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A meus bons pães
Os sentimentos que desde creança tendes
incutido na minha alma, seguiloshei sempre.
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P r i o r de M o n t e l a v a r

A obra que iniciaste, eila completa. Ahi
tens a recompensa que mais desejavas para
os sacrifícios que por mim tens feito.
Ao bom, dedicado e generoso irmão a mi
nha gratidão eterna.
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P r i o r de R e q u e í x o
O que lhe devo, o que me tem feito, nunca poderei recoinpensar-lh'o.
Se a gratidão pôde ser illimitada e o respeito absoluto, serão essas as suas melhores
recompensas.
A nobreza dos seus sentimentos, a integridade do seu caracter e a dedicação pela
família fazem o respeito e a consideração de
quantos o conhecem.
Tudo que aqui podesse dizer seria pouco
para lhe significar a minha immensa gratidão.

AO MEU DILECTO AMIGO
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As innumeras provas de amisade e consideração que mo tem dado, não as esquecerei nunca. Permanecerão, embora apparentemeute latentes, bem vivas.
Ao amigo dedicado e sincero de caracter
leal e franco, amigo certo

A minha indelével gratidão.
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Ao meu parti cular amigo
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E A SUA FAMÍLIA

O modo como me teora tratado e recebido
em sua casa desde o principio da minlia car
reira, as provas de amisade e consideração
que me teem dado, tornamos credores de to
da a minlia estima e consideração.
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A MEMORIA DE MEUS PRIMOS
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Ao meu boi amigo e condiscípulo
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A minha consideração e estima não podiam fiear indifférentes aos teus bons sentimentos, ao teu caracter.

Ao meu bom amigo
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de ^Figueiredo

E A SUA EX." 1 0 FAMÍLIA

As almas bem formadas terão sempre a
minha estima.

AO MEU B03I AMIGO
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Ao bom amigo, ao seu caracter leal e
franco.
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jjii. i o l q t o jjellarLmhto fa :|oîsario jh[ias
O seu caracter, a sua intelligeiicia, o
seu estudo, o seu saber c a sua generosidade são o melhor exemplo que um
professor pôde dar.

HISTORIA

A opotherapia é um methodo tlierapeutico de antiga data. Empregado em todas as épocas, em todas
as regiões pelo povo ao mesmo tempo que pelos medicos, este methodo era uma crença fundamente enraizada no espirito popular e scientifico.
Elle tirava os agentes therapeuticos de organismos animaes e estas substancias medicamentosas tinham por effeito excitar e sustentar o poder
medicatriz da natureza.
Hypocrates recommendava contra a hemeralopia
a ingestão de fígado de boi em grande quantidade.
O nome opotherapia appareceu ha poucos.annos
com os trabalhos dos clínicos e physiologistas modernos. Vemos, pois, que o termo é novo, mas o methodo é velho.
Os escassos conhecimentos que antigamente havia da chimica biológica, das substancias activas
d'esta therapeutica e da sua acção, foram provavelmente a causa do seu descrédito contínuo e do seu
abandono consequente, limitando-se cada vez mais, a
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ponto de, bem modernamente, só ser representada
pelo uso do óleo de fígado de bacalhau.
Modernamente esta therapeutíca é renovada, graças aos trabalhos experimentaes de Brown-Sequard,
de D'Arsonval, aos de muitos outros experimentadores e physiologistas que os acompanharam e dos experimentadores e clínicos que applicaram os conhecimentos, que iam colhendo na experimentação, aos
casos clínicos que vinham assim comprovar os seus
estudos experimentaes e abrir largo caminho ao tratamento de doenças em frente das quaes a medicina
ficava de braços cruzados.
Os estudos modernos sobre este assumpto são baseados em conhecimentos mais ou menos exactos do
funccionamento das glândulas, dos parenchymas e da
cellula, dos productos de secreção d'estes órgãos e
da sua acção sobre órgãos similares ou que tem
com elles relações de funccionamento.

Opotherapia é a medicação pelos suecos extrahidos das glândulas ou parenchymas {Semaine Médicale de 1898). Segundo Landouzy, de quem Littré
dá a definição, opotherapia é um methodo therapeutico que repousa sobre o emprego dos suecos ou extractos dos tecidos orgânicos e d'estes mesmos tecidos no estado natural, empregados quer por via
hypodermica (methodo de Brown-Sequard), quer por
ingestão estomacal.
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Combe propoz o termo organo-therapia, visto que
se empregavam não só os suecos, mas também as
glândulas que os forneciam. Mas prevaleceu o nome
opotherapia e nós empregal-o-hemos.
O principio fundamental da opotherapia consiste
na transmissão, em parte, das propriedades de certos
tecidos, a extractos ou outras preparações feitas á
custa d'esses tecidos, na acção d'esses mesmos tecidos
applicados em natureza ou preparados, a diversos estados pathologicos, no conhecimento das substituições funecionaes e no das secreções internas.

S E C R E Ç Õ E S INTERNAS

É principalmente a Brown-Sequard que nós devemos estudos sobre as secreções internas. Este auctor com D'Arsonval e muitíssimos outros admittem
que todos os tecidos vivos teem, além da sua funcção
mais geralmente conhecida, outra funcção, chamada
secreção interna, que consiste na producção de certos princípios activos, necessários ao funccionamento
regular do organismo inteiro e em particular ao funccionamento de certos órgãos ou apparelhos.
Estes princípios activos teem acções différentes,
sendo esthenicas, antitoxicas, microbicidas, etc. São,
pois, vários os effeitos observados em différentes
casos.
Emquanto ao mechanismo de acção d'estes princípios, ainda não está completamente conhecido. Suppõe-se que uns actuam por acção coagulante, outros
por acção oxydante, outros por acção saponificante,
etc.
Quando se conhecer toda a chimica biológica, então poderá tratar-se largamente do mechanismo de
acção das secreções internas.
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A acção (Testes princípios exerce-se sobre o systema nervoso central, sobre os centros nervosos peripherics e, por intermédio do sangue, sobre as cellulas orgânicas. Pôde dizer-se que se exerce sobre todo
o organismo.
A questão das secreções internas não é um principio necessário á interpretação do methodo opotherapico. É uma questão de facto, como exporemos a
propósito d'alguns órgãos.
Efectivamente Brown-Sequard e D'Arsonval mostraram que o testículo tem duas secreções bem distinctas uma da outra. Uma externa, a secreção espermatica, cuja funcção, fecundante, devida aos espermatozóides, é bem conhecida; a outra interna, que
penetra no sangue com os princípios da desassimilação nutritiva da glândula.
A influencia exercida pela secreção interna dos
testículos é inteiramente diversa e distincta da secreção externa, como poude verificar-se em diversos
casos em que a secreção espermatica não continha
espermatozóides. Eobin diz no Diccíonario Encycloped i c das Sciencias Medicas que notou em milhares
de observações a ausência de espermatozóides em
indivíduos vigorosamente constituídos, não tendo nenhuma doença, fortes sob todos os pontos de vista,
mas não tendo tido nunca filhos. Mac Carthy refere
uin caso semelhante.
Brown-Sequard em um artigo feito de collaboraçao com D'Arsonval falia de um official de cavallaria
que os consultou, provavelmente por causa de sua
esterilidade, sendo aliás excellentes as suas condi-
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ções de saúde pliysica e intellectual. O exame microscópico demonstrou nas mãos de Cornil Henocque,
etc. a ausência de espermatozóides, provando mais
nma vez que as actividades physica, intellectual e
moral, que faltam nos eunuchos, dependem de uma
secreção interna, e não dos expermatozoides.
Um dos dois auctores acima referidos expoz na
Escola de Medicina em Paris em 1869 a ideia de
que todas as glândulas, quer tenham conductos excretores ou não, fornecem ao sangue princípios úteis
e cuja ausência se faz sentir, quando ellas sâo extirpadas, destruídas ou prejudicadas no seu funccionamento por doença ou por outra causa. Estes auctores pensam mesmo que todos os órgãos não glandulares são semelhantes ás glândulas e que cada parte
elementar distincta no organismo é um logar de producção d'alguma coisa util ao organismo.
Por isso os auctores propozeram o emprego, no
homem, nos casos em que falta a secreção interna
d'algum órgão, ou está perturbada, de injecções hypodermicas de extractos d'orgâos similares de animaes.
Ainda outro caso que bem prova as duas secreções do testículo e que parte da secreção interna
pôde excretar-se juntamente com a externa.
Este caso é referido por M. Grley e foi publicado
em julho de 1890 r>os Archivos de Physiologia.
Refere-se a um medico novo de Paris que injectou o próprio esperma sob a pelle de sua esposa,
que estava de cama n'um estado de fraqueza extrema causada por uma hemorrhagia. O successo foi
immediato. A mulher restabeleceu-se rapidamente.
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Tendo-se achado a esposa diversas vezes no
mesmo estado de fraqueza devida á mesma causa, o
marido tratou-a sempre pelo mesmo processo, obtendo
o mesmo resultado.
A acção therapeutica do liquido injectado poderia á primeira vista attribuir-se ao esperma; mas o
autor attribue-a á secreção interna do testículo, que
verteria esta secreção nos tecidos ou serosidades que
produzem a secreção externa, sendo depois arrastadas as duas secreções para fora pelos conductos da
secreção externa.
Experiências de Wassermann e de M. F. Takaki
parecem também confirmar as secreções internas.
Estas experiências foram feitas com a toxina do cérebro. Tiveram por ponto de partida uma theoria
emittida por M. P. Ehrlich, que consiste no seguinte: o envenenamento por uma toxina especifica
seria devido á combinação d'esta toxina com certas
cellulas do organismo. As antitoxinas seriam para
este autor partes constituintes das cellulas animaes
constantemente eliminadas e constantemente regeneradas no curso do processo de immunisação e que
neutralisariam a toxina circulante do sangue, preservando assim constantemente o organismo da sua
acção nociva.
Afim de verificar esta hypothèse, os autores da
experiência tomaram a toxina tetânica e o seu raciocinio foi o seguinte : se, como ha logar de suppôr, a
antitoxina do tétano deriva das cellulas do systema
nervoso central, ella deve lá existir normalmente e
na medulla e tornar-se desde então possível conferir
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uma immuninade artificial em relação ao tétano, por
introducção de substancia nervosa proveniente d'animaes sãos.
Esta supposiçâo foi completamente comprovada
pela experiência, como vamos vêr. Efectivamente,
injectando-se em ratos brancos, que são particularmente sensíveis ao tétano, uma mistura de toxina
tetânica e de substancia cerebral ou medullar proveniente de diversos animaes sãos e emulsionada na
solução physiologica de chloreto de sódio, M. Wassermann viu que os ratos supportavam quantidades
de toxina tetânica, que, nas condições ordinárias, eram
mortaes.
Além d'isso, a injecção d'uma emulsão de substancia nervosa feita algumas horas antes da injecção
de toxina tetânica em dose mortal, poude salvar os
animaes em experiência.
Esta an ti toxina faria parte da secreção interna
do cérebro.
— Depois de pacientes e longas experiências feitas em différentes animaes e particularmente na enguia, no ponto de vista da anatomia comparada,
Petit chega ás conclusões seguintes:
1.* A capsula supra-renal é uma glândula no sentido
próprio da palavra;
2.* Ellaé a sede de phenomenos secretorios, traduzindo-se por processos physiologicos;
3.» Ella deve collocar-se na série das glândulas fechadas, ao lado do corpo thyroideu.
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Na enguia a glândula supra-renal é inteiramente
constituída por uma série de cylindros irregulares,
limitados por tecido conjunctivo. Nos intervallos
d'estes cylindros circulam numerosos vasos. O conjuncto é envolvido n'uma capsula conjunctiva resistente.
Estes cylindros são tapetados, na sua superficie
interna, por um epithelio que limita uma cavidade
central.
Em cortes verifica-se que algumas d'estas cellulas sofrem uma evolução particular : o seu protoplasma augmenta, torna-se claro, vem fazer saliência na
abertura do cylindro e a cellula inteira cáe na cavidade central. D'esté modo, alguns d'estes cylindros
enchem-se d'uma substancia amorpha, semeada de
diversos núcleos em diferentes estados de regressão.
A cellula do cylindro supra-renal sofre, pois, uma
evolução, que termina formando productos que
se accumulam na cavidade central. A quantidade
d'esté producto está sejeita a grandes variações.
Afim de verificar a realidade d'esté processo, Dupaigne repetiu a experiência feita pela primeira vez
por H. Stilling. Em duas enguias extirpou a cada,
uma das glândulas supra-renaes. Ao fim d'algumas
semanas sacrificou as duas enguias e, examinando ao
microscópio as capsulas supra-renaes que conservara,
constatou as modificações seguintes:
1.* Os vasos que cercavam os cylindros sofreram um
augmento de volume notável, em média na
proporção de 1 para 4 ;
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2.° Os cylindros supra-renaes apresentavam em cortes, em vez d'uma só camada de cellulas duas
e três ordens d'estes elementos, tendo cada cellula cerca do dobro da altura;
3.° Numerosas cellulas faziam saliência na abertura
do cylindro ;
4.° Que a regressão dos productos elaborados era
mais rápida que no estado normal.
— Brown-Sequard observou que a destruição
das capsulas supra renaes produz a morte n'um período de tempo mais ou menos curto; que a destruição d'uma só glândula nem sempre é seguida de morte e que, n'este caso, se observa um hypertrophia
compensadora da glândula que se conservou. Conclue, portanto, que as capsulas supra-renaes são órgãos essenciaes á vida, resultando-lhes essa essência
d'alguma funcção.
N'uma outra experiência viu que o sangue d'um
animal privado das capsulas supra-renaes e na occasião de morrer, é toxico para um animal recentemente operado, emquanto que a transfusão do sangue d'um animal são, para um animal em agonia,
pode recuperar-lhe a vida. E', pois, o sangue que está
intoxicado pela ablação das capsulas e essa intoxicação, visto não haver outra cousa a que possa attribuir-se, é devida necessariamente á falta de neutralisação de toxinas orgânicas por meio das secreções
das capsulas.
Para comprovar esta asserção, Brown-Sequard
procurou, nos animaes submettidos a estas esperien-
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cias, os symptomas addisonianos e encontrou alguns
dos principaes; enfraquecimento progressivo e rápido d'estes animaes, asthenia e a pigmentação no
sangue sobre o qual nâo se exercia já a acção das
capsulas. Nâo observou a melanodermia.
Alguns contradictores quizeram attribuir a morte
d'estes animaes ao traumatismo operatório; mas
Gourfein destruiu este argumento, mostrando que
traumatismos feitos no peritoneu e em todas as vísceras próximas ou afastadas das capsulas, incluindo
os filetes nervosos, mas deixando intactas as capsulas, não produziam a morte.
Algumas observações d'animaes, a que se fez a
ablação das capsulas, mostram que a morte é tardia.
Mas, n'esses animaes, nota-se o desenvolvimento de
capsulas accessorias.
Quando a ablação é incompleta, ha hypertrophia
compesadoia ou regeneração do fragmento que se
conservou.
— Para a glândula thyroidea ou corpo thyroideu
ha também provas de grande valor que mostram a
sua secreção interna. Estas provas são em grande
parte devidas- ás experiências de M. G-. Vassale e sobretudo ás de M. E. Gley. Este hábil experimentador fez no cão a experiência seguinte: extirpandolhe a glândula thyroidea, notou no fim de 24 horas
que o cão se apresentava com marcha titubeante ou
mesmo que lhe era impossível conservar-se de pé,
tinha contracções violentas e incessantes de todos os
músculos, polypnea, etc.
N'estas circumstancias faz-lhe uma injecção in-

»
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tra-veiiosa de solução d'extracto de corpo tliyroideu
de câo ou de, carneiro e, ao fim d'alguns minutos, todos os accidentes desappareciam, diminuindo successivamente d'intensidade. A respiração tinha tomado
o seu rhythmo normal, a paralysia dos extensores
desapparecia e o animal seguravase de pé, marchava
bem, emfim tinha recuperado o estado normal.
— Para a glândula thyroidêa mostrou-se mesmo
a dissociação das funcções da sua .secreção interna.
As investigações de Vassale e Generali, de Tiroloix, de Longlois e d'outros autores permittem-nos
distinguir n'esta secreção duas funcções différentes :
a funcção parathyroideana que é antitoxica e devida
á antitoxina de Frãnkel e a funcção thyroideana que
é devida á iodothyrina de Baumann e que é trophica.
A abolição da primeira d'estas funcções provoca
convulsões, espasmos, uma tetania muitas vezes mortal. A abolição da segunda, conservando todas as
glândulas parathyroideanas, determina convulsões
muito ligeiras; as trocas orgânicas diminuem, a temperatura desce e desenvolve-se a cachexia strumipriva.
Vêmos, pois, que a ablação das glândulas parathyroideanas dá logar a phenomenos agudos e a
ablação das glândulas thyroideanas dá logar a phenomos chronicos.
— Os accidentes causados por extirpação do corpo
thyroideu e remediados por injecções d'orgaos similares, apparecem, em geral, nos dias seguintes; mas
novas injecções dos mesmos órgãos fazem-nos desapparecer.
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Vê-se, portanto, que o sueco thyroideu produz,
como o sueco testicular, com brevidade extraordinária, effeitos consideráveis.
As funeções dos órgãos de secreção interna podem realisar-se ainda mesmo quando só reste um pequeno fragmento d'estes órgãos. E' o que se verificou com as glândulas supra-renaes, com o pancreas,
com o fígado, com o corpo thyroideu, etc.
— A enxertia de porções de glândula thyroidêa
na parede interna do abdomen fez muitas vezes cessar a cachexia strumipriva.
— A extirpação do pancreas em animaes produz
diabetes, glycosuria, azoturia, e torna-os autophagos.
Comtudo, emquanto se conservar algum fragmento d'esté órgão, nenhum d'estes symptomas se observa, como o mostraram as experiências de von Mering
e Minkowski. E' preciso, comtudo, que a esse fragmento se conservem as suas relações vasculares.
M. Hedan verificou um facto importante, que expôz n'uma excellente memoria nos archivos de medicina experimental: a ligadura do canal de Wirsung
e a injecção de paraffina n'este condueto excretor
não causou diabetes, nem nenhum dos outros symptomas que se observam na extirpação do órgão, o que
mostra que, apesar da secreção externa estar mais
ou menos supprimida, a secreção interna continua a
realisar-se.
As injecções subcutâneas d'extractos pancreáticos melhoram a nutrição, exercendo-se uma acção
quasi nulla sobre a glycosuria, d'onde se conclue que
o pancreas vivo, á parte a funeção eutrophica, des3
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troe ainda um veneno, a giycose, eraquanto que os
productos artiíiciaes feitos com o pancreas, só actuam
sobre a nutrição. Eis a rasâo de termos dito que as
glândulas transmittiam, em parte, as suas propriedades aos compostos preparados á sua custa.
— Para o rim M. Tuffier mostrou que se pôde
extirpar quasi completamente estes orgâos no cão,
sem que haja a menor mudança no equilíbrio physiologico geral, conservando-se as urinas normaes.
— Analyses feitas em sangue que entra para o fígado e em sangue que sáe d'esté órgão, mostram também que elle não se furta á acção da secreção interna.
— Os ovários podem, também, considerar-se como
órgãos de secreção interna, tendo uma secreção externa, a do ovulo e da eliminação pelo sangue menstrual do excesso das toxinas orgânicas formadas e
accumuladas no organismo feminino. A secreção interna d'estes órgãos está talvez entregue ás cellulas
do typo glandular, que constituem os corpos amarellos e desempenhando um papel importante na nutrição geral.
O producto da secreção ovarica apresenta-se, no
ponto de vista clinico, com os caracteres d'um fermento solúvel e é dotado de propriedades oxydantes
manifestas, d'onde, quando ha insufficiencia ovarica
durante a phase de desenvolvimento não se fazendo
a secreção da antitoxina ovarica haverá auto-intoxicação especial, viciação da nutrição geral, manifestando-se por chlorose, do mesmo modo que a intoxicação thyroidêa se manifesta pelo myxoedema.
Finalmente, M. Bosc e depois Freund e Gross,
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Heidenheim affirmaram que existem normalmente no
organismo certas substancias, particularmente as his
torias, que reforçam os meios de defeza contra a in
fecção pelo seu poder bactericida e antitoxico, que
communicam ao sangue.
■—Alguns extractos orgânicos, extractos de san
guesuga, de fígado, de intestino de cão, do thymo de
vitella, injectados na circulação do cão ou da cobaia,
desenvolveram experimentalmente a resistência d'es
tes animaes á infecção pelo colibacillo, pelo estre
ptococco, pelo bacillo de Lõffler.
Estas experiências e as de AYassermann e Ta
kaski, que já relatamos, devem dar'â opotherapia um
largo desenvolvimento.
— D'Arsonval e BrownSequard afíirmam, por tra
balhos próprios e por outros de Legallois, haver uma
secreção interna propria a cada um dos tecidos do
organismo. Em abono d'esta opinião, nós sabemos per
feitamente que o periosseo segrega os materiaes for
madores do osso; que o topo central d'um nervo cor
tado segrega elementos formadores d'um nervo novo;
que a membrana d'involucro d'um ciystallino extir
pado pôde produzir por secreção os elementos neces
sários para formar um novo crystallino; que o ovulo,
ou as partes da mucosa uterina onde elle se implan
ta, vão formar a placenta e, finalmente, que muitos
outros tecidos extirpados ou alterados se regeneram
á custa dos tecidos sãos.
É, pois, evidente que os tecidos não glandulares
podem produzir secreções, á maneira dos tecidos glan
dulares.
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Parece também que as paredes dos capillares são
glândulas de secreção, á maneira d'outros tecidos,
visto que segregam os elementos necessários á formação dos glóbulos de sangue nos capillares d'alguns órgãos, como os pulmões, o fígado, os rins, etc.
Esta affirmação fal-a Brown-Sequard, depois de ter
lavado paredes de capillares d'estes órgãos com uma
solução de sulfato de soda, a ponto de elles não conservarem sangue algum. (Archivos de physiologia d&
1891).
— Os músculos fornecem também por secreção
interna, diversos princípios.
Os effeitos produzidos por estes princípios em injecção hypodermica são différentes, segundo se empregam a frio e tornados asepticos pelo acido carbónico, ou são previamente levados á ebullição. M.
D'Arsonval observou que, sob a influencia de extracto muscular liquido de coelho, esterilisado e injectado a frio em ras, os músculos deram, no myographo,
contracções muito mais fortes que as obtidas com a
injecção d'esté mesmo extracto fervido, sendo a excitação eléctrica da mesma força nos dois casos.
Conhecidas, d'esté modo, as diversas secreções
internas e as consequências da sua suppressão por
qualquer causa, nasceu a ideia de reparar esta falta
por meio de preparações variadas, feitas á custa d'orgãos similares, extrahidos d'animaes em certas condições favoráveis ao máximo d'acçao d'essas preparações para o fim que se propunham satisfazer.

OPOTHERAPIA

Para incorporar na economia o principio activo
dos órgãos de secreção interna, recorreu-se no principio a três processos: enxertia peritoneal ou subcutânea; injecção intra-venosa ou hypodermica dos extractos e introducção no tubo digestivo.
A enxertia é, talvez, o processo menos empregado
por causa do seu perigo para os órgãos dotados de
grande actividade physiologica e por causa da sua
dificuldade pratica. Comtudo, nós vemos na Medicina
Contemporânea de Lisboa de 1890, a noticia desenvolvida de dois casos de enxertia do corpo thyroideu,
feitos ambos com bom resultado, um em Lisboa, pelos professores Bettencourt Rodrigues e J. A. Serrano e o outro pelo professor Lannelongue em França.
Christiani e Pantaleone mostraram que, para o
corpo thyroideu, se pôde obter experimentalmente
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uma verdadeira enxertia glandular, durando tanto
como a vida do animal.
As injecções liypodermicas são d'uma «pratica
muitíssimo mais commoda, sem causarem os cuidados que deve inspirar uma enxertia.
Estas injecções liypodermicas fazem-se quer n'uma
cavidade natural, como o recto, o peritoneu, quer nas
veias, quer no tecido cellular subcutâneo. Prefere-se,
em geral, a via hypodermica.
Utilisaram-se extractos preparados d'uma maneira especial e os primeiros successos, principalmente
para o corpo thyroideu, fizeram generalisar-se e estender-se rapidamente o uso d'estes extractos.
Comtudo, este methodo oferece alguns inconvenientes, de que os priucipaes são a toxicidade dos
extractos, a sua alterabilidade e a dôr.
O methodo da ingestão dos órgãos, quer em natureza, quer depois de terem soffrido uma preparação
prévia, é, certamente, o mais commodo, o menos doloroso e o qne satisfaça a maior numero d'indicaçoes.
Este methodo da ingestão alimentar, substituindo o
das injecções liypodermicas, desenvolveu admiravelmente a medicação thyroidea.
Assim se tem empregado com resultados diversos,
ora felizes, ora negativos, a opotherapia supra-renal
thymica splenica, medullar, pancreática, hepática,
ovarica, pulmonar, etc.
Como já dissemos, é difficil explicar o mechanismo
d'acçao dos agentes opotherapicos. E' uma questão
complicada, sendo preciso tomar em consideração
matérias coagulantes directas ou indirectas, fermentos
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oxydantes, saponificantes, etc., contidos nos orgâos ë
cuja acção se faz sentir no organismo animal a que
se applicam. A presença d'estes princípios no sangue
e nos différentes tecidos explicaria até um certo
ponto os effeitos communs ou análogos observados
depois do emprego d'orgaos différentes.
A especialisação dos effeitos de cada órgão em
particular resultaria da acção dos agentes ou princípios activos, coexistentes com os outros elementos
activos da secreção interna.
O conhecimento perfeito d'estes princípios activos
da glândula no vivo e d'esses mesmos princípios como
preparados therapeuticos, seria a solução d'um problema d'alto interesse. Infelizmente lia ainda muito
a desejar n'esse sentido, embora já avultado o numero dos casos clínicos em que se obteem resultados
de grande alcance.
As secreções internas podem intervir como agentes modificadores d'actos nutritivos. Schiff suppunha
no sueco thyroideu uma propriedade altérante sobre
a nutrição, propriedade directa ou por intermédio do
systema nervoso (Semana Medica de 1898, pag. 184).
Esta supposição foi depois confirmada.
Outras secreções internas teem propriedades análogas.
A alguns autores parece, estabelecida a propriedade d'alguns suecos glandulares modificarem, n'um
grau desegual, os actos da assimilação normal.
Outros autores perguntam se as secreções internas interessam a funeçao vaso-motriz. Não pode darse uma resposta definitiva. O que parece estabelecido
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é que algumas das secreções internas actuam á custa
de compostos de ferro, iodo e phosphoro, que conteem
e que estes compostos teem propriedades physiologicas mais poderosas que os compostos chimicos da
mesma natureza de que dispõe a therapeutica usual.
A' falta de substancias chimicas definidas, o poder das secreções internas poderia ser attiibuido a
fermentos elaborados pelas glândulas e vertidos na
torrente circulatória, activando assim o metabolismo
cellular.
Haverá uma acção especifica da secreção interna
d'um órgão ou esta secreção actua dirigindo-se á
actividade cellular em geral ? Também nao pôde responder-se a esta pergunta {Semana Medica de 1898,
pag. 184).
A acção antitoxica d'algumas secreções internas
parece estar provada, como se viu para a glândula
thyroidea e pelas experiências de Wassermann e
Takaki.
Em summa, vêmos que o modo d'acçâo das secreções internas é complexo e múltiplo.
A influencia nutritiva, vivificante, encontra-se
ahi com a influencia antitoxica em proporções variáveis, que resultam do funccionamento desegual
dos parenchymas.
Não é indifférente a utilisaçâo therapeutica dos
princípios extrahidos dos órgãos animaes. E' um ponto importantíssimo da opotherapia, como o mostraram
M. M. Gilbert e Carnot, de Paris, por occasião do
quarto congresso de medicina interna alli realisado
em 1898, os quaes põem a preparação em parallelo
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com as preparações therapeuticas d'origem vegetal,
sendo a preparação e conservação d'estes medicamentos que, para os referidos autores, tinham feito
cahir em desuso a opotherapia. Devemos também dizer que essa preferencia da therapeutica vegetal á
opotherapia, encontra a sua rasão no conhecimento
mais exacto da medicação vegetal.
A' ideia de Brown-Sequard de emprego de compostos tirados d'animaes juntaram-se os processos
d'asepsia e antisepsia rigorosas, permittindo a conservação dos extractos animaes.
A technica de preparação era importante.
TfiCHNICA DA PRISPARAÇÃO DOS COMPOSTOS ORGÂNICOS.

— Os methodos de preparação dos extractos orgânicos comprehendiam : 1.° a escolha e preparação physiologica do animal antes de o abater; 2.° a utilisação dos órgãos frescos ou preparados, completos ou
dissociados.
l.° A escolha da espécie é sobretudo determinada
por considerações d'ordem económica, sendo as
espécies bovina, ovina, lanígera e o porco as
mais empregadas. A nosso vêr, o que deverá
regular a escolha de animal a sacrificar deve
ser, antes de tudo, o máximo de resultado tlierapeutico que dê o órgão do animal escolhido.
Baumann mostrou que o corpo thyroideu de
carneiro era mais rico em thyroidina que o dos
outros animaes. Para os ovários observou-se
que os da ovelha são melhores em resultados
therapeuticos que os outros. Para as capsulas
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supra-renaes emprega-se de preferencia a vitella ou o carneiro e para o fígado usa-se com
vantagem do porco, em virtude da sua alimentação variada.
A edade dos animaes deve também entrar
em consideração. Assim, para os orgâos genitaes convém empregar animaes adultos, em
plena actividade sexual. Os orgâos a fornecer
princípios antitoxicos (thymo, corpo, thyroideu
capsulas supra-renaes), devem retirar-se de
preferencia d'animaes novos.
A preparação pbysiologica dos animaes é
importantíssima. Se desejarmos obter um extracto activo, devemos desenvolver ao máximo
a funcção do órgão e o órgão a empregar.
Uma outra preparação pbysiologica é o
eretismo (mise en tension) da glândula, no
momento - d'abater o animal; isto é, o órgão
deve estar carregado ao máximo de princípios
activos, na occasiâo de ser abatido. E' assim,
por exemplo, que o extracto pancreatico d'um
cão em jejum é inactivo em presença da fibrina ou da clara d'ovo. Este extracto, para poder digerir, deve ser d'um animal sacrificado em
plena digestão physiologica. Baseando-se n'este
principio, Brown-Sequard recommendava a excitação sexual violenta sem resultado excretorio,
para augmentar o principio orcbitico activo.
Todas as glândulas passam por períodos d'excitação e de repouso.
Devemos também tirar partido em opothera-
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pia da associação functional de diversas glândulas. Entrevê-se o papel do baço na secreção
pancreática e talvez na do fígado. Os extractos
dos órgãos devem, portanto, associar-se em alguns casos. Os resultados obtidos por alguns
autores, com esta associação, parece serem animadores.
2." -Utilisaçâo dos órgãos glandulares.
A questão de saber se o calor altera ou não
os compostos opotherapicos, apesar de importante, está ainda para resolver. Ao que já dissemos a este respeito, ha a juntar que Ross e
Scheffer, mostraram que a glândula thyroidea
actua ainda depois de cosida, mas não se sabe
se esta acção é completa.
Com o fígado obtiveram-se resultados por meio
de glândulas que se tinham conservado a 80° e
mesmo a 100°; mas estes resultados parece que
são!*hienores que com as glândulas cruas.
Resolvendo-se este problema, pôde resultar
d'ahi uma technica de preparação e de esterilisaçâo muito simples, que não se tem empregado até aqui.
Para obter um producto completamente aseptico, empregaríamos de preferencia o methodo
seguinte: o órgão é triturado finamente com
areia e posto a macerar em agua acidulada com
acido chlorhydrico, que torna completamente
aseptico o producto e no momento do seu emprego seria neutralisado pela soda. Fórma-se d'esté
modo chloreto de sódio, que é inofensivo.
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Um outro ponto de importância capital é o
modo d'administraçào.
Pela ingestão estomacal absorvem-se todos
os corpos solúveis nos humores orgânicos, ou
solubilisaveis pela digestão. Este modo d'administração é d'uma grande simplicidade pratica
e evita as infecções locaes.
A via rectal também dá bons resultados em
alguns casos. No fígado, por exemplo, o resultado é bom.
PREPARAÇÃO DOS EXTRACTOS. -*- O órgão total pôde
ser utilisado fresco ou conservado, como já dissemos. A
utilisação do órgão conservado tende a empregar-se
de preferencia á sua utilisação no estado fresco.
N'este caso o órgão reduz-se a pó, mas é preferível
e mais scientifico dissociar o extracto total. Esta
dissociação „póde fazer-se por processos pliysicos,
chimicos e pliysiologicos.
%
O extracto mais simples é o extracto aquoso.
Para o preparar submette-se a polpa do órgão a
uma ou mais macerações na agua, devendo haver
n'esta operação todos os cuidados da asepsia, afim
de evitar qualquer formação de toxinas solúveis. Filtram-se depois os líquidos e concentram-se no vacuo
ou a um calor brando.
Estes extractos representam, para o fígado, 6 a
7 p. c. do peso do órgão.
Os extractos alcoólicos resultam da acção dissolvente do alcool, em diversas graduações, quer sobre
o órgão, qner sobre o pó, já secco, preparado no va-

25
cuo, a baixa temperatura. É preferível empregar o
órgão no estado de pó, conservado, para evitar a hydrataçâo do extracto que resulta do orgao no estado
fresco.
Os extractos glycerinados são os que primeiro
se empregaram. Offerecem algumas vantagens: poder antiseptico relativo das soluções glycerinadas concentradas, mas teem o inconveniente de serem dolorosas as injecções e o de a glycerina ser um excitante medullar considerável.
Pôde igualmente ensaiar-se os extractos ethereos,
chloroformicos, mas* parece que estes extractos não
dão bom resultado.
Outros processos ha ainda para obter os extractos,
mas esses são pouco seguidos.
Obtém se a thyroidina á custa do corpo thyroideu por um methodo de que Baumann é o autor.
Por este mesmo methodo se obteve do figado a hepatina, cuja acção physiologica não sabemos se já
está estudada.
Ha ainda o methodo diastasico de Baumann, para
a preparação dos extractos e este methodo parece que
virá a ser de futuro o preferido. Faz-se in vitro digestões d'orgaos com a pepsina e estes extractos
conteem naturalmente uma grande parte de peptona.
Estes extractos dão, no figado, um rendimento de
6 a 8 p. c.
Os resultados são quasi os mesmos, ainda que mais
consideráveis com a digestão tripsica em meio alcalino.
Emfim, Dastre e Floresço, prepararam extractos
papainicos, que renderam para o figado 21 p. c.
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Com o fim d'utilisar a acção mixta do fígado e do
pancreas, para a glycosuria, fez-se digerir o fígado
n'um extracto paiicreatico.
As tentativas d'isolamento dos princípios activos
dos órgãos teem dado pouco resultado. Pôde ser mesmo que esses princípios juntos deem, em alguns casos, melhor resultado, á maneira do que succède com
alguns vegetaes, como, por exemplo, a cravagem de
centeio, que, ás vezes, dá melhor resultado que o seu
principal agente, a ergotina, ou ainda com a digitalis, que também, ás vezes, é preferível á digitalina.
Opotherapia thyroideana. — A opotherapia thyroideana não se emprega simplesmente nos casos de
doença d'esta glândula, ou de perturbações de qualquer causa do corpo thyroideu. Emprega-se também
nas perturbações de qualquer origem, d'orgaos que
tenham alguma semelhança vital ou relação funccional com o corpo thyroideu. Emprega-se, por exemplo, no tratamento das ovarites, no tratamento do
cancro uterino, na obesidade, no myxoedema, etc.
Na opotherapia, a medicação thyroideana é uma
das que teem dado melhores resultados.
As conclusões de M. Abelous, que se encarregou
do estudo physiologico do corpo thyroideu, mostram
que a sua physiologia não está completamente' illucidada. Sabemos, no emtanto, que o corpo thyroideu
é indispensável á vida, que elle tem uma acção antitoxica, que o .seu sueco eleva as trocas orgânicas.
O estudo das substancias especificas da sua secreção diz-nos que a iodo-tbyrina de Baumann au-
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gmenta, como o sueco thyroideu, a quantidade d'azote, de chloro, de phosphoro e d'urina excretados,
assim como a absorpçâo d'oxygeuio e o desenvolvimento d'acido carbónico.
As incertezas que nos mostra o estudo experimental das preparações thyroideas, faz-nos prever
que também as haverá a respeito da sua applicação
no doente ou convalescente.
Os effeitos d'esta medicação traduzem-se por symptomas funecionaes e por modificações da nutrição
geral.
O emprego d'esta medicação pôde seguir-se d'accidentés múltiplos, análogos aos phenomenos da doença
de Basedow e são designados sob o nome de thyroidismo.
A acceleração do pulso, a sua fraqueza e instabilidade são os primeiros phenomenos que mostram
a intoxicação thyroidea; depois apparecem a cephalêa, o cansaço, as dores nos membros e perturbações gástricas, diarrhea, vómitos, insomnia, dyspnea,
etc.
Em muitos doentes verificou-se, por meio do ergographo de Mosso, que a medicação augmenta a
resistência á fadiga.
A thyroido-therapia pôde augmentai' notavelmente
a taxa das trocas orgânicas, á parte susceptibilidades individuaes.
A diurese no homem são é pouco distincta. No
myxœdematoso depende da resorpção dos infiltrados. Os chloretos eliminados pelas urinas são proporcionalmente mais elevados que os outros elemen-
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tos. O acido phosphorico pouco se eleva acima do que
se elimina normalmente.
A thyroido-therapia pôde também causar albuminuria e glycosuria ligeira.
A desnutrição provocada pela opotherapia thyroidêa manifesta-se por uma perda rápida do peso,
immediatamente depois da sua applicação nos obesos, pela diminuição d'assimilaçâo das gorduras e
perda de matérias albuminóides.
Este tratamento actua também sobre o sangue,
accéléra o movimento nutritivo, activa algumas glândulas, determina um augmento rápido dos glóbulos
vermelhos do sangue dos myxœdematosos, diminuelhes as dimensões, augmenta a taxa da hemoglobina
e, como regenerador do sangue, susta muitas vezes
as hemorrhagias.
O sueco thyroideu parece ter também acção sobre as funeções tubo-ovaricas e provoca, nas obesas,
amenorrhea.
Exerce também a sua acção sobre as glândulas
mammarias.
A opotherapia thyroidêa pôde dar excellentes resultados nos vicios de crescimento do esqueleto, rachitismo, osteomolacia, etc. Estes resultados são naturaes, sabendo-se que a thyroidectomia retarda notavelmente o desenvolvimento do esqueleto. Do conhecimento d'esta acção sobre o esqueleto, nasceu,
certamente, a ideia de auxiliar o tratamento das fracturas pelo sueco thyroideu e este tratamento mostra que o callo se forma mais rapidamente assim
como a consolidação se faz também com facilidade.
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Quando se restitue ao organismo o sueco thyroideu, que lhe falta por qualquer causa, os phenomenos d'intoxicaçao diminuem rapidamente ou desapparecem mesmo. N'estas circumstancias parece que
a substancia empregada actua como uma antitoxina
em relação ás toxinas accumuladas no organismo,
neutralisando-as, ou favorecendo a sua eliminação.
A secreção tliyroidêa é um poderoso excitante da
nutrição; mas, quando é exaggerada ou os seus principias activos são em excesso, accéléra o movimento
desnutritivo e actua como as toxinas. Esta suprathyroidisaçâo no homem são ou doente, assim como
nos animaes, faz apparecer symptomas d'intoxicaçao.
Parece que o principio activo da glândula, que
é iodado, não o é primitivamente, mas sim depois
que a alimentação fornece ao organismo esse iodo.
Esta affirmação é feita em virtude de analyses feitas
no corpo tbyroideu de fetos.
O apparelho tbyroideu pôde ser alterado bruscamente ou lentamente. N'este caso as perturbações
causadas apresentam uma extrema gravidade, um aspecto muito différente dos que se observam no primeiro caso.
Nós conhecemos as dystrophias e toxemias consecutivas á athyroidia, mas pouco conhecemos das
perturbações causadas pela hypothyroidia, dos syndromas apresentados n'este caso.
—A opotherapia tliyroidêa pôde ser directa, indirecta e empirica. E' directa quando se applica a
estados mórbidos e dystrophias dependentes d'alterações ou suppressâo da glândula tliyroidêa. E' indi4
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recta quando se applica a estados mórbidos ou perturbações d'uni órgão ou d'uma funcção relacionada
cora o corpo tliyroideu. E' empírica quando se applica a estados mórbidos e syndromas empiricamente
melhorados pela opotherapia thyroidêa.
—OPOTHERAPIA DIRECTA. —N'esta opotherapia collocam-se: 1.° As dystrophias e toxemias consecutivas
á athyroidia, isto é, o myxoedema cora as suas quatro variedades, myxoedema do adulto, myxoedema
da creança, cachexia strumipriva e cretinismo endémico.
Principalmente nas três primeiras variedades, o
tratamento thyroideu actua como especifico, durando
as melhoras simplesmente emquanto dura o tratamento. 2.° As papeiras e as différentes affecções
chronicas produzindo diminuição da secreção. N'este
caso a opotherapia é util, mas deve ser empregada
com prudência, porque o agente activo pôde ser prejudicial e porque não ha. critério para apreciar o
grau de alteração anatómica e funccional que ha a
remediar.
— OPOTHERAPIA INDIRECTA. — Existe uma correlação evidente no estado physiologico entre a funcção
thyroidêa e a nutrição geral. Podemos, portanto, empregar a opotherapia thyroidêa nos casos de nutrição retardada, de retardamento no desenvolver do
systema ósseo e no atrazo da puberdade.
Esta medicação produziu effeitos satisfatórios no
infantilismo, no retardamento do crescimento, na obesidade e diabetes.
Existe uma relação funccional estreita entre os

31
órgãos da geração, testículos, ovários, utero, glân
dulas mammarias, no estado pathologico como no
estado normal.
Está, pois, indicado actuar contra as congestões
e hyperplasias da zona uteroovarica e d'esté modo
se obtiveram resultados, fazendose mesmo retroce
der myomas e fibromas uterinos com a medicação
thyroidea.
Também a observação nos mostra que a acção
excitosecretoria do sueco thyroideu sobre a lactação
é mais ou menos evidente, podendo usarse este sueco
no caso de enfraquecimento da secreção láctea.
— OPOTHEKAPIA EMPÍRICA. — Ensaiouse a opothe
rapia na tetania, na psoriasis, na ichtiose e em ou
tras manifestações cutâneas. Os bons resultados obti
dos muitas vezes n'estas circumstancias permittem
nos o uso d'esta medicação. No emtanto devemos
empregala com muita circumspecção.
Egualmente se tem obtido bons resultados no
tratamento da epilepsia, eclampsia infantil, alienação
mental, etc.
—■ Entre estas diversas indicações da opotherapia
tbyroidea, umas são formaes e outras são muito dis
cutíveis. Como vimos, muitos teem a sua rasão no
empirismo.
■—As contraindicações da medicação thyroidea
resultam do estado do doente, do estado do coração,
do estado do rim, do tubo digestivo. E preciso que
todos estes órgãos estejam em bom estado, porque a
sua alteração abriria a porta ao tliyroidismo.
A ingestão é quasi o único methodo usado na
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therapeutica tliyroidea. Dá-se a glândula fresca (de
preferencia a do carneiro), retirada d'uni animal são
e cora toda a asepsia. Ingere-se a glândula no momento da refeição, crua como carne ordinária ou em
pequenos bocados misturados em caldo ou envolvidos
em pó de alcaçuz ou em assucar.
A doze deve formular-se em peso. A actividade
das glândulas varia para o mesmo peso segundo a
edade, a nutrição e a origem dos animaes.
A glândula tliyroidea no homem e nos animaes
que vivem em regiões em que a papeira é endémica,
contém menor proporção d'iodo que a dos que vivem
em regiões onde esta doença é rara.
Comprehende-se, portanto, que a posologia não
esteja fixada.
Habitualmente começa-se por prescrever um a
dois grammas de glândula fresca por dia e segundo
o efeito obtido, conserva-se a doze ou eleva-se a
três ou mesmo a quatro grammas.
Desde que os symptomas da doença melhoram,
diminue-se progressivamente a medicação, dando depois, com intervallos maiores ou menores, dozes necessárias á conservação das melhoras.
Pôde dar-se egualmente sob différentes formas as
preparações seccas obtidas por différentes processos.
A thyreoidina de Vermehren e a thyro-proteide
de Natkine foram abandonadas.
Nas creanças muito sensíveis á medicação thyroideana, as doses devem ser proporcionaes á edade.
Elias ingerem diíficilmente a glândula fresca. Tomam
muito melhor as pastilhas.
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— Os resultados da opotherapia directa são em
grande parte excellentes no myxoedema espontâneo
do adulto, no myxoedema operatório e em certas variedades de myxoedema infantil como já dissemos.
Sâ.o-n'o, frequentemente, também, em casos de cretinismo endémico, que são variedades do athyroidismo.
Nas papeiras o resultado é tanto mais favorável
quanto o doente fôr mais novo, a papeira mais carnuda e o tratamento instituído mais cedo.
Na doença de Basedow clássica o" tratamento parece não dar resultado satisfactorio. Nas doenças de
Basedow não clássicas o tratamento produz muitas
vezes melhoras.
Nas perturbações trophicas, suspensão do crescimento, nanismo e infantilismo, os resultados de Hertoghe Bourneville, Schmidt legitimam novos estudos.
— Na opotherapia indirecta, os resultados favoráveis n'uns casos, são desfavoráveis n'outros. Na
obesidade, por exemplo, dá-se este caso: uns melhoram rapidamente; outros não experimentam melhoras sensiveis e outros vêem que a sua obesidade augmenta. Não se sabe a que attribuir esta differença
de resultados no tratamento da mesma doença com
os mesmos medicamentos.
Para as afecções dos órgãos utero-ovaricos e das
glândulas mammarias indicou-se algumas melhoras,
mas era preciso, para melhor extensão d'applicaçào,
conhecer a acção das preparações thyroidêas em gynecologiaeinvestigar-se se se tratava d'uma acção es^
pecifica, ou se estas preparações só fornecem no tratamento das perturbações da circulação e nos neo-
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plasmas utero-ovaricos, meios de administrar o iodo
sob uma forma orgânica já animalisada e portanto
mais activa.
Na diabetes, diversos autores notaram uma diminuição grande da glycosuria e melhoras geraes ou
mesmo desapparecimento do assucar.
— Na opotherapia empírica fizeram-se tentativas
para o tratamento de diversos accidentes nervosos,
taes como a epilepsia, a catalepsia, a tetania, a psoriasis, a osteomalacia, etc.
Obtiveram-se alguns resultados em casos particulares, que não permittem tirar conclusões geraes
em relação á utilidade da opotherapia n'estas différentes doenças.
— Convém, em qualquer caso, interromper a medicação, desde que se manifestam signaes d'intolerancia.
Deve vigiar-se attentamente os doentes dos rins,
fígado, coração e fazer-se analyses das urinas frequentemente.
De toda esta exposição de factos se conclue que
a opotherapia corresponde a muitas indicações e que
produz resultados innegaveis.
A hyperthyroidisaçâo medicamentosa pôde causar
perturbações psychicas agudas. Um individuo julgando que podia medicar-se á vontade, ingeriu dez glândulas thyroidêas de carneiro e manifestou-se-lhe logo
delido agudo, confusão mental, delírio de perseguição, tremores das mãos, etc. Todos estes symptomas
cessaram com o abandono do uso das glândulas.
Em relação ás trocas gazosas effectuadas nos
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myxœdematosos, diz MagnusLevy tê] as visto au
gmentai até 76 p. c.
Segundo este autor, se dozarmos o azote das
urinas nos indivíduos myxœdematosos ao mesmo tem
po que se fazem as trocas gazosas resultantes do tra
tamento thyroideu, vêmos que a diminuição do peso
resulta da perda:
1." d'uma certa quantidade d'agua;
2.° d'uma certa quantidade de gordura, principal
mente nos obesos;
3.° d'uma certa quantidade de matérias albuminói
des.
Este ultimo facto tem sido contestado. Segundo
Richter, n'um individuo bem alimentado, o sueco ty
roideu não augmenta o gasto d'albumina. M. Schon
dorft, em seguida a laboriosas investigações, também
chegou á mesma conclusão. Parece que este facto
está definitivamente averiguado nos cães e nada te
mos para provar que no homem seja d'outro modo.
M. M. Œuzinski e Lemberger são a este respeito
menos affirmativos que Schondorft. Estes experimen
tadores verificaram mesmo que nos primeiros dias
da medicação thyroidea o individuo gasta mais azote
que o que perde ; mas, passados alguns dias, mesmo
com uma alimentação abundante, perde mais que o
que absorve. N'este caso a medicação nos obesos não
seria bem supportada e é preciso vigiar attentamente
a equivalência do azote absorvido e perdido n'estes
casos.

■:
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Ao mesmo tempo que ee nota o cx.-Agge.ro da desnutrição, observa-se também algumas vezes uma ligeira glycosuria nos indivíduos sujeitos a este tratamento.
Dale James, medico inglez, tratando um doente
de psoriasis com pastilhas de corpo thyroideu, provocou-lhe glycosuria. Denning notou a presença de
glucose na propria urina, depois de onze dias d'uso
muito moderado d'estas pastilhas e n'um caso de
myxœdema d'Ewald a glycosuria foi duradoura.
Muitos outros casos de glycosuria se apontam em
doentes submettidos ao tratamento thyroydeu, para
que possamos attribuil-os a esta causa, embora seja
mais ou menos precisa uma predisposição, segundo
alguns autores.
Experiências muito precisas de Belmann, Strauss
e outros mostram que a glycosuria é muitas vezes
devida ao sueco thyroideu.
Opotherapia hepática. — M. Spilmann applicou
com M. Démange a opotherapia hepática em dez indivíduos atacados de différentes affecções do fígado
e os resultados foram muito animadores na cirrhose
atrophica e nas congestões passivas do fígado. N'um
doente com cancro no fígado o estado geral melhorou
muitíssimo. Os resultados therapeuticos dependiam
sempre mais ou menos das lesões orgânicas.
N'uma cirrhose hypertrophica o tratamento não
deu resultado.
Em todos estes doentes a medicação hepato-therapica produzia um augmento constante das urinas,
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uréa, acido pliosphorico, ao passo que desappareciam
os princípios anormaes-albumina e urobilina.
— Na hemeralopia chamada essencial tem-se recorrido ao óleo de fígado de bacalhau e jáHypocrates
recommendava, contra esta doença, a ingestão de fígado de boi em grande quantidade.
O Doutor Trantes de Constantinopla experimentou modernamente, em dez casos de hemeralopia, o
tratamento por meio de fígado de boi ou de carneiro
fervido, na dose quotidiana de 200 grammas por dia
e assim viu a affecção melhorar desde a noite do
primeiro ou do segundo dia do tratamento.
Trantes julga que é a uma acção regeneradora
da purpura (?) retiniana que se deve o effeito favorável produzido pela opotherapia hepática sobre a hemeralopia essencial.
— A opotherapia hepática tem dado resultados
favoráveis em cirrhoses d'origem alcoólica, syphilitica,
cardíaca, ictericias, insuficiência hepática e perturbações mentaes consecutivas.
— A. Gilbert e P. Carnot trataram diversos casos
de diabetes bem dissemelhantes. Estas diabetes eram
umas magras, outras devidas a lesões pancreáticas,
outras d'origem arthritica, diabetes pigmentares e
diabetes devidas a leuões hepáticas.
N'uma série de 12 casos estes autores mostramnos todas as variantes em resultados finaes, desde
os mais felizes aos de menos resultado, ao passo que
nos mostram também diversos methodos d'applicaçâo da hepatotherapia.
Pareceu a estes autores que os doentes que au-
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feriram melhores resultados d'esté tratamento foram
aquelles em que as doenças eram mais especialmente
hepáticas com íigado volumoso, cirrhose, etc. Este
facto serviu mesmo a estes clínicos para saberem que
certos diabéticos tinham lesões hepáticas.
O facto de a medicação hepática dar melhor resultado nos casos em que havia lesões hepáticas nâo
deve admirar-nos, está mesmo em harmonia com os
conhecimentos que temos n'este assumpto, visto que
o composto d'um órgão, ou mesmo esse orgâo em
natureza, vae supprir a falta de secreção do órgão
similar ou d'outro que tem com elle relações funccionaes.
No emtanto, estes clínicos observaram que quando a cellula hepática estava muito atacada, a medicação hepática pouca influencia exercia no seu funccionamento. Vê-se, n'este facto, o que se observa
com as doenças do coração em presença da digitalis.
Se a fibra cardíaca está muito doente, não reage em
presença da digitalis, embora n'um estado menos
adiantado reaja fortemente em presença d'esté corpo.
Notaram ainda que as grandes diabetes excedendo 500 grammas de assucar, são ligeiramente melhoradas, mas estas melhoras são passageiras.
Vamos passar em revista os différentes casos
d'estes clínicos.
1.* E' um homem com glycosuria de 900 grammas. Tratava-se de diabetes pigmentar esclerose e
pigmentação diffusa do fígado e do pancreas.
O extracto hepático administrado a este doente
fez baixar o assucar de 810 para 614 grammas. De-
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pois a taxa da glycosuria oscillava entre 600 e 700
grammas. Tendo-se conservado algum tempo d'esté
modo, sem alteração sensível, appareceu-lhe uma
infecção benigna, uma ferida com lymphangite, a
qual continuou, d'algum modo, a obra da medicação
hepática, visto que, pouco tempo depois do seu apparecimento, o assucar baixava para 40 grammas por
dia, para subir, logo que aquella infecção terminou,
para 230 e depois para 610 grammas.
Pouco depois o doente morria. Vemos, portanto,
n'este caso que houve uma baixa na quantidade do
assucar, mas que essa baixa não se conservou.
Quando o tratamento tem de gorar-se, nota-se
sempre este abaixamento inicial passageiro.
2.° O segundo caso refere-se a uma doente da
Salpetrière, que apresentava 161 grammas d'assucar
a 21 de março de 1897. A 27 tinha 168 grammas.
Esta doente ingere 50 grammas de fígado
de porco e no dia 30 já o assucar tinha descido para
125 grammas.
Apezar de a doente ter continuado o tratamento
hepático, a 22 d'abril tinha 136 grammas d'assucar.
Em seguida produzem-se grandes oscillações na
producçao d'assucar, oscillações que variam entre
120 e 234 grammas.
3.° Um outro caso, também interessante, mas
cujo resultado final é pouco satisfatório, refere-se a
um doente que produzia em 24 horas 125 grammas
d'assucar.
Este doente é submettido ao tratamento, ingerindo diariamente 100 grammas de fígado. No dia
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immediatn ao do primeiro tratamento já o assucar
tinha baixado para 59 grammas, conservando-se assim por algum tempo. Pouco depois interrompe-se, o
assucar sobe para 65 grammas. O doente recomeça
o uso da glândula e a quantidade d'assucar torna a
baixar. A suspensão do tratamento elevou um
pouco a quantidade d'assucar e por fim, apezar de
o continuar, a quantidade d'assucar augmentava.
4.° Dm outro caso é o d'um doente que apresentava 275 grammas d'assucar. Este doente é submestido ao tratamento hepático por meio de clysteres
preparados á custa do figado. Com este tratamento
o assucar tinha baixado para 140 grammas, sendo
esta quantidade d'assucar a menor que se tinha produzido por dia, desde que se manifestara a doença.
Em seguida o assucar sobe para 125 grammas diários, apezar da persistência do tratamento e conservando-se n'esta producçao sem grandes alterações.
O estado geral d'esté doente melhorou muito, á excepção da glycosuria.
5." Este caso refere-se a uma mulher que excretava diariamente 155 grammas d'assucar. Esta mulher começa o seu tratamento a 29 de janeiro de
1897, ingerindo diariamente 100 grammas de figado.
Com este tratamento o assucar baixou até 3 de fevereiro para 93 grammas e depois mesmo para 85
grammas.
Deixando de ingerir o figado, o assucar subiu
para 96. A doente pediu alta e sahiu melhorada.
6." O sexto caso é o d'uma mulher que a 4 de
março de 1897 eliminava 142 grammas d'assucar
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diariamente. Esta mulher começa o seu tratameuto
ingerindo 100 grammas de figado por dia. A 26 de
mesmo mez só apresentava 76 grammas d'assuc;ir e
a 5 de abril seguinte só 60 grammas.
7.° Este caso refere-se a um diabético tuberculoso, com figado enorme, produzindo diariamente a
mesma quantidade d'assucar que era, em 14 de janeiro de 1897, de 81 grammas. Este doente ingere
cada dia, desde 19 do mesmo mez, 100 gvammas de
figado. No dia 21 a producção d'assucar era só de
37 grammas, a 23, de 21 grammas e a 26 só de 11
grammas. N'estas alturas supprime-se a ingestão do
figado. O assucar começa então a augmentai', de modo
a produzir, em 29 de janeiro, 20 grammas d'assucar,
a 30 produzia 23 e a 3 de março produzia 35 grammas.
8.° Este caso refere-se a um doente com antecedentes alcoólicos, com o figado excedendo de 8 centímetros o rebordo costal e com o baço também volumoso. Este doente apresenta a 18 de novembro 44
grammas d'assucar. Com a administração do figado,
a quantidade d'assucar baixa' para 15, 14, 12 grammas e depois chega mesmo a ser só de 2 grammas.
Supprimido o uso do figado, o assucar sobe para 4
grammas, oscillando depois a sua producção diária
entre 9 e 21 grammas.
Começando novamente a fazer uso do figado, a
producção d'assucar desapparéceu completamente.
Este caso, como muitos outros observados pelos
autores, é interessante pela producção da uréa e do
acido úrico consecutivas á administração do figado.
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A uréa, que oscillava de 11 a 14 grammas por litro,
passou, com a mesma quantidade d'urina, a oscilhr
entre 16 e 18 grammas depois da administração do
fígado. O acido úrico, que era de 225 milligrammas
por litro, sobe para 310 milligrammas, chegando mesmo a 324 milligrammas.
S.° O nono caso refere-se á observação d'um doente, de fígado volumoso, duro, apresentando no 1.° de
dezembro 19 grammas d'assucar e 37 grammas d'uréa.
Depois da opotherapia hepática por meio de clysteres, o assucar desapparece completamente e a uréa
desce para 28 grammas.
10." Um outro caso foi communicado aos autores
por M. Berthe. Eefere-se a um homem de 30 annos,
excretando por dia uma boa quantidade d'assucar.
Submettido este doente ao tratamento hepato-therapico, em pouco tempo o doente só apresentava vestígios d'assucar.
11.° Outro doente, diabético, de 35 annos, tinha
em novembro de 1896, 35 grammas d'assucar por dia.
O doente submette-se ao tratamento hepato-therapico,
repousando 8 dias em cada três semanas. A 25 de janeiro seguinte simplesmente apresentava vestígios
d'assucar e no 1.° de maio, depois d'um mez de repouso, como houvesse novamente uma pequena quantidade d'assucar, o doente submette-se ao mesmo tratamento.
12.° Emfim, os autores referem ainda um caso de
Hirtz, medico do hospital de Laënnec. É um caso de
diabetes observado em uma mulher que excretava 70
grammas d'assucar por dia. Depois do tratamento
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continuado durante 8 dias, a quantidade d'assucar
tinha baixado para 35 grammas, apesar do tratamento coincidir com um relaxamento do regimen alimentar.
N'estes 12 casos vêmos que três vezes se
obteve uma baixa inicial, mas passageira, da glycosuria, mas não melhoras persistentes ; cinco vezes se
obtiveram melhoras parciaes mas duradouras e quatro vezes cessou, pelo menos provisoriamente, a glycosuria.
— Opotherapia hepática nas hemorrhagias. Dada
a frequência da epistaxe nas doenças do ligado, é de
suppôr que a cellula hepática normal exerça na composição do sangue uma acção que, suspensa ou diminuída,, pelo estado mórbido, o torne apto a sahir dos
vasos.
Baseando-se n'estas considerações M. M. Gilbert
e Carnot, recorreram á opotherapia hepática em cir. rhoticos affectados de epistaxes. N'um caso, particularmente favorável á investigação da acção hemostatica do extracto de fígado, visto que se tratava d'uma
doente atacada de hemorrhagias nasaes diárias, desde um mez, a suspensão das perdas de sangue foi
instantânea.
Comtudo, apesar da persistência no tratamento,
estas hemorrhagias appareceram passado algum tempo.
Este tratamento applicou-se a hemorrhagias muito
diversas, epistaxe da infância, metrorrhagias, hemorrhagias d'origem tuberculosa em diferentes períodos.
Cinco doentes tuberculosos atacados de hemoptises foram tratados só d'esté modo. Em todos os casos a hemo-
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ptise parava immediatamente, sem que fosse preciso
recorrer a outro modo de tratamento.
Se recordássemos o papel que o fígado desempepenlia no organismo no estado physiologico, como
orgao depurador, como órgão transformador e destruidor de muitos princípios tóxicos, emfiin todo o seu
papel na defeza do organismo, nada ha para que admiremos os resultados já bem numerosos da hepatotherapia.
— OPOTHERAPIA SUPRA-RENAL.— Admittida a insufficiencia supra-renal em muitos casos, Brown-Sequard
fez investigações, durante muito tempo, d'extractos
liquidos retirados de capsulas supra-renaes e concluiu
que havia possibilidade de restituir ou fornecer ao
organismo os princípios de que elle era privado por
lesões ou falta de secreção d'estas capsulas. BrownSequard generalisou mesmo este principio a todos os
órgãos que podem fornecer extractos activos, a todos os tecidos mesmo do organismo, quer glandulares, quer não glandulares.
Langlois e Charrin fizeram injecções d'extractos
de capsulas supra-renaes n'um tuberculoso ; mas,
como este estivesse no ultimo período da doença,
morreu pouco depois. Um segundo caso de Langlois
não deu resultado, porque o doente se recusou ao
tratamento por causa das dores produzidas pela injecção.
Um caso de Langlois, citado na these de Mahé,
é animador. As injecções foram bem supportadas e,
ao fim d'um mez, a anorexia e a asthenia tinham melhorado muito, apesar do mau estado d'esté doente.
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Os extractos são uns glycerinados e outros aquosos, o que, para alguns autores, não é indifférente,
visto que dizem que o extracto aquoso favorece a nevrina que é muito toxica.
Os extractos glycerinados são feitos com 30 grammas de capsulas, 100 de glycerina e 100 d'agua.
Schafer mostrou que a d,gestão artificial não altera o extracto supra-renal, e Oliver pensa que é
preferível fazer beber o extracto em logar de fazer
injecções. Obteve assim duas melhoras. Os doentes
adquirem peso e são desembaraçados das nauseas e
da anorexia.
Rollesten tratou pelo mesmo processo uma mulher, a qual melhorou muito dos vómitos, assim como
da fraqueza.
Apesar d'isso, Stewart e Grainger não obtiveram
resultado d'esté modo de tratamento.
Em 1895 Pitres referiu o caso de dois homens,
nos quaes as injecções determinaram, além d'uma
irritação local muito dolorosa, uma exacerbação do
estado geral.
N'uma communicação oral, M. Faisons diz ter
observado a desappariçâo da melanodermia com a
persistência dos outros symptomas.
O professor Dieulafoy apresentou na faculdade
de medicina de Paris, no anno de 1895 a 1896, um
doente addisoniano de que tirou incontestáveis benefícios por meio d'injecçoes feitas diariamente, desde
o fim de maio ao principio de julho de 1895.
Este doente entrara para a sua clinica em muito mau estado geral, com o syndroma completo da doen5
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ça d'Addison. O tratamento melliorou-o em pouco
tempo e elle poude voltar ao trabalho n'um armazém
em que era empregado.
Com o serviço do armazém, em breve voltou ao
estado anterior, pelo que voltou novamente a tratarse no hospital.
Recomeçado o tratamento, as melhoras appareceram em pouco tempo e o seu peso subiu de 48 kilos
para 61.
Volta ao trabalho, mas, passado pouco tempo, é
novamente atacado dos symptomas addisonianos e
novamente o tratamento dá os seus bons resultados.
D'esta vez o doente tomava também óleo de figado
de bacalhau, porque se lhe manifestara a tuberculose
pulmonar.
Esta observação mostra-nos que ha um grande
estimulo da nutrição geral sob a influencia do tratamento e que o trabalho produz novamente o apparecimento dos accidentes da doença.
Vê-se, pois, que o repouso é necessário aos addisonianos. Tem-se observado mesmo casos de cura em
doentes que não teem outro tratamento além do repouso. Também outras vezes se observam melhoras
temporárias sem o tratamento especifico.
M. Beclere communicou a observação d'uni homem de 28 annos com lesões tuberculosas e todos os
symptomas addisonianos, melanodermia, asthenia profunda, emmagrecimento, dores lombares, anorexia,
vómitos, etc.
Submette este doente á medicação supra-renal,
fazendo-lhe tomar por dia 15 a 20 grammas de ca-
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psulas supra-renaes frescas de boi ou vitella; faz-lhe
egualmente injecções durante algum tempo de extracto hydroglycerinado do succo supra-renal. Este
tratamento, continuado durante seis mezes, foi bem
supportado pelo doente, nâo apparecendo nenhum
accidente local. O seu estado nâo melhorou sensivelmente; mas, algum tempo depois, as suas forças melhoraram, a asthenia desappareceu e as manchas pigmentares attenuaram-se. Estas melhoras foram tâo
completas que, em pouco tempo, o doente voltou a
occupar-se da sua profissão.
A cura conservou-se pelo menos durante três annos e, aparte as lesões tuberculosas, o homem gosava
saúde.
A cura seria devida ao tratamento? Não podemos affirmai-o, visto que, como já dissemos, a doença
d'Addison apresenta algumas vezes grandes remissões. E, comtudo, provável que o tratamento não
lhe fosse estranho.
M. Hayem tratou, também, em 1894 um addisoniano, pela opotherapia supra renal. Dava-lhe, diariamente, 10 a 15 grammas de capsulas frescas, e,
se o doente excedia este limite máximo, manifestavase immediatamente a inotelerancia. Este tratamento
foi seguido de melhoras muito notáveis, particularmente a desapparição da asthenia; mas não produziu
resultado na melanodermia.
M. Widal tratou também um addisoniano typico,
com pigmentação característica da pelle e das mucosas, perturbações gastro-intestinaes, asthenia profunda, etc. Fazia-lhe ingerir capsulas supra-renaes em
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doses progressivas que elle tolerou até 12 grammas
por dia.
Este doente não podia sabir da cama no principio
do tratamento e, em algumas semanas, melhorava,
levantavase e sabia do hospital.
■—Os effeitos d'esté tratamento são ainda muito
différentes segundo o período da doença em que se
institue o tratamento.
Opotherapia ovarica. —Um gynecologista allemão,
o doutor Seeligmann, observou três casos de doença
de Basedow em relação com atrophias uteroovaricas,
que melhoraram rapidamente com a ingestão de ex
tracto d'ovarios.
No primeiro caso tratavase d'uma mulher de 42
annos, atacada de papeira exophtalmica, pela qual
soffrera antes uma thyroidectomia, tendo esta opera
ção produzido simplesmente melhoras temporárias dos
symptomas que depois se accentuaram mais. Esta
doente também soffria de metrorrhagias abundantes. O
utero e os ovários estavam nitidamente atrophiados.
M. Seeligmann prescreve primeiro a ergotina e
irrigações vaginacs quentes. Tendo feito cessar as
metrorrhagias, prescreve pastilhas ovaricas, sob a
influencia das quaes todos os symptomas mórbidos,
exaphotalmia, tachycardia, agonia, oppressão e trans
piração abundantes não tardaram a dissiparse.
O segundo caso referese a uma mulher de 24
annos, apresentando a doença de Basedow typica e
atrophia dos ovários, do utero e da vagina. As mens
truações eram irregulares e pouco abundantes. O uso
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das pastilhas ovaricas modificou favoralmente o estado geral da doente, mas em menor grau que no
primeiro caso.
No terceiro caso Seeligmann melhorou consideravelmente uma mulher de 49 annos, affectada havia
muito tempo de exaphtalmia considerável, tachycardia, papeira, atrophia do utero e ovários. A menstruação cessara havia 9 annos.
— Nas mulheres a quem se faz a ablação total
dos ovários e do utero são bem manifestas as perturbações resultantes d'esta operação. Estas perturbações teem sido tratadas com bom resultado por
meio de preparações d'ovarios.
— No tratamento d'alguns alienados também o
tratamento por meio de substancia ovarica tem
dado resultados.
O doutor Tramboni. de Ferrare, experimentou em
dois homens e cinco mulheres a acção d'esta substancia administrada fresca, quer pela bocca quer em
injecções subcutâneas.
O effeito d'esta medicação manifestou-se n'estes
doentes pelo augmento do appetite, augmente das
pulsações e dos movimentos respiratórios e ainda
por uma elevação da temperatura.
No ponto de vista do resultado therapeutico,
Tramboni viu que o estado d'uma mulher ovariectomisada e d'um homem novo, epiléptico, peoraram sob
a influencia d'esté tratamento.
Nas quatro restantes mulheres, que apresentavam
todas amenorrhea, a menstruação restabeleceu-se e
as perturbações psychicas melhoraram.
t
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A opotherapia ovaríca parece, pois, destinada a
preencher uma grande lacuna no tratamento das affecções mentaes em relação com as perturbações dos
órgãos da geração.
Opotherapia splenica. — Segundo o doutor H. C.
Wood, professor de therapeutica na universidade de
Pensilvânia, existe entre o baço e o corpo thyroideu
uma certa relação pbysiologica, susceptível de utilisar-se na doença de Basedow.
O facto foi verificado n'um caso de papeira exophtalmica chronica, em que se viu apparecer bruscamente uma splenite aguda d'origem desconhecida.
Formou-se um abcesso no parenchyma do baço. Este
abcesso foi incisado, o que não obstou a que desse
logar a phenomenos graves de septicemia, que acabaram, felizmente, por desapparecer.
Três semanas depois da apparição do abcesso
splenico o volume do corpo thyroideu começou a decrescer e a glândula não tardou a voltar ás suas dimensões normaes, ao mesmo tempo que todos os outros symptomas da doença de Basedow retrocediam
d'uma maneira notável, definitiva mesmo.
Esta observação suggeriu a H. C. Wood a ideia
de empregar o extracto do baço na doença de Basedow, o que realmente fez em muitos casos. Na maioria d'elles, comtudo, o resultado não foi satisfatório;
mas alguns dos doentes tratados d'esté modo melhoraram consideravelmente.
A opotherapia splenica apresenta inconvenientes
sérios, de que apontaremos alguns.
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O extracto splenico glycerinado, quando se administra por ingestão em doses sufficientemente elevadas para produzir o effeito desejado, pôde provocar
perturbações digestivas intensas, com dores abdominaes e, quando se emprega em injecções hypodermicas, pôde causar uma irritação local violenta e mesmo abcessos.
Entre os casos de papeira exophtalmiea tratados
por Wood ha um, sobretudo, que pôz em evidencia
as vantagens e inconvenientes do tratamento em
questão.
Este caso refere-se a uma mulher atacada da
doença de Basedow havia seis annos. A exophtalmia,
a papeira, a [dyspnea e o eretismo nervoso eram
muito pronunciados. O pulso, muito irregular, accusava 180 pulsações por minuto.
A primeira colher de sopa de extracto splenico
glycerinado que se lhe applicou produziu um violento
accesso de gastralgia. seguido d'anorexia completa.
Com'o estas perturbações se reproduziam cada vez
que se fazia ingerir á doente uma dose elevada do
remédio, recorreu-se ás injecções hypodermicas do
mesmo extracto glycerinado, na dose de 10 gottas,
duas vezes por dia. Estas injecções exerciam uma
acção muito favorável no syndroma da doença de
Basedow, mas provocavam no ponto injectado, indurações inflammatorias e dores tão intensas, que se
foi obrigado a suspender periodicamente o tratamento e a fazer ingerir, n'estes intervallos, o extracto
splenico em pequena quantidade.
Esta medicação foi continuada durante seis sema-
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nas, depois do que Wood se limitou a prescrever á
doente, três vezes por dia, 10 gottas de extracto
spienicò glycerinado, com 10 gottas de tintura de
digitalis.
O estado da doente melhorou muito. A papeira
desappareceu; as perturbações nervosas melhoraram
consideravelmente; a tachycardia também melhorou
muito, embora o coração se conservasse excitavel.
A doente, que, antes do tratamento não podia
sahir de casa por causa da sufocação enorme que
lhe causava a marcha, podia dar longos passeios a
pé depois do tratamento.
■—.'Em indivíduos splenectomisados também se
tira bom resultado do emprego de compostos spleni
cos. Ascali, de Roma diz ter administrado a uma me
nina splenectomisada 20 grammas de polpa splenica
de vitella, que ella tomava por duas vezes, um quar
to de hora antes das primeiras refeições. Sob a in
fluencia d'esté tratamento o appetite augmentou con
sideravelmente, a excreção dos productos azotados
quasi dobrou e o peso do corpo augmentou conside
ravelmente, assim como o numero das hematias. Em
pouco tempo o estado geral da doente melhorou
muito.
O ferro e o arsénico administrados antes d'esté
tratamento, quasi nenhum effeito tinham produzido.
Opotherapia medullar na chlorose. — M. M. Gil
bert e Garnier trataram algumas chloroticas por meio
da medulla óssea, mas as melhoras obtidas foram
sempre insignificantes e inferiores ás obtidas por
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meio de compostas de ferro, a que as mesmas doentes
foram submettidas.
Parece, pois, que a medulla óssea não desempenhe grande papel no tratamento da chlorose.
Opotherapia pelos corpos amarellos. — M. Lebreton relata observações tendentes a demonstrar que
as preparações do corpo amarello podem ser substituídas á medicação ovarica no tratamento dos accidentes da menopausa (cephalea, vertigens, zumbidos,
etc).
Opotherapia por meio de cerebrina. — Tem-se feito larga applicação da cerebina, preparação feita á
custa da substancia cinzenta do cérebro, nas afecções
do systema nervoso central, na syringomyelia, esclerose em placas, meningo-encephalite chronica, ataxia
hereditaria, epilepsia, etc.
Os resultados, porém, não serão como era de desejar. Parece, comtudo, que alguns teem sido satisfatórios.
M. M. Babes e Bacoucea fizeram injecções de emulsão de bolbo de carneiro em quantidade suficiente,
48 horas antes da introducção do agente epileptigeno (absinto) e d'esté modo evitaram a producção de
accessos de epilepsia e permittiram a animaes ficarem bons, emquanto que as testemunhas de prova
que não recebiam a mesma substancia preservativa
e recebiam o absintho, não tardavam a succumbir
com convulsões características da epilepsia
Um d'estes autores obteve bom resultado no tra-
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tameuto da epilepsia no homem por meio de injecções
repetidas de substancia nervosa normal.
Opotherapia testicular. —O sueco testicular também tem sido muito empregado no tratamento das
doenças nervosas centraes e periphericas, na tuberculose pulmonar, etc.
Dupaux refere um caso de cura d'ataxia locomotriz por meio do sueco testicular em injecções.
O doente estava em tal estado que a marcha era
impossível.
Eecebe durante três semanas duas injecções por
dia e durante dez semanas três injecções por dia.
A meio d'esté tratamento o doente abaixava-se,
o que até alli não podia fazer ; pouco depois já caminhava durante uma hora, sendo as melhoras progressivas.
Depois d'uni intervallo de interrupção nas injecções deram-se-lhe novamente, até que, passado pouco
tempo, tinha melhorado completamente e voltava a
oceupar-se da sua profissão, como antes da doença.
— No tratamento da tuberculose pulmonar também as injecções do liquido testicular teem dado resultados apreciáveis.
A acção d'esté liquido parece exercer-se por intermédio dos centros nervosos, cuja potencia parece
augmentai- e melhorar a nutrição geral e, portanto, o
estado dos pulmões.
Dumontpellier, Henocque, Lemoine e Variot obtiveram com este tratamento melhoras notáveis no estado geral da tuberculose.
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O liquido testicular era fornecido por cobaias e
preparado por D'Arsonval.
Como se vê, é um tratamento que pôde melhorar
muito os doentes, mas não é um meio de cura radical.
— O professor Mairet, de Montpellier, refere um
caso em que obteve melhoras notáveis n'uma mulher,
que apresentava grande depressão intellectual e physiologica. Tinha 50 ânuos. Estava inerte n'uma cadeira, n'um estado de grande estupidez, não se segurava em pé, havia incontinência d'urinas, etc.
Mairet institue o tratamento por meio de injecções,
com alguns períodos de interrupção que duravam de
três semanas a um mez.
Com este tratamento a doente melhorou consideravelmente. O systema muscular readquire a sua tonicidade, o estado de estupidez desapparece e a
doente volta ao seu estado anterior, mal persistindo
um pouco de enfraquecimento intellectual.
A doente, que estava n'um asylo, volta para sua
casa e recupera as suas occupações anterires á
doença.
— Brown-Sequard diz que as affecções e os symptomas que curam ou diminuem de intensidade com
as injecções de liquido testicular são extremamente
numerosos, recordando, entre aquelles a respeito dos
quaes não ha duvida, os seguintes : anemia por perda
de sangue ou falta de alimentação, febre nos phtisicos, febre intermittente, cachexia paludosa, paraplegias, hemiplegias e outros paralysias, debilidade senil,
ataxia e dores correspondentes, intermittencias car-
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diacas, perdas seminaes, impotência, incontinência do
urinas, etc.
Opotherapia pulmonar.— M. Arnozan ntilisou o
sueco pulmunar em 6 doentes atacados de pleuresia
purulenta ou d'abcessos do mediastino. Todos apresentavam os caracteres communs d'uma suppuração
peripulmonar chronica.
O sueco pulmunar administrado na dose de 10 c. c.
por dia, durante 20 dias, com intervallos de repouso
• de 5 dias, produziu melhoras em todos e em alguns
mesmo a cura, embora até ahi se tivessem tratado
sem resultados apreciáveis.
Arnozan pensa, pois, que deve uzar-se o sueco
pulmonar.
— Para Cassaët, o emprego do sueco pulmonar
apresenta alguns inconvenientes e vantagens, que é
fácil precisar.
Entre os inconvenientes cita o apparecimento d'um
erithema polymorpho, inconstante no mesmo doente.
Podem também apparecer hemoptises no caso de o
sueco produzir, em torno dos corpos estranhos do
pulmão, um sulco eliminador. A hemorrhagia pode
ser abundante, mas a suspensão do sueco susta-a.
Pode ainda causar insomnias, agitação momentânea,
precipitação do pulso, hyperthermia, etc.
Quanto ás vantagens são diversas, segundo os
doentes. Nos tuberculosos ha melhoras passageiras.
Nos tuberculosos com pleuresia purulenta as melhoras são mais duradouras.
Parece que as melhoras se dão na pleuresia e
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não na tuberculose. O doente melhora muito; recupera as forças, a expectoração, de purulenta, torna-se
mucosa e tende a desapparecer. As collecções purulentas diminuem.
Vemos que o sueco pulmonar é um bom medicamento nas intoxicações geraes consecutivas ás septicemias pleuropulmonares.
Opotherapia pelo corpo pituitário. — Marinesco
tratou três doentes atacados, d'acromegalia por meio
do corpo pituitário reduzido a pastilhas. Parece terse produzido grande melhora no ponto de vista dos
symptomas geraes.
— Emprega-se ainda a nephrina em algumas
doenças dos rins, o sueco d'ossos na tuberculose óssea e o sueco muscular em atrophias dos músculos.
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