos caracte
res, nem evoluciona segundo uma maneira única 
para todos os individuos. 

Sendo assim, nada nos auctorisa a admittir a 
existência d'um tratamento especifico contra um 
estado diathesico tão diverso concernentemente ás 
suas manifestações. 

Porque nas primeiras paginas d'esté trabalho 
significássemos ser indispensável fazer-se o estu
do diathesico do consultante e porque vivamos 
ainda n'essa persuasão, descreveremos as diver
sas manifestações das diatheses, como precedendo 
qualquer estudo respeitante á acção da hydrome-
dicina Vizellense. 
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Arthritismo. — Diremos ainda que reinam di
versidades d'opinioes referentemente á descendên
cia do arthritismo. Pathologistas ha que reputam 
o rheumatismo e a gotta como variedades da mes
ma diathese, crendo-as como susceptíveis de se 
transformarem uma na outra; alguns existem, 
também, que fazem da gotta uma diathese á parte. 

Todavia, com quanto a pathogenia, as lesões 
anatómicas e a svmptomatologia nos levem a ter 
a gotta como um estado diathesico différente do do 
arthritismo, somos obrigados a confessar-lhes la
ços de parentesco. A maior parte dos gottosos ex
perimenta os phenomenos do rheumatismo, ou 
tem arthriticos nos seus ascendentes. É o arthri
tismo uma predisposição que herdam os descen
dentes d'individuos arthriticos, predisposição esta 
em virtude da qual esses mesmos descendentes 
tornar-se-hão gottosos ou rheumaticos, consoante 
o seu género dé vida, a sua profissão, etc. 

A diathese arthritica pode existir só ou andar 
associada á escrófula, ao herpetismo ou á syphi
lis, e muitas das suas manifestações têm sido cu
radas pela hydromedicina de Vizella, sendo ma
ravilhosos alguns dos seus effeitos, mormente 
quando ao tratamento thermal se reúne outra me
dicação que este ou aquelle estado geral reclama. 
Os bons resultados que se colhem d'applicaçao 
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(Testas aguas -ás localisações arthriticas acham-se 
dependentes do modo de tratamento hydriatico ao 
qual se submette o doente, tratamento este que por 
certo deverá variar com as indicações fornecidas 
pelo estado geral e com o grau mais ou menos 
agudo da lesão. Consiste elle em banhos quentes, 
duches geraes e de vapor, inhalações, actuando os 
primeiros pelos suores salutares que provocam 
aos arthriticos rheumaticos e aproveitando dos 
segundos, ou duches, suas propriedades revul-
sivas. 

Observando que é contra as diversas manifes
tações do rheumatismo chronico, e não do agudo, 
que as aguas mineraes devem ser applicadas, at-
tribuiremos magníficos resultados ás de Vizella, 
quer na forma articular, quer na abarticular da 
doença. 

No rheumatismo simples, que, primitivo ou 
consecutivo ao rheumatismo agudo, é tão frequen
te, convirá, principalmente nos indivíduos lym-
phaticos e anemicos, recorrer ao tratamento ther
mal moderado — banhos a não elevada tempera
tura (34oc,5 a 350c), mas constante, o que se ob
tém deixando estabelecer-se uma pequena corrente 
da agua para a tina; e duches (38°",5 a 3900, pou
co mais ou menos), que não sejam frequentes nem 
de longa duração, afim de que não determinem 
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transpirações excessivas que arrastariam comsigo 
o enfraquecimento do individuo. 

No rheumatismo abarticular, dores muscula
res, myopathias, os duches escocezes produzem, 
sobretudo nos indivíduos nervosos e lymphatieos, 
os melhores resultados pela estimulação que im
primem ás funcções da pelle e a toda a econo
mia. 

Nos casos d'atrophia de grupos musculares, 
a qual sobrevem muitas vezes ao rheumatismo 
muscular ou á arthrite secca senil, a massagem 
applicada na occasião do duche é da maior van
tagem. 

Não se limita a isto a área d'indicaçoes das 
nossas aguas. Algumas manifestações do rheuma
tismo visceral — bronchites chronicas, dyspepsias, 
vertigens, perturbações intestinaes, encontram em 
Yizella o mais util tratamento. 

É raro que as bronchites, por exemplo, sejam 
puramente catarrhaes. Ao implantarem-se depa
ram quasi sempre com um terreno escrofuloso, ar-
thritico ou ainda herpetico. 

Mais tarde, pois, far-lhes-hemos referencia. 
E a gotta uma das doenças para que 

mais se tem dirigido a experiência e é ainda uma 
d'aquellas a respeito das quaes mais se tem escri-
pto. A sua natureza acha-se, porém, ainda envol-
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vida de mysterios, incertezas e diremos mesmo de 
erros. 

Todos os dias se ensaiam novas medicações 
na esperança de que o empirismo descerre o véo 
que sustenta esta doença na obscuridade. 

É do nosso conhecimento que a gotta se apre
senta com um conjunto de caracteres que não nos 
permittem confundil-a com outro estado mórbido. 
Assim suas manifestações por accessos, as dores 
particulares que a caracterisam, sua marcha e o 
restante cortejo symptomatico de que se faz acom
panhar, tudo nos indica que na intimidade dos te
cidos se réalisa um trabalho que quasi nos tenta
ria a admittir a presença d'um virus. Nada d'isto, 
porém, nos auctorisa a crer a gotta filha d'outro 
pai que não seja o arthritismo. 

A gotta articular tónica, a que ataca de pre
ferencia as articulações, é a espécie mais frequen
te. Segue ella uma marcha regular ; seus accessos 
são vivos e muito agudos, mas deixam-se interca
lar por períodos de perfeita calma e não se repro
duzem senão em épocas muito afastadas. 

As articulações do pé são accommettidas, não 
o sendo as mais das vezes senão a do artelho 
grande. Os paroxysmes são mais sensiveis duran
te a noite, diminuem ou desapparecem mesmo de 
dia, para reapparecerem com igual intensidade na 
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noite seguinte. Faz-se acompanhar muitas vezes 
de plienomenos febris, sempre de rubor das re
giões affectadas e edema das visinbas. As urinas 
são coradas e accusam a existência d'um sedimen
to avermelhado, muito abundante, que parece ser 
acido úrico. 

Para esta variedade de gotta e mesmo para as 
outras, podemol-o deixar j á dicto, nulla é a acção 
das nossas aguas mineraes. Só poderiam intervir 
nos periodos apyreticos, sendo administradas sob 
forma de bebida, como o são contra o rheumatis-
mo gottoso, para muitos casos do qual a agua da 
bica do Mourisco tem provada acção especial, mo
dificando sensivelmente o producto da diurese. Por 
vezes se tem recommendado ao doente associar a 
essa agua o uso de lithina, além da que faz parte 
do carbonato do mesmo nome que entra na sua 
composição, e bons resultados temos observado, 
sobretudo dando-se preferencia ao emprego do sa
licylate de lithina. 

A gotta articular atonica, também conhecida 
pelo nome de gotta molle, não é muitas vezes mais 
que a transformação da primitivamente tónica. 
Deixando d'accommetter uma só articulação, in
vade muitas e a constricção profunda que acom
panha os symptomas inflammatorios faz-se substi
tuir apenas pela sensação de peso bastante incom-
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modo. As dores, lancinantes, são sem continuidade 
e o edema manifesta-se as mais das vezes em 
quasi todo o membro. Para esta variedade, bem 
como para a gotta visceral (affecção de diagnostico 
difricilimo) insignificante, nulla, poderá avançar-
se, é a influencia, como disséramos já, das aguas 
mineraes. 

Escrófula. — Se o lymphatismo e a escrófula 
são, para uns, estados diatbesicos différentes, para 
outros, ao contrario, não são mais que modalida
des, servindo a expressão lymphatismo para desi
gnar os primeiros passos para a escrófula. 

Nasce-se lympliatico e não escrofuloso. É-se 
primeiro lympliatico para ser depois escrofuloso. 
E, se nos for permittido declararmo-nos por al
guma das opiniões, confessaremos que nos incli
namos a abraçar a d'aquelles que reputam o lym
phatismo e a escrófula como representando duas 
idades da mesma diathese, sendo o lymphatismo o 
periodo d'incubaçao da escrófula. 

Assim como os filhos de pae e mãe arthri-
ticos, que estes sejam rheumaticos ou gottosos, 
herdam a predisposição arthritica, assim também 
pães escrofulosos têm filhos lymphaticos que se 
tornam escrofulosos depois que as causas determi
nantes da escrófula encontram terreno favorável 
para o desenvolvimento d'esta. 
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Nem todos os escrofulosos são providos d'essa 
«belleza lymphatica» de que falia Fleury; muitos 
d'elles offerecem todos os caracteres dos tempe
ramentos bilioso-sanguineo e lymphatico-sangui-
neo. Mister será, pois, prestar a maxima attenção 
aos antecedentes hereditários do individuo. E a es
crófula uma das affecções geraes que mais vezes 
se encontra n'uma estancia balnear, sendo isto de
vido a que é o estado diathesico cujas manifesta
ções são mais numerosas e variadas. Accommette 
elle, para assim dizer, todas as classes, ora tor
nando os individuos puramente escrofulosos, ora 
servindo de complicação a doenças de que elles se 
achem invadidos. 

É incontestável que pelas aguas mineraes a 
escrófula se modifica na sua natureza intima e 
nas suas manifestações locaes. Sabemos da acção 
favorável que tem o clima sobre tal estado, mas 
nem por isso deveremos attribuir só áquelle, como 
alguns fazem, a modificação salutar no individuo. 
As provas serão de sobejo em abono d'esta asser
ção desde que o tratamento seja devidamente indi
cado. 

Escrofulosos fia, e não poucos syphiliticus te
mos observado também, que, desprezando os con
selhos do clinico, imaginam ser indifférente a 
forma debaixo da qual a agua se administra. 

12 
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Quantos e quantos escrofulosos, quantos e quan

tos syphiliticus, todos elles despidos de manifesta

ções arthriticas, temos encontrado a fazer uso das 
aguas de Vizella sob a forma d'immersao á tem

peratura de 3600?! Com que fim? Não sabemos. 
Todavia também não ignoramos que a maior par

te senão toda a culpabilidade deverá attribuirse a 
doentes que, tendo consultado a medicina uma vez, 
crêem ser o recipe d'entao applicavel a uma enti

dade mórbida que invadira um organismo depois 
de decorridos annos. As indicações therapeuticas 

■deverão variar segundo se trata de doentes lym

phaticos, para os quaes a escrófula se acha no es

tado latente, ou d'aquelles em que ella está confir

mada. Teremos assim duas ordens de tratamento ; 
um prophylactico, destinado, pois, a impedir que 
desperte o gérmen escrofuloso, e outro curativo, 
tendo por fim salvar ou curar as diversas mani

festações da escrófula. 
Nem todos os auetores se acham d'accordo no 

que é respeitante ao tratamento d'esta doença pe

las aguas sulfúreas. Uns julgamn'a acentuada

mente influenciada pela acção de taes aguas mi

neraes; outros vêemlhe a cura nas chloretadas 
sódicas. Administrada convenientemente a hydro

medicina Vizellense, podersehão obter ora uma 
excitação favorável, ora uma acção sedante das 
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mais preciosas, ora, ainda, uma acção reconstituin
te determinando benéficas modificações sobre a nu
trição dos tecidos. De todas as manifestações da 
escrófula são as localisações nas mucosas, na pelle 
e vias respiratórias as que colhem mais benefí
cios das aguas de Vizella. 

Posto isto, sendo numerosos os individuos ac-
commettidos de tuberculose pulmonar que têm ido 
a Vizella buscar allivio aos seus padecimentos, e 
sendo ainda do nosso conhecimento conseguirem 
uns algumas melhoras e apressarem outros o fim 
á sua existência, dediquemos algumas linhas ao 
estudo d'esta morbideza, que, por sem duvida, seria 
de sobejo para objecto d'uma dissertação. 

Teremos que buscar solução para três proble
mas, cujos principaes são: 

Dado um tuberculoso, poderá ser aconselha
do a ir para uma estação d'aguas mineraes? 
Qual será a occasião mais opportuna para a sua 
estada alii? Quaes as aguas de que deverá fazer 
uso? 

— Chronicidade, apyrexia, lesões pulmonares 
circumscriptas, taes são as condições a que deve 
satisfazer o tuberculoso para que lhe possa ser in
dicada uma estancia balnear. 

O estado agudo ou sub-agudo da doença, a 
existência da febre hectica, a generalisação das 
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lesões pulmonares contraindicar-lhe-hão, pois, o 
tratamento hydromineral. 

— A occasião mais propicia é a d'uma remis
são do mal e a de todos os periodos da tuberculo
se, achando-se o doente nas condições requeridas 
para o estacionamento senão para a cura da doen
ça. Para os tuberculosos 'dividem-se as aguas mi-
neraes, segundo os seus effcitos, em excitantes e 
sedantes, administrando-se umas ou outras con
soante elles são anemicos, de constituição nevro-
pathica ou se acham dispostos ás hemoptyses. 

Não esquecendo que as condições climatéricas 
podem ser um poderosíssimo auxilio da hydrome-
dicina, quando não são ellas que constituem o ele
mento mais importante, palliativo ou curativo, 
não menospresaremos também doenças estranhas 
ou não á tuberculose, que muitas vezes a acompa
nham (syphilis, rheumatismo, dyspepsia, etc.) e 
contra cada uma das quaes está indicada uma 
agua mineral,, debaixo d'esta ou d'aquolla forma. 
As associações pathologicas reclamam associações 
therapeuticas ; a indicação principal complica-se 
d'indicações secundarias. 

— O tratamento prescripto é mais interno que 
externo, devendo a quantidade d'agua, em bebida, 
a administrar-se variar com a impressionabilida
de do individuo. Convirá começar-se por doses mi-
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nimas, podendo indicar-se primeiro ao doente o 
uso d'uma agua de fraca mineralisação para este 
mais tarde passar a fazer o emprego d'uma agua 
excitante, como é a bica da Lameira. As diversas 
formas de tratamento externo, á excepção de gar
garejos, pulverisações, inhalações e duches nasaes, 
não têm sobre os tuberculosos effeitos alguns sa
lutares ; são antes perniciosos. 

Herpetismo.—Nem todos os auctores são da 
mesma opinião respeitantemente a este estado dia-
tbesico. 

O herpetismo de Fontan não é o herpetismo 
de Bazin, o de Bazin não é o de Hardy e o d'esté 
não é o de Lancereaux. Como quer que seja, diz 
Fontan, devemos ver no dartro não só os produ-
ctos d'uma alteração local, mas ainda um conjun-
cto de caracteres que constituem uma familia na
tural em nosologia. No congresso hydrologico rea-
lisado em abril de 85, o dr. Collin, baseado em nu
merosas observações, emittiu uma opinião referente • 
ao herpetismo, opinião esta que não omittiremos. 

Segundo elle, dever-se-ha entender por herpe
tismo uma doença constitucional, hereditaria e in
dependente, mas as mais das vezes ligada a outra 
diathese, geralmente o arthritismo, caracterisada 
por um estado varicoso mais ou menos geral, ma-
nifestando-se quasi sempre por affecções cutâneas 
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não contagiosas e nunca deixando cicatrizes após 
a cura, podendo ficar latente emquanto ás suas 
manifestações cutâneas ou determinar affecções 
múltiplas mucosas, visceraes ou nevrosicas. 

A característica varicosa que o dr. Collin 
vê no herpetismo tem attrahido a attenção de 
muitos pathologistas. As veias, diz Lancereaux, 
são órgãos que se alteram d'uma maneira quasi 
constante n'uma certa idade da vida do herpe-
tico. 

A perturbação nutritiva dos tecidos do syste-
ma venoso, perturbação esta que produz as vari
zes, tem como causa, segundo Grigot-Suard, uma 
perturbação geral das funcções da nutrição, 
carregando o sangue de principios excremen-
ticios. 

Para a maior parte dos patliologistas é indis
cutível a hereditariedade d'esta diatliese. 

Quaes os caracteres patognomonicos do lierpe-
tico, e que differença existe entre as manifesta
ções do seu estado diathesico e as do arthri-
tismo? Quaes os signaes do herpetismo no estado 
latente ? 

O berpetico é habitualmente magro, de tempe
ramento geralmente nervoso e d'uma constituição 
fraca. As funcções da pelle desempenham-se mal 
e este tegumento é quasi sempre secco e áspero. É 
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individuo geralmente pallido e accommettido mui
tas das vezes de blepharite ciliar. 

Se auctores ha que têm o arthritismo e o her-
petismo como uma mesma diathese, outros crêem-
n'os com differenças sensiveis. 

Assim Collin, estudando o estado psychologico 
do herpetico e do arthritico, viu que este tem mo
mentos de cólera violenta, passada a qual se arre
pende ; difficilmente exerce a sua vingança e, se a 
põe em acção, promptamente seria desejo seu não 
o ter feito. Aquelle parece viver n'um estado de 
erethismo cerebral perpetuo ; a coisa mais insi
gnificante determina no seu espirito um estado tal 
d'inquietação, que se desespera, tornando-se im-
possivel viver em sua companhia. 

Segundo Hardy o herpetismo acha-se muitas 
das vezes no estado latente, o que não significa 
que na ausência de toda a erupção não se encon
trem phenomenos especiaes provando-nos a sua 
existência. 

Percutindo a caixa thoracica reconhece-se 
uma zona de som baço na região infra-scapular 
direita com o centro na parte média e inferior do 
omoplata, accusando a auscultação uma diminui
ção no murmúrio vesicular e por vezes alguns si
bilos e sarridos subcrepitantes. 

Segundo o dr. Collin deverá explicar-se o ver 



60 

sultado dos dois processos d'exploraçao do appare-
lho respiratório pelo estado varicoso das veias e 
capillares, que determina muitas vezes ama con
gestão pulmonar chronica e quasi sempre do lado 
direito. A razão por que é na maioria dos casos a 
parte posterior do pulmão direito a região accom-
mettida está ainda por dar. 

O herpetismo, quer só, quer associado ao ar-
thritismo ou á escrófula, entra no quadro das doen
ças para as quaes as aguas de Vizella têm uma 
acção especial. Quantos e quantos herpeticos se 
têm desembaraçado da doença com o uso das aguas 
do Mourisco ? ! É sobretudo á denominada « agua 
do deposito grande» que se devem os melhores re
sultados nas manifestações d'esté estado diathesi-
co. Como significamos, estas podem vir compli
cadas d'alguma das outras diatheses. Assim ha 
eczema, acne, psoriasis, lichen, etc., arthriticos, 
herpeticos ou escrofulosos, para os quaes a hydro-
medicina Vizellense possue uma verdadeira espe-
cialisação. 

Ha doenças de pelle completamente estra
nhas a toda a diathese herpetica. Poder-se-ha ob
servar uma simples irritação da derme, irritação 
esta ás vezes exasperada por tratamentos intem
pestivos. E, sendo o fim principal do medico, n'estes 
casos, aconselhar umas aguas mineraes com acção 
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calmante, indicará elle as aguas ricas em baregi-
na e de reacção alcalina que offerecem ao tacto a 
sensação d'unctuosidade. 

Syphilis. — Será a propósito d'esté estado mór
bido que nos demoraremos um pouco mais ; e faze-
mol-o não porque reconheçamos menos importân
cia na pathologia exposta ; mas porque, sendo esta 
doença uma das mais vulgarisadas, não havendo 
familia, para assim dizer, que, por acquisição ou 
por hereditariedade, d'ella não seja accommettida, 
é também aquella para a qual menos se sabe fa
zer o tratamento hydromineral. 

Não ha tratado d'aguas mineraes, não ha es-
cripto sobre aguas sulfuradas que não as indiquem 
como devendo ser applicadas ao tratamento da 
syphilis. Infelizmente um grande numero d'elles, 
se não a maior parte, fazem-n'o encarando o as
sumpto d'uma maneira superficial. 

Quantos syphiliticus aconselhados a fazerem 
o emprego das aguas sulfúreas, suppõem de nada 
mais precisarem que chegarem á estancia balnear 
e banharem-se n'uma agua mineral?! Alguns 
usam-n'a com elevada quentura e maldizem depois 
das suas propriedades. Ainda no nosso quinto 
anno tivemos ensejo d'observar na enfermaria de 
clinica cirúrgica uma doente que fora posta aos 
nossos cuidados, doente esta, Penafidelense, que 

13 
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nos apresentara um bom cortejo de symptomas 
syphiliticus, manifestando-nos ódio de morte para 
a localidade cujas aguas servem de tliema ao 
nosso trabalho. 

Era natural que pesquizassemos a razão por 
que a paciente accusava a hydromedicina Vizel-
lense. 

Eizemol-o o notamos mais uma vez que as 
peoras em taes casos devem ser attribuidas a er
radas ou incompletas indicações. 

Maria da Soledade, assim se chamava, aconse
lhada a fazer uso das aguas de Vizella, para alli 
partiu começando a servir-se immediatamente de 
banhos á temperatura de 3600. Foi este o único 
tratamento, se é que assim se lhe pôde chamar. 

Decorridos quatro dias, aggravaram-se os seus 
padecimentos. Porque lhe fosse dicto ser habitual 
esse resultado nos princípios do tratamento ther
mal, resolvera proseguir com a mesma applicação 
das aguas até que se retirou da estancia balnear 
attribuindo-lhes propriedades pouco lisongeiras. 

Empregam-se as aguas sulfuradas sódicas em 
immersão como meio de diagnostico, como pedra 
de toque, se a syphilis se encontra no estado la
tente ; apenas se comprove no individuo a existên
cia d'esté morbo, outro deverá ser o caminho a se
guir. [Jtilisar-se-ha o doente da agua mineral em 
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bebida como adjuvante dos dois inimigos da sy-
pbilis — «mercúrio e iodo». 

S accede muitas vezes que a sypbilis coincide 
com o berpetismo, o que não quer dizer que aquella 
doença seja filha da diathese berpetica. Poderemos 
facilmente distinguir os effeitos berpeticos das 
manifestações syphiliticas. Os effeitos do trata
mento tbermal, diz Pégot, offerecem um preciosis-
simo meio de diagnostico. Pela acção das aguas 
mineraes, atravessado o primeiro periodo d'excita-
çâo, a manifestação berpetica não tarda, em geral, 
a soffrer n'um certo grau a acção curativa do tra
tamento, ao passo que a dermatose especifica exa-
cerba-se. 

Sob alguns pontos de vista encararemos as 
aguas mineraes em uso para a sypbilis : 

Como meio de diagnostico, como meio curativo 
e associadas aos dois medicamentos indicados, ou 
antes, a alguns dos seus preparados. 

Ou no individuo affectado não existe algum 
dado denunciador da sypbilis ou alguns signaes 
d'esta doença elle accusa. No primeiro caso, posto 
que contra a opinião d'alguns auctores, as aguas 
sulfuradas despertam as manifestações syphiliti
cas ; no segundo accentuam-n'as. 

Como actuará sobre ellas a bydromedicina? 
O elemento sypbilitico espalba-se no organis-
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mo, onde se combina molécula por molécula com 
os seus tecidos. Serão outros tantos germens sy-
philiticos que esperam a occasião de poderem tra-
duzir-se no exterior por phenomenos característi
cos. Assim muitas das vezes a simples contusão 
d'um membro transforma-se n'uma exostose ; uma 
mera escoriação torna-se uma ulceração que se 
reveste d'um cunho sypbilitico, obedecendo só aos 
preparados mercuriaes ou iodados. 

O principio mineralisador da agua penetrando 
no organismo provoca uma excitação geral e pro
funda, determinando um trabalho intersticial e 
depurativo que termina, possamos dizel-o, por 
uma verdadeira explosão. O individuo affectado 
da doença que deixava duvida no espirito do me
dico referentemente á existência da syphilis, offe-
rece-lhe agora um inimigo a combater. 

Não é só nos primeiros dias do emprego das 
aguas mineraes sob forma d'immersao que a crise 
apparece; ella manifesta-se accentuadamente de
corridos alguns dias mais, quando a economia se 
acha, por assim dizer, completamente saturada do 
elemento mineralisador. Esta crise não tem sempre 
nem a mesma marcha nem as mesmas manifesta
ções. Ora a reacção febril é passageira e o desen
volvimento dos accidentes syphiliticos é limitado, 
ora, ao contrario, a primeira ó das mais violentas, 
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espantando-nos a revolução que se opéra n'am or
ganismo sob a influencia das aguas sulfuradas. 

Deparou-se-nos a occasião de observarmos um 
individuo que, havia vinte e cinco annos, fora ac-
commettido da syphilis, fazendo, então, o trata
mento apropriado. Colhera o resultado esperado. 
Ha mezes, aconselhado a procurar uma estancia 
balnear para combater manifestações arthriticas, 
fez uso das aguas mineraes, sob forma de duches 
e immersão, que lhe determinaram accidentes sy
philiticus. Aonde buscar a explicação d'esté phe-
nomeno ? 

Não será difficil responder. A antiguidade da 
doença reunida á sua malignidade, occasionaram-
lhe uma verdadeira cachexia. Todos os tecidos se 
achavam impregnados do virus syphilitico que se 
manifestou pela acção do tratamento thermal. 

Fez uso, então, deixem-nos assim dizer, dos 
preparados anti-syphiliticos, valendo-se das aguas 
mineraes como seus adjuvantes, e fora magnifico 
o resultado obtido. 

Quando sob a influencia d'esta hydromedici-
na os accidentes se revestem d'uni caracter agudo, 
é mister diminuir a duração do banho, escolher 
uma temperatura mais baixa e até uma agua rica 
em baregina, a qual, como disséramos, dá ao tacto 
a sensação d'uma certa unctuosidade. 
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Desapparecendo no fim d'alguns dias essa ex
citação thermal poder-se-ha proseguir no uso das 
aguas primitivamente indicadas. Se, ao contrario, 
continuam a aggravar-se as manifestações syphi-
liticas, a hydro medicina será impotente e convirá 
addicionar-lhe o emprego dos medicamentos espe
cíficos. 

Quer o virus ataque todos os systemas, quer 
accommetta todos os órgãos, quer elle se traduza 
por dores osteocopas, por tubérculos da pelle e das 
mucosas ou ainda por ulceras, hoje os casos de 
cura por aquelles meios combinados são incontes
táveis. Dizer-se que as aguas mineraes são preju-
diciaes ou impotentes seria um verdadeiro ana-
chronismo. 

O mercúrio, admirável antídoto da syphilis, 
inspira não pequena repugnância a um grande 
numero de individuos. Ha-os que ao consultarem 
a medicina, buscando remédio para os seus pade
cimentos syphiliticus, observam primeiro para pe
direm conselhos depois. Querem toda a indicação 
que não seja a mercurial, e, depois de feita a sua 
reflexão, recusariam as pilulas mercuriaes de 
Plenck para aceitarem as pilulas hydrargiricas 
do mesmo auctor ! 

A que attribuir-se tal horror? 
Por sem duvida, á insufficiencia do tratamen-



67 

to e á sua má administração. 0 mercúrio reclama 
um regimen á risca observado. 

Ha accidentes consecutivos ao emprego d'elle 
(estomatite, amollecimento das gengivas, queda 
dos dentes, necrose dos maxillares, etc.) que dei
xam de apparecer associando ao medicamento o 
uso das aguas que nos servem de questão. Alguns 
medicos já hoje aconselham, com o mercúrio, o 
chlorato de potassa afim de collocarem o doente 
ao abrigo da salivação, produzida por aquelle, e 
melhor seria o resultado indicando-lhe o uso das 
aguas que constituem o thema do nosso trabalho. 

O que é o mercúrio para os accidentes secun
dários da syphilis é o iodeto de potássio para os 
terciários. Combinadas as preparações d'iodo e a 
medicação thermal é raro que aquellas determi
nem da parte do cérebro, da bocca e da laryngé 
as sensações tão incommodas que experimenta o 
doente com o simples emprego dos iodetos. 

— Não termina aqui a acção da hydriatria 
Vizellense. Estende-se a mais. Muitas outras af-
focções, além das já mencionadas, poderão encon
trar tratamento nas aguas de Vizella. Keferir-nos-
hemos a algumas d'ellas, comquanto succinta-
mente. 

Doenças das vias respiratórias. —A acção das 
aguas de Vizella no tratamento das doenças das 
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vias respiratórias reside nos effeitos produzidos 
em todo o organismo (banhos, inhalações, bebida e 
duches), nos determinados sobre as mucosas la-
ryngea e pharyngea (gargarejos e pulverisações) 
e sobre a mucosa pulmonar (inhalações). 

Laryngites chronicas. — Segando Collin, e ao 
contrario da maior parte dos auctores que se têm 
occupado das affecções da laryngé, dever-se-ha ad-
mittir a existência d'uma laryngite chronica as
sim como aceitamos a d'uma bronchite chronica ; 
e poder-se-ia dizer que a laryngite tuberculosa 
começa muitas vezes por uma laryngite chronica. 
Individuos ha (oradores, cantores) que possuindo 
uma saúde geral boa, as exigências da sua posi
ção os levam a fallar e cantar a ponto de contra-
hirem uma laryngite. O laryngoscopio não accu
sa alterações profundas do órgão, mas denuncia 
um rubor da mucosa laryngea e das cordas vo-
caes. O repouso do órgão, acompanhado de duches 
revulsivos nas extremidades inferiores e algumas 
vezes de duches geraes trazem a laryngé ao esta
do hygido. 

As laryngites nos herpeticos, nos arthriticos, 
nos escrofulosos e nos syphiliticus encontram tam
bém um bom tratamento nas aguas de Vizella, 
não devendo nós esquecer, sobretudo para estes úl
timos, o que deixamos dicto a propósito da syphilis. 
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— As pharyngites irmamente poderão colher 
bons resultados com a applicação do mesmo trata
mento. 

O catarrho broncliico é uma das numerosas 
doenças que entram no quadro da especialisação 
das aguas mineraes de Vizella. 

É raro encontrar-se uma bronchite chronica 
franca. Quasi sempre se encontra no doente um 
estado diathesico, herpetico ou ainda arthritico. 
Convirá, pois,, não perder de vista a sua diathese 
quando tiver que se lhe indicar o tratamento. 

Utilisar-se-hão contra o elemento catarrhal as 
aguas em bebida e a inhalação do hydrogenio 
sulfurado, que possue uma acção modificadora da 
mucosa respiratória, ora como tópico directo, ora 
como indirecto no acto da exhalação por esta mu
cosa. 

Os compostos sulfurosos exhalados e o hydro
genio sulfurado inhalado são os agentes mais po
derosos da indicação contra os catarrhos bronchi-
cos. Os effeitos sedantes ou excitantes, que se po
dem obter com uma ou outra agua de Vizella, serão 
escolhidos pelo medico consoante o estado do indi
viduo. 

— Varias outras doenças (dyspepsias, affecções 
uterinas, paralysias, etc.) poderão ser influencia
das também. A hydromedicina Vizellense, porém, 

u 
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não possue para ellas uma verdadeira especiali-
sação. 

Comquanto nos referíssemos já ás doenças da 
pelle, diremos ainda que estas affecções (húmidas 
ou seccas) encontram n'aquella estancia balnear 
uma especialisação das mais apreciáveis e que 
por vezes é conveniente associar-se ao tratamento 
externo o tratamento interno. O enxofre da agua 
actuará pelos compostos sulfurados tidos em dis
solução e pelo acido sulphydrico que n'ella se des
envolve. 

Os meios hydriaticos empregados são : a agua 
em immersão, em bebida, inhalações, banhos de 
vapor, duches geraes e locaes moveis, sendo estes 
últimos pouco utilisados. 

Contraindicações 

Evidentemente não nos será possivel referir 
todos os estados pathologicos para os quaes é no
civo o emprego das aguas. Na verdade um trata
mento pi"ejudicial a um doente fornece por vezes 
bons resultados a outro. Se para uma entidade mór
bida se acham n'um doente contraindicadas sob for
ma de duches ou immersão, podem-11'0 não estar 
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empregadas em pulverisações, inhalações ou be
bida. 

Mencionaremos, no entanto, aquellas cujas con-
traindicações são do conhecimento de todos : 

a) Gotta e rheumatismo agudos. 
b) Doenças do coração e grossos vasos ; afecções 

pulmonares que lhe são consecutivas. 
o) Todos as doenças acompanhadas de febre 

contínua. 
d) Tuberculose aguda ou de marcha rápida ; nos 

casos de suores c tendência ás hemoptyses. 
e) Accidentes syphiliticus primitivos ou secundá

rios nos seus periodos agudos l. 

1 Poderá utilisar-so a agua mineral em bebida como adjuvan
te dos preparados de mercúrio ou d'iodo. 



PROPOSIÇÕES 

Anatomia. — Encontrara-se particularidades na estructura dos 
ossos do craneo, que não se vêem nos outros ossos largos. 

Physiologia. — A impossibilidade da autodigestão gástrica deve 
filiar-se na alcalinidade do sangue. 

Pathologia geral. — Admittimos a syphilis por concepção. 

Anatomia pathologica. — Cromos as inflammações suppurativas 
um processo phlegmasico especifico. 

Therapeutica. — As aguas sulfuradas sódicas são o melhor ad
juvante dos preparados mercuriaes e iodados no tratamento da sy
philis. 

Pathologia externa. — O cancro syphilitieo não fornece signaes 
ao clinico. 

Medicina operatória. — Uma grande parto dos insuecessos das 
operações sangrentas em indivíduos diathesicos deve-se á falta de 
tratamento dirigido á doença constitucional. 

Pathologia interna.—Estamos inclinados a crer o rheumatismo 
uma doença microbiotiea. 

Obstetrícia. — Não ó especifico o micróbio da febre puerperal. 

Medicina legal. — Advogamos a intervenção do medico legista 
na penalidade do criminoso. 

Approvado. Pode imprimir-se. 
Dr, Carlos Lopes. ° DIRECTOR, 

Visconde de Oliveira. 
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