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Introduzida na therapeutica no fim do sé
culo xviii, a electricidade tem n'estes últimos 
tempos conquistado um logar importantíssi
mo, mas justamente alcançado e merecido, 
graças aos estudos e esforços intelligentes e 
perseverantes de toda uma plêiade de medi
cos, physiologistas e physicos illustres. Ver
dade é que o caminho trilhado pelos primei
ros adeptos da electrotherapia foi guiado qua
si que única e exclusivamente pelo empiris
mo; mas a physiologia e a experiência clinica 
modificaram por tal modo os conhecimentos 
que se possuíam sobre a electricidade applica-
da á medicina, que actualmente póde-se affir-
mar que o agente que ella põe á nossa dispo
sição e ao nosso alcance é um d'aquelles de 
que se conhece melhor e mais exactamente 
a sua acção sobre o organismo. 
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Actualmente ainda muitos medicos duvi
dam ou descrêem da importante e consta
tada acção que a electricidade exerce sobre o 
organismo humano; mas poder-se-ha, por
ventura, negar a enérgica acção modificadora 
que a electricidade exerce sobre o organismo, 
sabendo-se, como se sabe, as profundas mo
dificações que ella exerce sobre o corpo hu
mano e até sobre a propria cellula viva, iso
lada e seus productos de secreção? Não ve
mos nós a acção das suas correntes mani-
festar-se por tantissimos phenomenos, taes 
como grande consumo de oxigénio e elimi
nação de gaz carbónico, manifesta producção 
de calor radiante e elevação de temperatura, 
acção nitidamente visível sobre a eliminação 
da uréa e de phosphatos; a acção atténuante 
sobre as propriedades microbianas e até sobre 
as toxinas d'esses próprios micróbios? 

E', pois, innegavel que a electricidade con
stitue um poderosissimo, mas brando agente 
therapeutieo que o medico tem á sua dispo
sição para modificar o organismo; mas para 
que elle o possa aproveitar é necessário co-
nhecel-o, estudal-o nas suas particularidades 
mais intimas, conhecer e saber tirar partido 
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das différentes manifestações sob que elle se 
nos apresenta, que são outras tantas fontes 
inexhauriveis que tem dado e darão á thera-
peutiea armas preciosíssimas para a realisação 
da sua missão. 

E' pois, necessário escolher bem a forma 
da electricidade a applicar a sua quantidade e 
intensidade, e empregal-a com cuidado e me-
thodo, para não succéder o que tem aconte
cido a alguns medicos que fazendo uso d'esté 
bello processo therapeutico, sem escolha de 
forma e de dose, indifferentemente para qual
quer doença, lhe encontram depois, devido a 
tal modo de proceder, resultados que ou são 
nullos therapeuticamente, ou são até contra
producentes. 

De resto não devemos ignorar que os di
versos methodos de eleçtrotherapia possuem 
acções physiologicas e therapeuticas différen
tes e que portanto devemos precisar a forma 
de electricidade empregada quando desejar
mos obter uns certos e determinados resul
tados. 

Os effeitos da eleçtrotherapia não são de
vidos, como ainda infelizmente alguns medi
cos ousam affirmai-, á suggestão, apezar de 
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elles não apresentarem argumento algum em 
favor d'esta theoria, mas sim á propria ener
gia eléctrica, que logo a partir do ponto onde 
penetra no organismo se transforma quer em 
energia mecbanica, quer em energia chimica, 
quer em energia physiologic* (acções vaso
motors , acções nervosas, sedantes ou exci
tantes, etc.), e é d'esta transformação que nas
cem todos os effeitos curativos constatados. 
De resto fornecem-se-nos em grande quanti
dade, provas demonstrativas da acção cura
tiva, propria da electricidade. Assim os mais 
nítidos resultados obtidos pela applicaçâo da 
electricidade ao corpo humano, são devidos 
aos seus effeitos electrolyticos. Mostra-se isso 
com bastante nitidez no tratamento dos an
giomas, dos naevi; em gynecologia no trata
mento dos fibromas intersticiaes em que a 
electrolyse é um dos melhores meios de que 
se dispõe para sustaras hemorrhagias, calmar 
as dores e elevar o estado geral dos doentes; 
o mesmo resultado no tratamento do tophus 
gottoso pela lithina, etc. Muitos outros exem
plos poderíamos mostrar e outros processos 
electrotherapicos poderíamos também apre
sentar, seguidos dos competentes casos de 
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cura, mas reserval-os-hemos para os seus res
pectivos logares. 

Preciso é notar-se que os différentes pro
cessos da applicação da electricidade não são 
desprovidos de perigos quando feitos por 
mãos inexperientes ou pouco habituadas ao 
manejo dos apparelhos productores. Mas qual 
é o processo therapeutico que sendo realisado 
com falta de conhecimentos ou de critério 
não está sujeito ás mesmas consequências!? 

E' tão grande o campo das applicações 
medicas da electricidade, são tantas e tão va
riadas as applicações ahi feitas, que o enume-
ral-as a todas, seria demasiada tareia e assum
pto grande demais para trabalho como este 
tão pequeno e tão mesquinho. Limitar-nos-
hemos, pois, a enumerar, grosso-modo, os 
capítulos mais importantes d'essas applica
ções, deixando para pessoa de mais pulso e 
com o tempo preciso, fazer um trabalho d'es
té género que seja completo e perfeito. Fei
tas estas considerações, entremos no assum
pto. 



Electro - physio logia 

Necessário será dizermos algumas pala
vras sobre electro-physiologia e electro-diagnos-
tico, antes cie penetrarmos no estudo da 
electrotlierapia propriamente dita. 

Sabemos que o poder curativo da electri
cidade se lia-de affirmai- dia a dia, e cada vez 
mais, á medida que se conhecerem melhor as 
propriedades physiologicas das diversas for
mas de energia eléctrica e que se possa dosear 
mais rigorosamente esta energia segundo os 
effeitos a obter. 

Todavia os progressos realisados n'estes 
últimos annos tornaram possível um conheci
mento mais ou menos perfeito d'essas proprie
dades physiologicas e a introducção nas dif
férentes modalidades eléctricas utilisadas, de 
medidas mais ou menos rigorosas. E ' d'estes 
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conhecimentos, alcançados ha ainda bem pouco 
tempo, que vamos tratai-. 

Suppondo conhecidas as différentes formas 
da energia eléctrica (Galvanisação, Faradi-
sação, Galvano-Faralisação, Franklinisação, 
FranklinisaçãoHertziana, raios X, Luz e Cor
rentes de Alta Frequência), conhecidos também 
os processos de graduação, de medição e de 
applicação, vamos ver os phenomenos mani
festados quando collocamos o organismo hu
mano, no estado normal, no circuito de cada 
fonte de energia eléctrica. 

Principiaremos pela corrente continua, 
galvânica ou voltaica. 

Galvanisação 

E' esta corrente a mais fácil de obter, de 
medir e de graduar, c é também aquella cujos 
effeitos se aproveitam mais commummente. 
Podemos applicar esta corrente com duas es
pécies de eléctrodos: os esponjosos ou de 
bardios, e os metallicos. Começaremos por 
estudar os effeitos das correntes galvânicas 
quando essas mesmas correntes são dirigidas 
ao corpo humano por eléctrodos esponjosos 
ou ordinários. 

Correntes dirigidas por eléctrodos esponjosos. 
— Quando a corrente é dirigida sobre a pelle 
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por eléctrodos esponjosos, de feltro bem em
bebidos em agua, e com uma intensidade bem 
marcada por um galvanometro perfeito, nota-
se que a corrente, chegando pelo eléctrodo 
positivo, entra na pelle que lhe oppõe uma 
grande resistência por causa da camada cor
nea da epiderme, depois as linhas de fluxo 
da corrente penetram nos tecidos subjacentes 
e dirigem-se, pelas vias de menos resistência 
para o eléctrodo negativo, para voltar á ori
gem eléctrica. 

0 corpo do homem, assim como o dos ani-
maes, não pode ser comparado a um simples 
conductor metallico, mas a um conductor 
electroljtico. Precisando dizer-se algumas pa
lavras sobre electrolyse, vae-se vêr em que 
consiste a theoria de Grotthus. Explicando a 
razão porque na decomposição da agua ap-
parecem o oxigénio e o hydrogenio á superfi
cie dos eléctrodos, Grotthus suppôe que as 
moléculas d'agua são primeiro orientadas 
n'uina série linear ficando o hydroffenio vol-
tado para o polo negativo e o oxygenio para 
o polo positivo, em virtude do hydrogenio ser 
electro-positivo em relação ao oxygenio que é 
electro-negativo. O oxygenio da molécula vi-
sinha do polo positivo é attrahido por esse 
polo e torna-se livre; o hydrogenio d'essa mo
lécula une-se ao oxygenio da molécula seffuin-
te ; o hydrogenio d'esta ao oxygenio da outra 
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seguinte; e assim suecessivamente, de maneira 
que o hydrogenio da ultima molécula encon-
trando-sè livre fica no polo negativo. Esta tlieo-
ria de Grotth.ua é applieavel a todos os com
postos, binários, ternários ou quaternários. Nos 
compostos hinários o metal vae para o eléctrodo 
negativo e o outro elemento para o positivo. 
Nos saes o mesmo metal vai para o eléctrodo 
negativo, o acido c o oxygenio vão para o po
sitivo. 

Possuindo-se esta-; ideias sobre a electro
lyse nos condnctores inanimados, vamos ver o 
que se dá em condnctores vivos. 

Applicados os eléctrodos sobre o corpo 
vivo, nota-se um duplo movimento eléctrico : 
no eléctrodo positivo as massas eléctricas po
sitivas dirigem-se do eléctrodo para os tecidos 
atravez da pelle, emquanto (pie outras negati
vas vem do organismo para o mesmo eléctrodo. 
A este duplo movimento corresponde um du
plo transporte de iões: iocs negativos ligados 
ás massas positivas deslocam-se do liquido que 
embebe o eléctrodo e passam para os tecidos; 
iões positivos ligados ás massas negativas sa
bem do organismo e penetram no liquido do elé
ctrodo; no eléctrodo negativo, as trocas são in
versas. A confirmação d'esta theoria physiea 
do transporte dos iões tem sido feita experi
mentalmente. 

Assim, observou-se n'um gottoso submet-

http://Grotth.ua
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tido ao tratamento electro-lithinado que o ion 
lithium penetrava no organismo, dirigindo-se 
no sentido da corrente, e além d'isso que o 
ion acido úrico salda do organismo subindo 
ao longo da corrente. Um caso muito interes
sante citado por M. Leduc pez também em 
evidencia o transporte dos iões atravez dos 
tecidos vivos: collocou dois animaes em série 
atravessados por uma corrente que entrava no 
primeiro animal por um banho de sulfato de 
stryclmina e sabia por uma solução de chlo-
reto de sódio, onde mergulhava o segundo 
animal ; n'este segundo animal a corrente sa
bia por uma solução de sulfato de strychnina. 
Com uma corrente regularmente intensa veri-
ficou-se que o primeiro animal que tinha a 
stryclmina no ânodo, morreu com convulsões 
nitidas, ao passo que o segundo que tinha a 
stryclmina no cathodo não soffreu incommodo 
algum. 

Substituindo a strychnina pelo cyaneto de 
potássio viu-sc que se dava o caso inverso, o 
animal que tinha o cyaneto no cathodo mor
reu, o outro não. Analysando agora os pheno-
menos biológicos que se produzem sob influen
cia da corrente no interior dos tecidos, nota-se 
que as trocas que resultam do transporte dos 
iões n'um mesmo tecido não modificam a sua 
composição chimica, porque para um mesmo 
tecido a composição do meio de cada cellula 



6 

é uniforme; portanto cada cellnla cede á se
guinte o que recebeu da antecedente. Porém 
quando as trocas se fazem entre dois tecidos 
visinhos mas de natureza différente, a compo
sição chimica de cada tecido tende a modifi-
car-se, porque o liquido que os impregna dif
fère d'um tecido para o outro. Vê-se, pois, 
que a passagem da corrente atravez do corpo 
d'um animal pôde modificar a constituição do 
meio liquido que impregna cada tecido. Estas 
alterações são proporcionaes á intensidade da 
corrente empregada e de tal maneira que se 
a intensidade da corrente attingir um elevado 
valor, os iões postos em liberdade pela cor
rente podem produzir consideráveis perturba
ções, chegando até á morte. 

Tendo tratado das modificações produzi
das no interior dos tecidos pela corrente gal
vânica, iremos agora tratar da acção da mes
ma corrente sobre as ramificações nervosas 
cutâneas e ao nivel dos eléctrodos. Temos que 
considerar a acção da corrente sobre os ner
vos vaso-motores, sobre os sensitivos e sobre 
os gostativos e salivares. Principiaremos pelos 
vaso-motores. 

As acções vaso-muturas devidas á corrente 
não são as mesmas nos dois poios. No catbodo 
ha ao principio, um retrahimento vascular e 
consequentemente a pallidez de pelle, e em 
seguida ha vermelhidão que depois da ruptura 
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da corrente permanece intensa c no local onde 
estava o eléctrodo. No ânodo manifesta-se im-
mediatamente uma vermelhidão intensa e que 
permanece no local durante muito tempo. 

Tratando agora da acçào da corrente so
bre os nervos sensitivos verifica-se que quando 
a corrente passa, e tendo ella uma certa in
tensidade que é variável segundo o individuo, 
lia uma sensação contínua de picada e de ca
lor, que augmenta de tal modo com a corren
te que chega a haver verdadeira queimadura 
com dores intensas. 

Quando o eléctrodo cahe sobre o tronco 
nervoso e se a intensidade é bastante grande, 
a sensação da dor apparece não só no local 
da applicação, mas também na região de dis
tribuição do nervo cutâneo. 

E ' preciso notar-se que as sensações 
produzidas no cathodo e no ânodo são diffé
rentes. No cathodo essa sensação é mais dolo
rosa, de queimadura, como se lá existisse um 
bocado de mostarda. No ânodo a sensação é 
menos dolorosa, apezar da pelle parecer mais 
quente. Quanto ao mechanismo d'estas acções 
parece isto devido não só a effeitos electroiyti-
cos mas também á propria acção phvsica 
excitante da corrente. Por tiltimo tratando 
das acções sobre os nervos salivares e fjostati-
vos temos a dizer que todas as vezes que a cor
rente galvânica seja applieada na visinliança 
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da cabeça ou do pescoço, o individuo mani
festa logo desde começo a sensação d'uni gosto 
particular metallico e o apparecimento d'uma 
salivação mais abundante. Quanto á explica
ção d'estes plienomcnos está demonstrado que 
a sensação gostativa é devida á excitação 
pelas linhas de fluxo da corrente sobre os ner
vos gostativos, que sendo excitados, respon
dem á sua maneira, exactamente como o faz 
todo o nervo de sensibilidade especial, como 
por exemplo o nervo óptico que sendo exci
tado dá logar a uma sensação de luz, c o 
acústico (pie dá logar a uma sensação de 
som. O gosto especial provocado pela passa-
p-em da corrente não é devido a uma differença 
de composição da saliva, mas sim á excitação 
dos filetes nervosos gostativos pelas linhas de 
fluxo da corrente. Temos tratado dos diffé
rentes phenomenos manifestados no interior 
dos tecidos ou á superficie do organismo 
quando por esse mesmo organismo fazemos 
passar uma corrente continua, mas applicada 
com eléctrodos esponjosos. Vamos agora tratar 
dos phenomenos que o organismo apresenta 
quando essa corrente fôr dirigida por eléctro
dos metallicos. 

Correntes dirigidas por eléctrodos metallicos. 
— Quer seja, um só, quer sejam ambos os 
electrodoiS, metallicos e constituídos, por agu
lhas que se espetam mais ou menos nos teci-
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dos, fatalmente que n'estas condições appare-
eem plienomenos electrolvticos n'esscs mes
mos tecidos. 

Tratemos da electrolyse dos tecidos vivos, 
considerando só os plienomenos passados na 
visinhança dos eléctrodos, independentemente 
dos interpolares. Como se sabe podemos con
siderar os tecidos como um electrolyte for
mado por uma solução de chlorate de sódio a 
6 por mil. Ora o effeito electrolytico da cor
rente constante sobre uma tal solução mani-
festa-se pela separação dos iões chloro e sódio, 
indo este ultimo para o polo negativo, onde, 
em presença da agua, dá logar á formação de 
soda e desenvolvimento de liydrogenio. 

Mas os produetos formados secundaria
mente ao nivel dos eléctrodos, na electrolyse 
dos tecidos vivos, produzem sobre os tecidos 
acções <pie consistem quer em effeitos de des
truição dos tecidos quer em effeitos de coagu
lação. Estas acções, que Bergonié chama ter
ciárias, são proporcionaes ás quantidades de 
compostos formados ao nivel dos eléctrodos.' 
No caso de destruição de tecidos, a extensão 
d'esses mesmos tecidos destruídos é propor
cional á quantidade de electricidade que os 
atravessa, isto é, ao produeto da intensidade 
pelo tempo. 

Com relação ao modo de producção d'es-
tes effeitos electrolvticos ha dois methodos : o 
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monopolar e o bipolar, possuindo cada um 
d'elles acções um pouco diversas sob o ponto 
de vista da utilisaçâo das acções terciárias da 
corrente. No primeiro, o monopolar, em que 
um dos eléctrodos somente é mctallico, sendo 
o outro um eléctrodo ordinário, ou até um 
banlio d'ag'ua, a densidade eléctrica é tanto 
maior quanto mais perto da agulha enterrada 
nos tecidos a que serve de eléctrodo; também 
é nos pontos cm que a densidade é maior que 
as acções terciárias são mais enérgicas; por 
consequência a destruição electrolytica é mais 
intensa na visinbança da agulha implantada. 

No methodo bipolar em que os dois elé
ctrodos são metallicos, a densidade eléctrica é 
mais intensa na linha interpolar; portanto, os 
tecidos situados ao longo d'esta linha, soffre-
rão acções de destruição mais enérgicas que 
as das regiões situadas em volta das agulhas. 
Se a distancia entre as duas agulhas for pe
quena, a destruição dos tecidos sobre esta li
nha pôde ser completa. 

Quanto á natureza, do metal do eléctrodo 
temos a dizer que no methodo monopolar, o 
metal pode ser qualquer; já assim não acon
tece com o bipolar cm que tendo de ser uma 
das agulhas positivas, haverá ataque da maior 
parte dos metaes e por isso se usa de platina, 
que quasi sempre; é irridiada para ser mais rí
gida. Ha, porém, certos casos em que usamos 
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outros metaes ao nivel do polo positivo, taes 
como o cobre, o ferro, quando pretendemos 
obter certas acções consecutivas á formação 
de compostos novos devidos á acção do cldoro 
sobre esses metaes ; n'esse caso o eléctrodo 
assim atacado chama-se eléctrodo solúvel. Os 
compostos formados por esse processo, diffun-
dem-se nos tecidos, podendo dar logar a ac
ções thcrapeuticas. Fazendo applicação d'essa 
electrolyse ao sangue, veritica-sc que quando 
mergulhamos duas agulhas de platina n'esse 
meio, nota-se a formação d'um coagulo negro, 
duro e volumoso no polo positivo, ao passo 
que no negativo o coagulo é molle e pouco 
adhérente, sendo isto devido ao desigual po
der de coagulação dos dois poios. 

Esta coagulação é devida á acção do 
chloro sobre a albumina do sangue. Se o polo 
positivo fôr constituído por uma lamina de 
ferro, formar-sc-ha o chloreto de ferro, cujo 
poder coagulante é bastante intenso. Este po
der coagulante da electrolyse positiva por 
meio d'uma agulha de ferro é empregado cm 
therapeutica com muita utilidade. 

Voltaisação sinusoidal 

As correntes sinusoidacs approximam-se, 
sob o ponto de vista da sua acção sobre a 
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sensibilidade das correntes galvânicas, nào 
impressionando dolorosamente os nervos sen
sitivos quando a sua frequência for fraca. 

D'Arsonval fazendo experiências sobre o 
homem e sobre os animaes, notou que estas 
correntes, sem produzirem a menor contracção 
muscular, actuam poderosamente sobre a nu
trição dos tecidos, augmentando as trocas ga-
zosas respiratórias. Uma particularidade inte
ressante d'estas correntes é o darem logar a 
uma contracção enérgica das fibras lisas, ao 
passo que em certos casos cilas não têm acção 
sobre as fibras estriadas. (D'Arsonval). 

Faradisação 

A faradisação é o processo da escolha 
para actuar sobre a contractilidade muscular, 
provocando portanto unia gymnastica artifi
cial, sem que alii entre a excitabilidade volun
tária. A faradisação indirecta, isto é, aquella 
que actua sobre o nervo motor, produz unia 
contracção mais enérgica, 'do (pie a faradisa
ção directa, porque actua sobre todas as fi
bras musculares iiiervadas pelo nervo motor. 
Experiências feitas por Debédat e outros, so
bre coelhos, demonstram que a excitação fa-
radica bem applicada produz uma hypertro-
plua nítida dos músculos, isto é, augmento de 
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volume e de peso d'esses músculos faradisa-
dos. Todavia, correntes mal applicadas, podem 
produzir effeitos diametralmente oppostos, isto 
é, atrophia, chegando ás vezes á degeneres
cência granulosa. Vemos, pois, que os effeitos 
das correntes faradicas podem ser bons ou 
maus segundo o modo d'applicaçào da cor
rente. Além d'estas acções sobre os músculos, 
temos a considerar também os effeitos sensi
tivos, que n'este caso sào muito variáveis, indo 
desde a sensação de formigueiro e de picadas 
até á de verdadeira queimadura, quando a 
corrente cresce pouco a pouco, chegando a 
apparecer no polo activo uma coloração aver
melhada intensa. 

Franklinisação 

Podemos considerar na franklinisação três 
processos de electrisação : pelas faiscas, pelo 
sopro eléctrico e pelo banho electrostático. As 
faiscas eléctricas de origem estática, applica
das sobre a pelle produzem phenomenos vaso
m o t o r s bastante interessantes, phenomenos 
que se explicam pela temperatura propria da 
faisca e pela acção do ar aquecido por ella. 
As acções devidas á faisca positiva são mais 
intensas do que as devidas á negativa, e essa 
acção pode ser tào forte que chegue a pro-
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duzir verdadeiras phlychtenas. Independente
mente das acções vaso motoras, temos a enu
merar as contracções musculares que a faísca 
estática produz. 

Entrando no estudo do sopro eléctrico ha 
a dizer (pie esse eínuvio estático possuo uma 
acção sedante manifesta, notando-se mais que 
o sopro negativo produz um abaixamento de 
temperatura nítido e mais intenso do que o 
positivo; além d'isso a acção d'esse effluvio é 
mais profunda do que a d'unia simples cor
rente d'ar, porque essa temperatura só volta 
ao seu estado normal passado bastante tempo. 

Tratemos agora do banho electrostático. 
Quando o individuo é collocado sobre um iso
lador e ligado á machina estática, sendo o 
organismo percorrido por uma corrente de 
alta tensão, a sensação não é desagradável, e 
a acção d'esse banho é manifesta: sobre a 
tensão arterial augmentando-a, (como se ve
rifica por uma experiência interessante em 
que sendo um homem sangrado e a hemor-
rhagia tendo parado, subinettido o individuo 
ao banho estático essa hemorrhagia reappare-
ce); sobre a temperatura., elevando-a; au-
gmentando a quantidade de oxygenio absor
vido e o gaz carbónico eliminado; augmen-
tando as secreções sudoral e urinaria, etc. 

E' necessário que as applicaçoes estáticas 
sejam bem feitas, aliás as consequências não 
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só serão diversas das desejadas, mas até po
dem ser fataes. 

F r a n k l i n i s a ç ã o H e r t z i a n a 

Este processo electrotherapico permitte-
nos actuar sobre órgãos situados profunda
mente c isto sem necessidade de collocação 
interna de quaesquer apparellios, visto que 
esta operação é feita externamente. A pro
priedade mais importante da franklinisação 
hertziana 6 o dar logar a uma enérgica e pro
funda contracção muscular quando a excita
ção é dirigida sobre o musculo ou sobre o 
tronco nervoso. Em virtude da profundidade 
a que se faz sentir a contracção muscular, 
este processo é especialmente empregado para 
actuar sobre órgãos collocados profundamen
te, taes como o estômago, o intestino, etc. 
Experiências feitas sobre estômagos de cães, 
onde se tinha introduzido bexigas cheias de 
liquido, mostraram que sob a influencia de 
excitações d'esta ordem, havia modificações 
profundas no volume e na constituição das 
paredes estomacaes do cão. Esta propriedade 
da. franklinisação hertziana tem sido bastante 
empregada, no tratamento das dilatações es
tomacaes. Segundo Bordier a franklinisação 
hertziana tende dia a dia a tomar um logar 
cada vez mais importante em electrotherapia. 
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Correntes de alta frequência 

As correntes de alta frequência podem ser 
applicadas por modos diversos: pela applica-
ção directa, pela auto-conducção, e pela con
densação. 

A applicação directa, faz-se collocando 
sobre a pelle do individuo um excitador me-
tallico ligado a uma das extremidades do so
lenóide em communicaoão com as armaduras 
dos condensadores do apparellio. Verifica-se 
(pie a sensibilidade é pouco excitada, o mesmo 
succedendo aos músculos, que ficam no re
pouso mais absoluto, e todavia, a corrente que 
passa pelo corpo do individuo é sufíiciente 
para elevar á incandescência um bom numero 
de lâmpadas eléctricas. 

D'Arsonval fez atravessar o seu próprio 
corpo por correntes de alguns milhares de 
milliampéres sem experimentar a menor dor, 
mas com uma frequência de quinhentos mil a 
um milhão de períodos por segundo: já assim 
não aconteceria se a frequência fosse muito 
menor, por exemplo de cem períodos por se
gundo, como succède nas applicações indus
tria es, em que a passagem d'estas correntes 
pelo corpo seria extremamente perigosa. 

Para explicar a razão porque estas cor
rentes não produzem dôr nem contracções 
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muscuUares, d'Arsonval apresenta duas tlieo-
rias ; na primeira admittindo a não penetração 
das correntes, por causa da sua enorme fre
quência, e o seu derramamento á superficie 
dos conductores, como acontece na electrici
dade estática; na segunda admittindo que os 
nervos motores e sensitivos estão organisados 
para responder somente a vibrações de fre
quência determinada, como se dá nos nervos 
de sensibilidade especial, (o nervo acústico 
não é impressionado se as vibrações elásticas 
são inferiores a 32 por segundo ou superiores 
a 50.000). 

A primeira, tlieoria não 6 admissive], visto 
<pie se a corrente se escoasse pela pelle, como 
cila possue grande resistência, a sua tempe
ratura seria elevada até 1000°, somente com 
unia intensidade de 1 ampere. 

Portanto a theoria admittida é a segunda, 
aquella que admitte a penetração no organismo 
das correntes de alta frequência. Ha. pois, 
n'estas correntes ausência de excitação e pro-
duecão de pbenomenos inliibitorios que se 
põem em evidencia pelo apparecimento da anal
gesia no ponto de penetração da corrente no 
organismo. Na auto-conducção, em que o in
dividuo é collocado no interior do solenóide, 
os tecidos são a sede de correntes induzidas 
extremamente enérgicas, actuando essas cor
rentes sobre os centros nervosos e sobre os 
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órgãos situados muito profundamente. Apesar 
de ellas não produzirem nenhuma dôr nem 
tão pouco nenhum phenomeno consciente no 
homem que c sujeito á sua acção, cilas toda
via actuam energicamente sobre a vitalidade 
dos tecidos augmentando muito a intensidade 
das combustões respiratórias, com manifesta 
producção de calor. 

Quanto á condensação, em que o individuo 
ligado a uma das extremidades do solenóide, 
constitue a armadura d'uni condensador, 
poucas experiências tem sido feitas sobre, a 
acção physiologica d'esté modo de applieação 
da alta frequência. 

Antes de terminar este capitulo relativo á 
electro-physiologia é necessário dizer-se duas 
palavras com respeito á acção da electricidade 
sobre os micróbios e as suas toxinas. Expe
riências d'Arsonval e d'outros sábios sobre a 
electrisação da toxina diphterica pelas corren
tes de alta frequência mostraram o desappa-
recimento de toda a sua toxidade. 

Experiências feitas no sentido de se veri
ficar se a toxina electrisada se transformaria 
em vaccina, não deram resultados nítidos, mas 
pelo menos mostraram que essas toxinas au
gmentant a resistência dos animaes. Quando 
pretendermos fazer passar uma corrente em 
meio onde existam partículas muito tenues, 



19 

taes como os micróbios, o único processo elé
ctrico que devemos empregar é a auto-con-
ducção, porque é esta que faz com que cada 
partícula microbiana represente o papel d'iuu 
conductor induzido, fechado sobre si mesmo 
em curto circuito; não lia outro jirocesso de 
electrisação que dê este resultado. Todavia o 
que seria de grande alcance era poder-sc at
ténuai- as toxinas directamente no organismo, 
com o auxilio das correntes de alta frequência, 
sem alterar os elementos constituivos dos 
tecidos. 

Talvez que os trabalhos de d'Arsonval e 
Charrin possam um dia apresentar-nos esse 
bello resultado, que seria de immenso alcance 
para a therapeutica. 



Electro-diagnost ico 

Estudados resumidamente os phénomènes 
geraes passados no organismo humano nor
mal sob a influencia das correntes eléctricas, 
passaremos a estudar o coirjuncto dos proces
sos de investigação que o medico pede á ener
gia eléctrica, tomada debaixo de qualquer das 
suas formas, para esclarecer o diagnostico e 
até o prognostico dos diversos estados patho-
logicos; isto constitue o estudo do electro-
diagnostico. 

Não ha muito tempo ainda que o estudo 
do electro-diagnostico se restringia aos nervos 
c aos músculos; actualmente esse estudo vae 
mais longe, abrangendo um maior numero de 
casos. 

A exploração eléctrica permitte tirar con
clusões mais ou menos completas sobre a du-
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ração, gravidade e prognostico d'uma doença; 
tem. uma grande importância sob o ponto de 
vista da solução dos problemas pathologicos. 
Deve haver muito cuidado na localisação da 
corrente sobre a região a explorar, evitando 
tanto quanto possível o faxer experimentar ás 
partes visinhas excitações que lhe não são di
rigidas. O methodo monopolar será o empre
gado, tendo o eléctrodo activo pequena dimen
são, ao passo que o indifférente será o maior 
possível, empregando-se esse eléctrodo sempre 
na mesma região, que, em geral, é a região dor
sal, logo abaixo da nuca. De resto devemos 
fazer estas explorações eléctricas sempre pelo 
mesmo methodo, para se poder tirar resulta
dos comparáveis, permittindo tirar conclusões 
certas e seguras ; além d'isso é necessário bas
tante habito, uma certa perfeição tecliniea e 
conhecimentos perfeitos sobre o assumpto para 
se poder fazer uma investigação eléctrica per
feita ou poder-se emittir uma opinião segura. 
Tratando do electro-diagnostico das doenças 
nervosas, precisamos estudar uni conjuncto 
de reacções eléctricas dos nervos c dos mús
culos, conjuncto esse que constitue um verda
deiro syndroma. Primeiro trataremos dos syn-
dromas eléctricos caracterisados pelas reac
ções eléctricas anormaes em seguida á excita
ção faradica ; depois os syndromas ligados ás 
modificações da excitabilidade galvânica ; em 
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seguida trataremos dos syndromas eléctricos 
relativos ao abalo muscular. Quanto á excita
bilidade faradica, pôde haver diminuição d'es-
sa excitabilidade, ou augmente 

A diminuição da excitabilidade faradica ou 
reacção de Duchenne, encontra-se em grande 
numero de doenças nervosos ou musculares. 
Caracterisa-se pela apparição d'unia muito 
fraca contracção quando o rhéostato deixa 
passar uma corrente, que applicada sobre um 
nervo ou sobre um musculo são, produziria 
uma contracção muito enérgica do musculo 
excitado. Verifica-se isto experimentalmente 
pelo seguinte processo : excita-se o musculo 
symetrico do lado opposto, se fôr possível, por 
meio de uma corrente convenientemente gra
duada, quer por um rhéostato, (píer deslocan
do a, bobina secundaria d'uni apparelho d'in-
ducção de carro. Quando a contracção se ma-
nifestar, colloca-se o eléctrodo activo sobre o 
musculo ou o nervo a examinar; se o musculo 
inervado pelo nervo excitado se contrahir me
nos energicamente ou mesmo deixar de se con
trahir, devemos concluir pela existência da 
reacção de Duchenne. Esta reacção manifes-
ta-se em quasi todas as paralysias verdadeiras 
e em grande numero de doenças do systema 
nervoso, quer se acompanhem ou não de atro
phia muscular. 

Esta reacção 6 acompanhada de alterações 
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nervo-musculares bastante frequentes e de tal 
maneira que podemos concluir que todas as 
vezes que haja apparecimento da reacção de 
Duchenne, haverá alteração do nervo motor ou 
do musculo correspondente, ou até do nervo e 
musculo ao mesmo tempo. Quanto á sede da 
alteração (pie é causa da existência da dimi
nuição da excitabilidade faradica, deve exis
tir ou no próprio logar ou então a jusante 
d'esse ponto. 

A reacção de Duchenne em certos casos 
diz-nos alguma coisa sobre o prognostico da 
doença onde se encontrou essa reacção; assim 
nas paralysias traumáticas a gravidade da pa-
ralysia é proporcional ao grau de diminuição 
da excitabilidade faradica. 

Tratando agora do augmento da excitabi
lidade faradica, ella encontra-se na maior par
le dos casos de scleroses primitivas dos cor
dões lateraes. 

Esta reacção caracterisa-se por uma con
tracção mais enérgica do lado doente do que 
do lado são ; por outra, por uma contracção 
obtida havendo menor resistência interposta 
no circuito. 

Nas variações da excitabilidade galvânica 
temos a considerar os dois casos, em que ella 
é modificada, quantitativamente e em que é 
modificada qualitativamente. No primeiro caso 
ainda temos de entrar em consideração com a 
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diminuição da excitabilidade galvânica e com 
o augmento d'essa mesma excitabilidade. 

A diminuição da excitabilidade galvânica 
manifesta-se nas mesmas affecções que a re
acção de Duchenne. Apparece na alteração 
dos cordões nervosos motores, consecutiva 
quer a ura traumatismo quer a uma affecção 
•dos cornos anteriores. 

Então cila- indica que os elementos nervo
sos se alteram lentamente, (a excitabilidade 
galvânica actuando sobre, um cordão nervoso 
composto em parte de fibras inteiramente des-
truidas, portanto inexcitaveis, em parte de fi
bras nervosas em via de destruição, e em parte 
sobre fibras nervosas ainda sãs, portanto de 
excitação normal); augmentando o numero de 
filetes nervosos destruidos, a excitabilidade 
galvânica vai-se destruindo, até se amiudar. 
Conclue-se d'isto o mesmo que para a reacção 
de Duchenne, que ha sempre uma alteração 
do nervo ou do musculo, alteração essa que 
existe ao nível do ponto explorado ou a ju
sante d'esté ponto. Se a alteração existir a 
montante ou então nos centros nervosos, essa 
reacção não se dá. O augmento da excitabili
dade galvânica, dá-se nos mesmos casos que o 
augmento da excitabilidade faradica. 

Tratemos agora das modificações qualita
tivas. 

Estas modificações que constituem, por as-
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sim dizer, os syndromas eléctricos da degeneres
cência, são caracterisadas por ires reacções 
importantes: a reacção de Erb, a de Rich, e a 
de Remak-Doumcr. Principiaremos pela de 
Erb. Sabemos que quando se fecha um cir
cuito percorrido por uma corrente! galvânica, 
applicando o eléctrodo activo sobre o musculo 
ou sobre o nervo, provoca-se uma contraceno 
que é mais enérgica quando o eléctrodo activo 
é ligado ao polo negativo do que ao polo po
sitivo. Ora isto é normalmente, mas quando 
ha degenerescência da fibra nervosa as coisas 
não se passam assim. 

Tomando um musculo cuja, contracção 
voluntária não se faz, ou se faz mal, e appli
cando sobre o ponto motor o eléctrodo activo 
ligado ao polo negativo, augmenta-se gradual
mente a corrente, produzindo aberturas e in
terrupções até que se veja uma, contracção 
muscular manifestar-se na occasião d'uni en
cerramento de corrente; existindo a reacção 
de Erb verifica-se que na inversão da corren
te e na occasião da sua interrupção o abalo 
muscular é tão enérgico, ou mais, do que antes 
da inversão. Ha um outro processo de conhe
cer a reacção de E r b ; consiste em procurar a, 
intensidade necessária que é preciso dar-se á 
corrente para provocar pelas suas interrupções 
o abalo do musculo com uni e outro polo; nor
malmente o abalo de encerramento do polo 
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negativo exige uma corrente menos intensa 
do que o do polo positivo. Esta reacção só 
existe (mando o nervo é alterado no próprio 
ponto de excitação; de maneira que a reacção 
de Erl) é symptomatica d'uma alteração do 
filete nervoso no próprio ponto da applicação 
do eléctrodo activo, e é independente do es
tado em que se encontram as outras partes 
do apparelho neuro-muscular, situadas a mon
tante ou a jusante d'esse ponto. A reacção de 
Erb dá signaes mais completos do que a de 
1 Hielienne, que era. impotente para definir o 
órgão alterado e a sede d'esta alteração. 

Exames anatomo-pathologicos demonstra
ram que todas as vezes que existe a reacção 
de Erb, existem profundas lesões interessando 
as partes componentes do nervo. Tratemos da 
reacção de Rich. Esta reacção é baseada so
bre a contracção de encerramento e da aber
tura negativos, que normalmente fazem muita 
differença. 

Existindo a reacção de Rich, os abalos de 
encerramento c abertura negativos tendem a 
tornar-se eguaes. 

Normalmente os abalos de abertura nega
tiva só se produzem quando a intensidade da 
corrente é approximadamente dez vezes maior 
do que aquella que produz o abalo de inter
rupção positiva; pathologicamente approxi-
mam-se. Poder-se-bia chamar a esta reacção 
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a reacção de compressão, porque apparece to
das as vezes que o membro a que pertence o 
nervo explorado está comprimido ; talvez que 
isto seja devido a uma alteração do nervo por 
falta de irrigação sanguínea. Estudemos agora 
a reacção de lícmak-Doumcr. 

Remak verificou na paralysia saturnina 
que os músculos se contraliem mais fortemen-' 
te debaixo da influencia das interrupções da 
corrente quando o eléctrodo activo é colloca-
do sobre o tendão do que ao nivel do ponto 
motor ordinário do musculo. 

Esta reacção constata-se não só no caso 
de degenerescência antiga e de longa dura
ção, mas também em casos mais recentes. A 
reacção de Erb passado um certo tempo já 
não c perceptível, mas a de Remak-Doumer 
é^o e com. bastante nitidez. Um característico 
interessante d'esta reacção é o deslocamento 
do ponto de excitabilidade maxima do mus
culo quando o nervo motor é ferido de dege
nerescência ou de morte; esse movimento faz-
se do ponto de penetração do nervo para as 
extremidades do musculo. A reacção de Re-
mak-Doumer permitte seguir, auxiliada pela. 
de Erb, a, marcha, da degenerescência d'uni 
nervo e portanto pronunciar-se com mais ou 
menos segurança sobre o seu prognostico. 

Além da,s reacções colhidas na excitabili
dade faradica e galvânica, podemos também 
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colher algumas pela excitação electrostática. 
Graças aos excitadores mediatos e aos dados 
physiologicos relativos ás contracções provo
cadas pelas faíscas, é possível, âs vezes, tirar 
conclusões interessantes sobre a excitabilidade 
electrostática d'um nervo ou d'uni musculo. 

Além do electro-diagnostico baseado sobre 
os dados fornecidos antecedentemente, pode
mos por ultimo estudar as variações de resis
tência dos tecidos como base de electro-dia
gnostico. Verifica-se que nos diversos estados 
patliologicos as correntes em idênticas cir
cunstancias experimentam resistências, umas 
vezes maiores outras vezes menores do que no 
estado normal. A medida das resistências 
eléctricas nos seres vivos é uma das questões 
mais difflceis da electricidade biológica, e para 
se vêr o que se tem conseguido n'essa medida 
no corpo humano, basta notar-se que ellas va
riam desde 600 a 1:200.000 ohms, com todos 
os intermediários. Ora nós sabemos que o 
corpo humano não 6 um conductor homogé
neo, que ê composto de tecidos cujas resistên
cias variam não só no mesmo individuo, mas 
também de um para outro individuo ; é vêr o 
que se dá na epiderme cuja espessura varia 
immenso de individuo para individuo. 

Parece que a resistência dos tecidos está 
em relação com a proporção de líquidos que 
os embebem ; é por isso que os músculos tendo 
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grande percentagem de agua e os ossos muito 
pouca, também a resistência dos músculos e 
muito menor do que a dos ossos (essa relação 
6 de 1 para 20). A maior resistência interposta 
á passagem da corrente pelo organismo hu
mano é devida á epiderme e é tanto mais re
sistente quanto mais sêcca ella está, chegando 
a alcançar approximadamente a resistência do 
vidro ou. da ebonite. 

Em virtude d'essa grande resistência po-
de-se dizer (pie basta conliecer a resistência 
electric;), da epiderme para se determinar, com 
pouca differença. a resistência total dos orga
nismos; por isso mesmo devemos dirigir toda' 
a nossa attenção sobre os pontos de applica-
ção dos eléctrodos, á sua superficie, á sua po
sição e ao estado de embebição das cellulas 
corneas da epiderme. De resto precisamos en
trar em consideração com certas condições 
que modificam a resistência dos tecidos, quaes 
sejam as acções vasculares, a polarisação ao 
uivei dos eléctrodos e nos tecidos interpola
res, etc.; a diminuição da resistência, eléctri
ca pelas acções vasculares 6 manifesta e de
vida á dilatação dos vasos que tem como con
sequência o enchimento dos espa,ç.os intercel-
lulares por líquidos bons conduetores e mes
mo embebição da propria cellula que incha; 
quanto á polarisação ao nivel dos eléctrodos 
sabe-se que a esse nivel se produz uma pola-
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risação bastante intensa devido á libertação 
dos productos electrolyticos que produzem 
uma força electro-motriz secundaria e de sen
tido inverso á da corrente principal, compor-
tando-se como se a resistência augmentasse ; 
todavia o emprego das correntes alternativas 
torna minimo o effeito nocivo da polarisaçào 
dos eléctrodos; no caso da polarisação dos 
tecidos interpolares, como apparece também 
uma corrente secundaria opposta á corrente 
principal, comprehende-se que os resultados da 
determinação das resistências orgânicas sejam 
influenciado por esta causa. 

Eis, pois, os factores que interveem para 
perturbar as condições pliysicas ordinárias da 
medida das resistências em electro-physiologia 
e em electro-diagnostico. Para medir as resis
tências orgânicas ha dois methodos: o de Weis 
e o de Bergonie. As conclusões d'ahi tiradas 
são poucas e resumem-se no seguinte: que a 
resistência é tanto mais fraca quanto os eletro-
dos estão mais humedecidos e que o liquido 
que os embebe está mais quente; que a resis
tência é maxima na extremidade dos membros, 
minima na face e media nas outras regiões ; 
que um augmento de resistência galvânica não 
arrasta um augmento proporcional de resis
tência faradica. 

O estudo das resistências feito até aqui 
mostra-nos a importância que poderia tomar 

5 
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era electro-diagnostico a medida das resistên
cias de regiões determinadas do corpo hu
mano. Passaremos em revista muito succinta-
mente os resultados já adquiridos em algumas 
affecções. 

No bócio exoplitalmico nota-se diminuição 
no valor da resistência eléctrica da pelle por 
esta afíeeção. Na hysteria é augmentada; na 
epilepsia o mesmo ; na paralysia infantil e na 
espinal do adulto, ha augmente muito sensivel 
da resistência eléctrica ao nivel dos músculos 
paralysados. Estas modificações da resistência 
eléctrica podem attribuir-se á natureza physica 
do tegumento modificada pela propria doença. 
Feitas estas considerações sobre o electro-dia-
gnostico que tivemos o cuidado de resumir o 
mais possivel, passaremos agora ao estudo da 
clectrotherapia propriamente dita. 



Electrotherapia propriamente dita 

Na classificação das différentes affecções 
em que a electricidade deve ser empregada 
tem havido vários metliodos de classificação, 
adoptando uns a divisão em applicações ci
rúrgicas e applicações medicas, outros essa 
classificação é subordinada aos différentes ef-
feitos da electricidade (effeitos eléctricos, effei-
tos excitantes, sedantes, etc.), sobre o orga
nismo no estado patliologico. 

A nós parece-nos mais pratico seguir a 
classificação por apparelhos, ou systemas, se
guidos por Bordier. Principiaremos pelo sys-
tema muscular, não só porque a electricidade 
bem empregada constitue o seu principal e 
mais activo meio de tratamento, mas também 
porque na pratica apparece muito frequente
mente. 
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System a muscular. — O fim quo o medico 
tern cm vista no tratamento d'uma atrophia 
muscular 6 o de fazer recuperar ao musculo 
atrophiado o numero de fibrillas que elle deve 
ter no estado normal. A electricidade é o 
mais enérgico excitante da fibra muscular, 
quer a excitação seja directa quer seja indi
recta; pretendendo nós actuar sobre a nutrição 
e augmentar o numero de fibrillas d'um mus
culo atrophiado, é a ell.a que devemos recorrer 
se pretendemos actuar com efficacia, porque 
sabemos que a contracção muscular produz 
augmente da massa muscular e portanto do 
numero de fibrillas; isto devido a que sendo 
maior a circulação, maior 6 a quantidade de 
oxygenic» absorvido c de gaz carbónico elimi
nado, e maiores portanto as trocas intersticiacs. 

Não devemos, porém, fatigar o musculo 
fazendo-o contrahir até ao esgotamento, aliás 
os effeitos seriam diametralmente oppostos 
aos desejados. Entre as formas de corrente, a 
mais empregada é a faradiea. 

ATROPHIAS TRAUMÁTICAS. — São os casos 
mais favoráveis para o tratamento eléctrico. 
Fazendo o exame das reacções eléctricas en-
contra-se a maior parte das vezes uma simples 
diminuição da excitabilidade faradiea que é 
proporcional ao numero de fibras musculares 
atrophiadas, e sem haver modificação das 
reacções galvânicas. N'este caso podemos 
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estabelecer um prognostico quasi sempre favo
rável e predizer a sua cura no fim de algumas 
semanas ou mezes. A corrente empregada 
como já disse deve ser faradica e a fonte elé
ctrica que alimenta a bobina deve ter uma 
força electro-motriz, não ultrapassando 3 a 4 
voltas. O fio da bobina secundaria deve ser 
grosso para a resistência ser menor, e o nu
mero de interrupções não ultrapassar de DO 
a 50 por segundo; porque não é a tensão que 
nós pretendemos, mas sim a quantidade. 

• ATROPHIAS CIRÚRGICAS. — Estas atrophias 
são produzidas pela immobilisação d'um mus
culo ou d'uni grupo de músculos condemnados 
a esta immobilisação forçada pelo tratamento 
cirúrgico dos traumatismos, das fracturas ou 
das luxações. A electrisação d'estes músculos 
feita cuidadosamente produz bellos resultados 
apressando o retorno dos músculos ao seu 
volume e á sua força primitiva. O metliodo 
de electrisação empregado 6 a faradisação. 
N'este caso também devemos substituir a 
quantidade á intensidade e empregar energia 
de baixa força electro-motriz. Se estas appli-
cações forem feitas segundo as regras já enu
meradas, a volta do musculo ao seu estado 
primitivo não se fará esperar. 

ATROPHIAS D'ORIGEM ARTICULAR. — As le
sões traumáticas ou inflammatorias das articula
ções são ás vezes seguidas ou acompanhadas 
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d'atrophias musculares. As reacções eléctricas 
são ás vezes bastante interessantes, havendo 
a principio diminuição d'excitabilidadefaradica; 
demais encontra-se abolição completa d'esta 
excitabilidade sem que a reacção de Erb exis
ta. O grau de diminuição da contractilidade 
eléctrica permitte-nos apreciar com mais ou 
menos certeza qual será a duração total do 
tratamento, que ás vezes é bastante demorado. 

Empregar-se-lia de preferencia a galvani-
sacão rytlimica e não se deve demorar muito 
a elcctrisação porque apparecerá depressa a. 
fadiga n'estes músculos, de maneira que no 
fim de 5 ou G minutos de galvanisação ryth-
mica será bom empregar a corrente galvânica 
continua, tendo como polo activo o negativo. 

MYALGIAS. — Como se sabe as myalgias 
são constituídas por dores rheumaticas mus
culares, existindo em varias partes do corpo ; 
assim na região lombar com o nome de lum
bago, na cervical, com o de torticolis, na pei
toral, com o de pleurodynia. 

No LUMBAGO o metliodo que se usa 6 a 
franklinisação sob a forma de faíscas, e a gal
vanisação. 

Estando o lumbago no começo, devemos 
applicar-lbc as faíscas, que dão muito bom 
resultado, apesar dos gritos e dores de que se 
queixa o doente, o (piai no fim de algumas 
sessões sente melhoras nítidas. 
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Quando o lumbago já data de vários dias, 
emprega-se então a corrente galvânica, tendo 
o eléctrodo activo 100 centímetros quadrados 
e o indifférente 500 e indo-se em intensidade 
até 70 a 90 ínA., durando a sessão meia hora 
a 3/i de hora; uo fim de alguns dias apparece 
a cura. Havendo descuido no tratamento do 
lumbago, apparece a atrophia muscular e a 
sua impotência, e n'esle caso emprega-se a 
corrente faradica ou galvano-faradica. 

No TORTICOLIS em que são os músculos 
trapézio o o stermo-mastoideo os interessados, 
podemos empregar a corrente galvânica ou a 
faradica. Na primeira colloca-se o ânodo na 
região doente e emprega-se uma corrente de 
10 a 15 m A., durante 10 a 15 minutos; os 
resultados são bastante favoráveis. 

Systema nervoso.— NEVRALGIAS.—E' no 
tratamento eléctrico das nevralgias que appa-
recem resultados mais favoráveis para o ele-
ctro-therapeuta. Depois de feito o diagnostico, 
o tratamento eléctrico dará tanto melhor re
sultado quanto mais cedo fôr estabelecido. 

Quanto ás formas de electricidade empre
gada varias teem sido, mas a usualmente em
pregada é a galvânica. 

O eléctrodo activo é o positivo; o indiffé
rente que é muito grande, 250 a 500 centí
metros quadrados, pode ser empregado em 
(piaiquer região prestavel. O eléctrodo activo 
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necessita ser feito com cuidado para não ha
ver a producção de escaras no caso da sua 
superficie ser pequena, porque n'esse caso a 
sua densidade eléctrica seria grande. 

As condições para um bom eléctrodo são: 
ter entre 40 a 100 centímetros quadrados, ser 
feito de substancia bem esponjosa e além 
d'isso que o metal do eléctrodo seja parallelo 
á superficie cutanea; é necessário que o liqui
do que embebe o eléctrodo esteja uniforme
mente distribuído á sua superficie. De resto 
nem todo o metal serve, como o cobre, o es
tanho, o chumbo, o nikel, e t c , onde se for
mam óxidos e carbonatos, cm virtude das ac
ções electrolyticas, e que augmcntando as re
sistências cm certos pontos augmenta n'outros 
a densidade eléctrica, podendo assim produ
zir escaras. 

O metal empregado é o aluminio ou o co
bre platinado. A acção da corrente é devida 
ás acções electrolyticas passadas nos filetes 
nervosos e na sua visinhança e ás de vaso
dilatação e circulação que se passam em volta, 
d'esses nervos. Resulta d'isto trocas intersti-
ciaes mais completas, portanto melhor nutri
ção que se reflecte no estado da nevralgia até 
chegar á cura, se este tratamento fôr bem ap-
plicado. A duração das sessões deve ser de 
uma hora approximadamcnte e de intensi
dade de GO a 90 mA. 
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O prognostico das nevralgias tratadas por 
este processo é benigno pela maior parte das 
vezes. Tratemos d'algumas nevralgias em par
ticular. 

NEVRALGU DO TKIG-EMEO.— O tratamento 
de escolha n'esta affecção é o tratamento pela 
electricidade galvânica, com fortes intensi
dades e longa duração. O eléctrodo activo, 
o positivo, será de cobre platinado e coberto 
de feltro e tendo três ramificações, uma para 
a fronte, outra para a face entre o olho e o 
lábio superior e a outra para a região niento-
niana. Uma precaução necessária ú o ter a 
camada esponjosa a mesma espessura em to
dos os seus pontos, para evitar as escaras. 
Depois de molhado, o eléctrodo é collocado 
e seguro por laminas de coutchuc. A corrente 
é levada pouco a pouco á intensidade de 70 
a 80 mA., tendo as sessões a duração de uma 
hora e a applicação diária. A' medida que as 
crises nevrálgicas forem diminuindo de inten
sidade e de frequência, nós espaçaremos tam
bém as sessões. 

Após a desapparição das dores, ainda con
tinuaremos com a galvanisação durante 8 a 
15 dias, com uma intensidade mais fraca, 30 
a 40 mA. A corrente, galvânica actua na ne
vralgia, determinando acções electrolyticas ao 
nível das terminações nervosas espalhadas na 
pelle, dando origem a trocas iónicas que se 
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effectuam ao longo dos ramos c ramúsculos 
do nervo até ao ganglio de Gasser e ás raízes 
do trigemeo. Se em vez das intensidades da

das, empregarmos outras muito mais fortes e 
durante o mesmo tempo, verificamse não só 
melhoras nítidas, mas também a cura com

pleta. Tem assim sido curadas nevralgias com 
um, cinco, dez c doze annos de duração. 
Vêse, pois, (pie os tratamentos medicos ou 
cirúrgicos estão longe de dar os resultados 
que este dá no tratamento das nevralgias. 

NEVRALGIA .SCIATICA. —■ N'esta nevralgia 
temos a considerar dois casos : aquelle em que 
a nevralgia é devida a um mau estado geral 
e a perturbações da nutrição, e aquelle em 
que cila é devida a um resfriamento ou á per

manência, em logar frio ou húmido. Passados 
alguns dias de tratamento e segundo os re

sultados obtidos, podemos determinar a causa 
d'essa nevralgia; assim se as melhoras não 
forem sensíveis no fim de uma semana, admit

tindo que o tratamento foi applicado logo de 
começo, podemos inclinarnos para uma ne

vralgia devida a um mau estado geral ; n'este 
caso a cura será longa, precisando suppri

mirse as causas do mau estado geral e ex

citarse a, sua nutrição. Em caso contrario as 
melhoras appareeerão depressa. O tratamento 
n'estes casos consiste na applicação de cor

rentes galvânicas com um eléctrodo de 100 
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centímetros quadrados na região nadgueira e 
outro, o negativo, de 150 cq" na barriga da 
pern;i, ou então mergulhando o pé em agua 
onde esteja introduzido o polo negativo. 

A corrente pôde ser de 40 a 50 mA., de 
meia hora de sessão, e de começo, todos os 
dias. 

NEVRALGIA DO OVÁRIO OU OVARALOGIA. — 
Aqui ainda o processo therapeutieo de esco
lha é o eléctrico. Emprega-se também a cor
rente galvânica, polo positivo o activo, fortes 
intensidades e longa duração de applicação, 
uma hora a uma e meia. 

Applicar-se-ha o polo positivo no ventre 
na região correspondente ao ovário doente. A 
intensidade da corrente com um eléctrodo de 
60 c<1' será de 50 e 80 mA. O transporte de 
iões através dos tecidos modifica a irritabili
dade, a circulação e a nutrição d'esses tecidos, 
indicando-nos assim os felizes effeitos obtidos 
n'esta e n'outras nevalgias. 

Outras nevralgias teríamos de estudar, 
como a intercostal, que é muito frequente, a 
occipital, etc., mas como o seu tratamento se 
approxima dos já apresentados, e de mais 
como o tempo não nos sobra, deixaremos de 
nos alargar mais sobre este assumpto. 

NÉVRITES,—Como se sabe, as causas mais 
frequentes das névrites são os traumatismos e 
as intoxicações devidas quer a doenças infec-
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ciosas quer a substancias toxicas ingeridas 
(alcool, chumbo, etc.). Quanto ás reacções elé
ctricas que as névrites nos podem apresentar, 
e segundo o grau da lesão nervosa, todas as 
modificações possíveis da excitabilidade se po
dem manifestar; augmento, diminuição e abo
lição da excitabilidade faradica, e reacção de 
degenerescência, parcial ou total. Nas névri
tes pouco graves lia a principio augmento da 
excitabilidade eléctrica; mais tarde lia dimi
nuição d'essa excitabilidade, e depois se a le
são do nervo continua a progredir, manifes-
tain-se différentes reacções do syndroma de 
degenerescência; isto depende das alterações 
mais ou menos profundas dos nervos, e o seu 
prognostico está em relação com as modifica
ções da excitabilidade. O tratamento 6 o mes
mo para todos os nervos, e o eléctrodo activo 
é positivo, sendo o indifférente empregado ou 
na região da medulla, ou na parte central do 
nervo. O eléctrodo activo será de 20c , q e a in
tensidade da corrente de 15 e 20 niA., sen
do a sessão de 10 minutos. Poderíamos tam
bém experimentar as correntes alternativas, 
(pie segundo Régnier tem dado bons resulta
dos nas névrites e nas atrophias musculares 
consecutivas. Se a excitabilielade faradica não 
estiver abolida, devemos depois da applicação 
das correntes galvânicas, fazer entrar em con
tracção o musculo para corrigir a atrophia que 
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o invadiu. Devemos manejar a electricidade 
com prudência e eircumspeeção, especialmente 
no período agudo, era que ella deve ser pros-
cripta; só a devemos empregar a partir do 
momento cm que o processo mórbido pareça 
ter esgotado a sua acção. 

NÉVRITE SCIATICA.-—A névrite sciatica que 
se distingue da nevralgia pela temperatura, 
pelas modificações na motilidade e pelas re
acções eléctricas dos músculos da coxa e da 
perna apresenta perturbações trophicas pouco 
tempo depois do seu apparecimento. O trata
mento consiste nas correntes de alta frequên
cia em applicações directas, collocando uma 
placa metallica na região lombar e outra na 
barriga da perua e ligando-as ás extremida
des do solenóide de alta frequência; estas ap
plicações serão feitas durante dez minutos e 
todos'os dias. No fim de algumas sessões notar-
se-ha melhoras importantes nas dores e nas 
perturbações vaso-motoras e trophicas. 

NÉVRITE ALCOÓLICA. — Esta névrite, sendo 
o resultado d'uma degenerescência dos nervos, 
chegando a alcançar a medulla e o bolbo, prin
cipia em geral pelo membro inferior, produ
zindo perturbações da sensibilidade, consistin
do cm formigueiros, em dores intensas, em 
caimbras musculares, em perturbações moto
ras e trophicas. Se a névrite alcoólica não ti
ver ainda produzido deformações fibro-mus-



44 

culares intensas, poder-se-ha, supprimindo a 
causa, o alcool, chegar a curar o doente. Em-
pregar-se-ha a corrente galvânica forte c de
longa duração; o tratamento pode durar um 
ou dois mezes. 

NÉVRITE SATURNINA. — A névrite saturnina, 
cujos symptomas mais importantes são o lise-
rado gengiva], as cólicas de chumbo e a ca
chexia, etc., é uma névrite quasi exclusiva
mente motora. A reacção de Erb encontra-se 
nos músculos paralysados, e encontra-se tam
bém o syndroma da degenerescência mais ou 
menos completo nos músculos não paralysa
dos. O tratamento eléctrico não diffère do que 
nós já indicamos para as outras névrites. As 
cólicas saturninas serão tratadas pelas corren
tes faradicas com eléctrodo rectal. IS!o satur
nisme chronico Semmola aconselhou a appli-
cação da corrente galvânica, collocando o elé
ctrodo positivo na bocea e o negativo na região 
dos rins. Como as trocas nutritivas augmen
tai», lia também um maior movimento de des-
assimilação provocado por este processo. A 
analyse das urinas praticada três ou quatro 
dias depois do começo do tratamento indica a 
presença do chumbo que até ahi não appare-
cera, que vae augmentando até um certo pon
to e depois desapparcce, assim como todos os 
outros symptomas do saturnismo. 

POLYNÉVRITES.-—O tratamento das poly-
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névrites é o mesmo que o já indicado a propó
sito das névrites em particular, fazendo-se as 
applicações da corrente eléctrica para cada 
nervo doente, e segundo as condições expos
tas já. 

PARALYSIAS.— Não é n'esta classe de doen
ças que o electro-tlierapeuta apresenta os seus 
melhores trabalhos, sendo por esse motivo que 
nós insistiremos muito pouco sobre este as
sumpto. Trataremos muito resumidamente das 
paralysias de origem cerebral, medullar e das 
periphericas. 

PARALYSIA DE ORIGEM CEREBRAL—HEMIPLE
GIA. — O tempo que deve mediar entre a ap-
plicação da electricidade e o accidente cere
bral deve ser bastante, um mez pouco mais ou 
menos, necessário para se poder extinguir o 
período inflammatorio e estabelecer-se o de es
tado ; se este apparece ao mesmo tempo que a 
contractura, não applicaremos o tratamento 
eléctrico ; mas se a paralysia fôr flácida, po-
der-se-ha empregar a electricidade. O trata
mento ao principio deve ser dirigido sobre o 
próprio cérebro para luctar contra a atrophia 
dos neurones, provocar a reabsorpção do foco 
e tornar permeável o feixe pyramidal á trans
missão das incitações voluntárias. Depois de
vemos electrísar os músculos para elles não 
perderem o habito do funccionamento. Come
çaremos por submetter a cabeça á corrente 
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galvânica applicando o eléctrodo negativo so
bre a região do hemispheric) lesado e o polo 
positivo sobre a nuca; a corrente terá uma fra
ca intensidade, 5 a 10 mA., durante 10 minu
tos. Depois colloca-se o polo positivo na nuca 
e mergulha-se a mão ou braço n u m banho 
d'agua tépida, onde mergulhe também um car
vão ligado ao polo positivo. Passados alguns 
dias d'esté tratamento galvanico substituire
mos este tratamento pelo faradico, mas de 
começo será de pouco tempo. Estas sessões 
serão de dois em dois dias. Havendo contra
ctu™ secundaria, os result; dos serão menos fa
voráveis; todo o resultado (pie tenha de appa-
recer dar-se-ha no espaço de 20 a 30 sessões. 
Quanto a perigos de galvánisação cerebral não 
é como alguns pessimistas pretendem; de resto 
6 ver que na nevralgia, facial empregamos in
tensidades de SO a 100 mA. durante; uma, hora, 
e todos os dias, sem resultados funestos. 

PAEALTSIAS MEDULLARES— PAUALYSIA IN
FANTIL.—Não se tendo apretenção de curar to
das efctas paralysias, podemos todavia dizer que 
sob este tratamento ellas pelo menos melhora
rão muito. Mas não é com o emprego de cor
rentes faradicas, como usualmente se faz, que 
se conseguirá colher alguns resultados, antes 
pelo contrario, visto que n'este caso os múscu
los apresentando a reacção da degenerescência, 
estas correntes não podem senão fazer-lhe mal. 
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O tratamento eléctrico n'esta doença sendo bem 
empregado, com uma forma de electricidade 
apta para o caso, e durante bastante tempo, 
não lhes produzindo a cura completa, produz 
pelo menos melhoras importantes, traduzindo-
se por paralysias e por uma atropina pouco 
nitidas, por uma deformidade imperceptível e 
por uma marcha que se approxima da normal. 
Quando estivermos em presença de uma crean-
ça attíngida de poliomyélite anterior, o que 
temos a fazer antes de mais nada é estabelecer 
o prognotico, por conseguinte procurar as 
reacções electro-musculares. Estas reacções 
podem ser classificadas em três classes: a pri
meira em que certos músculos não apresentam 
senão uma diminuição da excitabilidade fara-
dica; estes músculos por um tratamento con
veniente voltam ao seu estado normal, porque 
a lesão das cellulas dos cornes anteriores da 
medulla é pouco profunda; em segundo lugar 
encontraremos a reacção de Duchenne e ao 
mesmo tempo a de Erb, podendo também en-
contrar-se a de Remak-Doumer e n'este caso 
o prognotico é mais grave; todavia ainda se 
faz o tratamento eléctrico; na terceira classe 
incluiremos os músculos onde não existe senão 
a de Remak-Doumer; aqui o prognostico é 
mais sombrio; a atrophia muscular e portanto 
a deformação do membro pelas acções antago
nistas dos músculos paralysados terá irreme-

6 
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diavelmente lugar. Estabelecido o prognostico 
resultante do exame eléctrico na paralysia in
fantil, vejamos o tratamento a oppor-lhe e os 
resultados qnc d'ahi se possam tirar. Devemos 
empregar a corrente galvânica continua col-
locando um eléctrodo de 100c2 sobre a co-
lumna vertebral ao nivel da lesão medullar, ao 
passo que outro eléctrodo de menor calibre 
será applicado sobre os músculos a tratar; 
este ultimo será o positivo. 

As sessões durarão de/, minutos e a inten
sidade será de 15 a, 20 m A. O começo do tra
tamento deve ser instituído logo depois do 
apparecimcnto da paralysia e não oito ou 
quinze dias depois como alguns pretendem. 
Na maior parte dos casos d'esta natureza não 
6 a cura (pie devemos esperar, a não ser no 
caso em que haja diminuição da contractilida-
da faradica, mas sim melhoras maiores ou me
nores segundo o grau e a profundidade da le
são medullar. A duração d'esté tratamento não 
é d'uni ou dois mezes, mas sim d'uni ou dois 
annos e mais, se pretendermos obter algum re
sultado. E ' necessário n'este caso muita paseien-
cia e perseverança da parte do medico c do 
doente, mas os resultados obtidos comparati
vamente aos que se teriam se não se fizesse 
este tratamento, merecem bem uma tal per
tinácia,. 

Quanto ao modo d'acção das correntes so-
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bre estas poliomyélites anteriores, ainda não 
está bem determinada, mas parece tratar-se 
de modificações tropliicas da propria medulla. 

POLIOMIELITE ANTERIOR DO ADULTO—A lo-
calisação medullar d'esta lesão faz-se nas cel-
lulas cinzentas anteriores da medulla. O doen
te apresenta de começo paresia, fadiga ao me
nor movimento, atropina muscular, e desappa-
rição dos reflexos, mas a sensibilidade perma
nece intacta. As reacções eléctricas indicam a 
existência do syndroma da degenerescência: 
reacção de Erb, de Kemak-Doumer e de Du-
clienne. O único tratamento que com vantagem 
se pode oppõr a esta poliomielite é o eléctrico, 
feito como o empregado na paralysia in
fantil. 

PARALYSIAS PERIPHERICAS — Estas paraly-
sias existentes n'um território nervoso locali-
sado, podem apresentar sob o ponto de vista 
do seu prognostico três casos: no primeiro, 
benigno, cilas podem ser curadas em algumas 
semanas, sendo os músculos e os nervos exci
táveis pelas correntes galvânicas e faradicas-; 
no segundo caso, mais grave, ellas podem cu
rar, mas só no fini de 5 a 10 semanas; no ter
ceiro caso, grave, não curam senão em parte e 
depois de alguns mezes de tratamento segui
do ; n'estes casos ha reacção de degenerescên
cia. 

As paralysias, facial e diphterica, sendo 
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bem tratadas c com cuidado, dão, senão a cu
ra, pelo menos bastantes melhoras; o trata
mento consiste em applicações faradicas, col-
locando um eléctrodo na nuca e as mãos ou 
pés n'uni banho d'agua tépida; a intensidade 
deve ser suficiente para que as contracções 
sejam nitidas, sendo as sessões de 5 a 10 mi
nutos. 

CAIMBKA nos ESCRIPTOEES. — N'esta doen
ça, (pie tem relações com a neurasthenia, en-
contra-se uma fraqueza irritável, localisada 
por esforços excessivos sobre determinadas 
regiões do corpo. O tratamento tem de actuar 
desde as circumvoluções cerebraes até aos 
músculos interessados. Actuaremos sobre o cé
rebro pelas correntes galvânicas, e sobre os 
músculos do braço e da mão ou n'outra qual
quer região onde exista a caimbra, faremos 
o mesmo. Melhor do que a corrente galvâni
ca teremos a franklinisação que tem acção so
bre todo o organismo e que ás vezes produz 
melhoras muito rápidas. As sessões duram 10 
a 15 minutos, durante 15 a 20 dias. Nem sem
pre estas névroses profissionaes cedem a este 
tratamento, sendo ás vezes necessário muitas 
sessões para dar alguns resultados. 

H Y S T E R I A . — E ' especialmente á franklini
sação que devemos recorrer para tratar as di
versas manifestações da hysteria; em geral o 
baidio electrostático basta. Os symptomas iso-



51 

lados de hysteria serão tratados com proveito 
pela corrente galvânica: os pontos dolorosos 
á pressão, a bola hysterica, as paralysias dos 
mnsculos de deglutição, o soluço liysterico, etc., 
cedem facilmente á corrente galvânica. A in
tensidade deve ser muito pequena e é a sen
sação produzida, que ha-de indicar essa inten
sidade. 

Nas hemiplegias e anesthesias hystericas 
devemos empregar as correntes faradicas que 
dão bellos resultados, especialmente nas he
miplegias em que basta collocar o eléctrodo 
sobre o membro paralysado para vêr desap-
parecer a hemiplegia. Em todas as paralysias 
hystericas as reacções eléctricas são sempre 
normaes e nunca se observa o syndroma da 
degenerescência. As contracturas hystericas 
cedem muito facilmente á galvano-faradisação, 
que actua talvez esgotando o musculo ou o 
grupo de músculos feridos de contractera c é 
raro que no fim de alguns dias essa contracte
ra não desappareça, 

NEUEASTHENIA. — N'esta doença, que al
guns consideram uma. perturbação do grande 
symphatico c de origem no plexo solar, appli-
caremos a galvanisação com dois eléctrodos 
collocados, um na região lombar, outro na 
abdominal, com intensidade de 50 a 100 mA. 
Além d'esté processo de electrisação usa-se 
também o faradico, especialmente para certas 



manifestações da neurasthenia; todavia é pre
ferirei usar-se a franklinisação, porque a sua. 
acção é mais enérgica, e a sua applicação mais 
eommoda e mais rápida,; a faradisação usa-se 
especialmente no caso de dores uterinas ou dos 
annexos. Todavia ha casos em que estas ma
nifestações não cedem facilmente e l l i r t acon
selha praticar a galvano-faradisação intensa 
sobre os membros inferiores; produz-se um 
abalo intenso (pie se propaga a todo o cor
po, mas o resultado therapeuíico 6 em muitos 
casos surprehendcnte. Tem-se-lhe applicado 
também as correntes de alta frequência, che
gando, por este methodo, a produzir-se curas 
completas. 

Bócio EXOPHTALMioo. — N'esta doença o 
tratamento eléctrico tem dado bcllos resulta
dos, melhoras e mesmo curas. Muitos casos 
tratados electricamente não tem dado os re
sultados esperados, por ser mal applicada a 
electricidade e quasi sempre com intensidades 
pequenas. 

Devemos eleetrisar toda, a, parte antero
lateral do pescoço, collocando o eléctrodo 
activo na região da, glândula thyroidéa e o in
différente na nuca; a, intensidade da, corrente 
galvânica vac até 40 ou 50 mA. e com du
ração de 15 minutos. A esta applicação gal
vânica devemos juntar a faradica, do ganglio 
serviçal do sympathico e da, região preeor-
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dial. Desde as primeiras sessões que a dimi
nuição da tumefacção do pescoço vae desap-
parecendo, c em seguida o tremulo e a exo-
phtalmia. Este tratamento durando alguns Ine
zes, produz resultados seguros. A acção da 
electricidade sobre o bócio não é bem conlie-
cida, mas ao menos sabc-se que ella modi
fica em quantidade e em qualidade a secreção 
interna, do corpo tbyroidéo. O que 6 innegavol 
é que o tratamento eléctrico convenientemen
te applicado é o único que até aqui tem dado 
bons resultados. 

Doenças dyserasicas.— G-OTTA. — O trata
mento eléctrico n'esta doença, typo das doen
ças resultantes da nutrição retardada, tem de 
réalisai- um duplo fim: augmentar a actividade 
nutritiva dos tecidos e obrigal-os a levar até 
ao fim o seu cyclo tropbico, sem parar em 
productos intermediários de desassirnilação, 
productos esses que são nocivos pelo seu es
tado de insolubilidade no meio orgânico; em 
segundo lugar dissolver e eliminar esses pro
ductos existentes e reparar o que seja possí
vel as alterações já por elles provocadas. 

Para corresponder á primeira indicação, e 
activar as combustões intersticiaes dos tecidos, 
servir-nos-hemos das correntes de alta fre
quência e da galvanisação com forte intensi
dade. Podemos combinar a acção da corrente 
galvânica e fazel-a activar simultaneamente 
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sobre a nutrição geral e sobre o estado local; 
para isso collocamos o membro on parte do 
membro doente n'um banho de chloreto de 
lithium a 2 por cento e addicionado de nm 
pouco de lithina cáustica e n'esse banho collo
camos uma lamina de carvão ligada ao polo 
positivo, sendo o polo negativo ligado ao 
tronco: faz-se-lhe passar unia corrente que 
chegue até 150 ou 200 niA., e isto durante 
30 minutos. O lithium arrastado pela electro
lyse para o interior da juntura, dissolve os 
uratos, dando lugar a uratos de lithium que 
são muito solúveis e que se eliminam pelas 
urinas. Este tratamento eléctrico faz desap-
parecer os empastamentos articulares ehro-
nicos, as dores, a impotência do membro e 
modifica profundamente o estado geral, tendo 
portanto uma acção importantíssima na cura 
da gotta, cura essa. que pôde levar umas 10, 
20 ou 30 sessões ao máximo, a não ser no 
caso de haver ostéites chronicas. 

LITHIASES. — Ao -passo que na gotta tínha
mos a satisfazei' duas indicações, uma local, 
outragerai , aqui temos só uma: exagerar as 
combustões intersticiaes. 

Os méthodes de tratamento são os mes
mos: tratamento pelas correntes de alta fre
quência, sob a forma da auto-conduceão, e 
tratamento pelas correntes galvânicas inten
sas. Fazendo-se o exame das urinas depois das 
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sessões de auto-conducção, nota-se pôr ellas 
o exaarero das combustões intersticiaes. As 
sessões de auto-conducção duram 20 a 30 mi
nutos e serão feitas todos os dias ou de dois 
em dois dias. Com a corrente galvânica forte, 
a acção sobre a nutrição geral retardada é 
também manifesta, obrigando o organismo a 
elaborar mais completamente os productos 
que dão origem ás lithiases. Estas applicações 
devem ser feitas mais levemente que para o 
tratamento da obesidade em <jue a dose bru
tal é necessária para se produzir resultados 
úteis. 

OBESIDADE. — O tratamento da obesidade 
tem feito grandes progressos devido especial
mente aos trabalhos de Gruilloz. Elle proce
dia da seguinte maneira: applicava grandes 
eléctrodos bem humedecidos sobre o abdo
men, pernas, etc., e levava a corrente a uma 
intensida.de de 150 niA., mas por saltos suc-
cessivos, e sendo as applicações ao principio 
de meia hora e por ultimo de uma hora. Nos 
obesos cardiopatbas limitar-nos-hemos de co
meço ás correntes galvânicas; depois, desap-
parecidos certos symptomas cardíacos gra
ves, actuaremos sobre determinados músculos 
pela corrente galvano-faradica. Os resultados 
obtidos por este tratamento são tão importan
tes, que a diminuição do peso chega a alcan
çar em 30 dias de 8 a 15 kilos. 

http://intensida.de
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ENXAQUECA. — O tratamento eléctrico «Tes
ta doença, se não dá curas completas, pelo me
nos melhora muito o seu conjuncto sympto
matica. N'esta doença fazemos applicação da 
franklinisação e da galvanização. O trata
mento pela franklinisação não tem nada de 
particular que obrigue a mostrar a sua tc-
clmica; mas na galvanisação é necessário col-
locar um eléctrodo na nuca c outro na região 
anterior do pescoço, ao nível do bordo ante
rior do sterno-mastoideo, na região que cor
responde ao ganglio cervical superior do sym
pa th ies A intensidade a empregar não deve 
ser superior a 2 mA. 

Affecções cutâneas — No grupo das af-
fecçòes cutâneas o medico electricista en
contra, dia a dia, e cada, vez mais, novas ap-
plicaçôes onde elle pode á vontade fazer actuar 
as diversas formas da, energia eléctrica e isto 
com resultados cada vez mais brilhantes e se
guros. A electricidade actua unias vezes por 
efféitos elcctrolyticos, outras vezes por sti-
niulaç.ão da nutrição cutanea, outras vezes 
ainda, pelos seus efféitos sedantes. Principia
remos o estudo pelo lupus tuberculoso. 

LUPUS TUBERCULOSO. — Casos de lupus 
tuberculoso tratados pela electricidade teem 
tido resultados que outro qualquer methodo 
de tratamento nunca conseguiria produzir. E 
caso notável c a rapidez com que os tecidos 
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são modificados e a velocidade com que se 
faz a reparação das partes lesadas. 

Em seguida á cura, que é completa,, vê-se 
no lugar onde existiu o tecido hípico um te
cido novo, cicatricial de colorisação rosea. Es
tes resultados tem sido conseguidos pelas 
faíscas de alta frequência e pelas applieaçôes 
da luz; todavia a applicação da luz, com-
quanto possa dar os mesmos resultados ou 
talvez melhores, tem um inconveniente: é a 
morosidade do tratamento. 

LUPUS ERYTHEMATOSA.— O lupus erythe-
matoso, comquanto de uma chronicidade ex
trema, chegando a durar amuos e mesmo toda 
a vida, tem tido n'estes últimos tempos um 
avanço extraordinário no seu tratamento e 
devido isso ás applieaçôes da. energia eléctrica, 
muito especialmente as correntes de alta fre
quência e a luz. Devemos tactear as suscepti
bilidades dos tecidos tratados, porque a tole
rância da pelle varia hmnenso de individuo 
para individuo e não devemos fazer applica-
çòe.s das correntes de alta frequência senão 
depois de conhecermos essas susceptibilidades. 
Qualquer que seja a variedade do lupus de 
que se trata, devem-se atacar essas lesões pela 
sua peripheria e longe bastante dos bordos 
apparentes. As applieaçôes da alta frequência 
devem ser feitas só duas vezes por semana. 
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No lugar da applicação apparece uma leve 
irritarão, em seguida uma vermelhidão intensa 
e depois umas leves crustas que desapparecem 
em breves dias. Logo que apparecem essas 
crustas e o tecido são debaixo d'ellas, é neces
sário espaçar as applicações e servir-se de 
energias cada vez mais fracas. Cada sessão 
pode durar alguns minutos e a duração total 
do tratamento tem de ser larga em virtude da 
tenacidade propria da doença. 

MAL PERFURANTE PLANTAR —O mal per
furante ou ulcera trophonevrotica tem como 
ponto de partida doenças do systema nervoso 
central on peripherico e não teem tendência: 
alguma, á cura,. 0 tratamento eléctrico, que 
pôde dar os melhores resultados, consiste em 
faradisar o nervo tibial posterior, servindo-se 
de interrupções lentas, e collocando um elé
ctrodo no tronco tibial e outro ao uivei da 
ulceração. Explicam-se os effeitos obtidos por 
este tratamento pela acção excitante da cor
rente faradica sobre o cylindro-eixo. 

PRURIDOS—Como se sabe es pruridos são 
devidos a uma, perturbação nervosa central ou 
peripheries, primitiva, reflexa ou por auto-
intoxicação. 

A. electricidade sob a, forma de sopro elé
ctrico, possuo uma acção curativa manifesta 
sobre estes pruridos cutâneos. Os outros modos 
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cleelectrisação, galvanisação, faradisação, etc., 
não possuem uma acção tão enérgica como o 
effluvio. 

ECZEMA. —O tratamento eléctrico do ecze
ma é de data recente, todavia os resultados 
obtidos são muito animadores. Ha dois me-
tliodos de tratamento eléctrico: pela eletrici-
dade estática e pelas correntes de alta fre
quência. Pelo tratamento electrostático, o sue-
cesso depende muito do debito da machina. 

As correntes de alta frequência tem uma 
acção muito efricaz no eczema, e de tal ordem, 
que logo na segunda ou terceira sessão o 
prurido desapparece e a vermelhidão também, 
etc., isto é, no fim de poucas sessões as me
lhoras são manifestas. Mesmo no emprego da alta 
frequência os resultados são tanto mais rápi
dos quanto maior fôr a quantidade de electri
cidade posta em jogo por essas correntes. 

A technica é a seguinte: passa-se sobre as 
superficies doentes durante 5 a 10 minutos 
um pincel de fios metallicos muito finos ligados 
ao solenóide de alta frequência e a distancias 
do polo que variam segundo a edade da doen
ça ; assim se ella é aguda, conserva-se o 
pincel bastante afastado da pelle para não dar 
senão effluvios ; se ella 6 chronica, approxima-
se pelo contrario da pelle de modo a dar fais-
cas de um a dois centímetros de comprido. 

VERRUGAS. — O tratamento das verrugas 
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além de ser fácil, é elegante c .sempre seguido 
de óptimos resultados. Faz-sc, applieando o 
eléctrodo indifférente ii'uma região qualquer 
e o activo, ligado ao polo negativo, tendo 
uma agulha de aço, platina, etc., applicado 
na verruga. Applieando a corrente, que não 
deve ultrapassar em intensidade 4 mA., ve
mos então a cor da verruga mudar e ficar 
com a apparencia de uma bolha de herpes. A 
duração da sessão é de V> a 4 minutos, e o 
tempo do tratamento é de oito a doze dias, 
no fim dos quaes a verruga salie por completo 
c sem deixar traço algum de cicatriz. 

CHELOIDES. — O tratamento eléctrico ap-
plicado ao cheloide, (píer se applique sol) a 
forma electrolytica, quer sob a forma de fran-
hlinisação, tem dado muito bons resultados. 
O tratamento electrolytieo consiste em enter
rar no cheloide, parai lei am ente á sua superfi
cie, uma agulha de platina iridiada e ligada ao 
polo negativo e o eléctrodo indifférente appli-
cado em qualquer parte. A intensidade deve 
alcançar fi a S mA; passado certo tempo 
vê-se em volta da agulha umacolorisação cin
zenta que se estende em todas as direcções; 
tira-sc a agulha e enterra-sc n'outra região 
parallela á primeiraj c assim suecessivamente 
até se electrisar toda a superficie do cheloide, 
n'uma ou em varias sessões; passados dias 
faz-se novas applicações até desapparecimento 
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completo do cheloide. O tratamento pela. frail-
klinisaçãò consiste em fazer applicar faíscas 
sobre a cicatriz hypcrtrophica e fazendo pro
duzir as faiscas sobre toda a extensão do che
loide e d'uma maneira regular. A durarão 
deve ser de 5 a 8 minutos e devemos evitar a 
producção de vesículas devidas a uma revul
são muito enérgica. As sessões devem ser es
paçadas para se poder seguir e ver a marcha 
do tratamento. 

SEBORRHEA E ACNEA.—O tratamento elé
ctrico d'estas duas doenças, que é o mesmo, a 
franklinisação e as correntes de alta frequên
cia, 6 de superior efficacia aos outros trata
mentos internos ou externos adoptados pelos 
différentes auetores. A franklinisação appli-
ca-se sob a forma de sopro e de banho, todos 
os dias e durante 15 a 20 minutos. 

A applicação dos effluvios de alta frequên
cia dão resultado, porém mais enérgicos serão 
esses resultados se á alta frequência juntarmos 
os banhos estáticos. A acção da electricidade 
sobre a acnea e sobre a seborrhea, é devida a 
duas causas: pela estimulação dos nervos de 
que depende a secreção das glândulas seba
ceae, (admittindo que a seborrhea, que é o 
ponto de partida da acnea, resulta d'uma per
turbação na innervação d'estas glândulas), e 
pela acçào que o ozone, que se desenvolve nos 
effluvios de alta frequência, tem como bacte-
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ricida sobre os bacillos que se teem encontra
do nas pústulas d'acnea. 

PELLADE E HYPERTRICOSE. — Principiemos 
pela pellade. Sem nos importarmos com a na
tureza parasitaria, ou nervosa d'esta doença, 
diremos simplesmente que a electricidade é 
capaz de dar curas n'esta doença,. Servir-nos-
liemos de correntes de alta frequência, appli-
cando o excitador sobre o coiro cabelludo ou 
na região já desprovida de pellos. A duração 
depende da extensão da pellade e da suscepti
bilidade cutanea de cada individuo. 

Depois da applicação, uma leve rubefacção 
apparece e uma ligeira crusta se forma nos 
dias seguintes; é necessário esperar que ella 
desappareça para se lhe fazer nova applica
ção. Os cabellos apparecem duros e serrados, 
ao começo descorados; depois cada vez mais 
carregados; quando isto succède, a cura não 
se faz esperar. Tratemos agora da epilação na 
hypertrichose. A agulha empregada é de aço 
e ligada ao polo negativo, é necessário que a 
agulha seja muito fina, e romba na sua ponta. 

Applicando o eléctrodo indifférente na 
nuca e o activo na agulha, introduz-se essa 
agulha docemente ao longo do pello até se 
sentir um pequeno obstáculo; põe-se depois o 
rheostato em acção e a intensidade não deve 
ser superior a 2 mA, sendo a duração de 
15 segundos. 
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Depois de se produzir uma pequena bolha 
no ponto de implantação da agulha, ella é ti
rada e faz-se em seguida uma tracção sobre o 
pello e este cede facilmente quando o bolbo 
piloso tem sido bem submettido á electrolyse; 
de resto, é necessário ter cuidado de não de
morar muito a corrente para não dar logar a 
alguma escara. 

Depois da epilacão, ha uma leve tumefac-
ção na visinhança do fulliculo piloso, acom
panhada também de vermelhidão, mas que 
tudo desapparece em breve, fazendo-se no fim 
uma lavagem com agua boricada na região 
d'essas pequenas feridas. 

Órgãos dos sentidos. — OLHOS — GRANULA
ÇÕES CONJUNCTIVAE®. — 0 tratamento pela 
electricidade produz os melhores resultados 
no tratamento do trachoma. Essa electricidade 
é empregada por dois processos: a electro
lyse simples e a diffusão electrolytica medi
camentosa. A electrolyse simples applica-se 
pelo seguinte processo: uma agulha de pla
tina ou de aço 6 ligada ao polo negativo da 
bacteria e a sua extremidade é applicada suc-
cessivamente sobre cada granulação ; isto terá 
lugar em varias sessões e uma ou duas vezes 
por semana. Passadas algumas semanas a 
conjunctiva torna-se lisa, de côr normal e 
sem apresentar cicatrizes. 

A electrolyse actua como cáustico chimi-
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co, como antiseptico e como poderoso modi
ficador dos tecidos doentes. Todavia, o em
prego da diffusão electrolytica medicamen
tosa dá ainda melhores resultados que a ele
ctrolyse simples. N'este metliodo applicamos 
sobre as granulações uma pequena massa me-
tallica de cobre ou de zinco e ligada á extre
midade d'nma haste que por seu turno está 
em communicação com o polo positivo da 
pilha, collocando o eléctrodo indifférente na 
nuca; ha formação de oxichloreto de cobre 
ou de zinco, que no estado nascente se espa
lha e se diffunde nos tecidos doentes. Casos 
inveterados de granulações conjunctivaes tem 
encontrado n'este tratamento a sua cura com
pleta. 

GLAUCOMA CHRONICO SIMPLES.—Aqui tam
bém a corrente galvânica pôde dar excellen
tes resultados. O polo positivo o o polo activo 
e é collocado ao nivel do trajecto do syinpa-
thico cervical, sobre todo o comprimento do 
pescoço; o indifférente fica na nuca, sendo a 
intensidade de 15 a 20 mA. No caso em que 
a vista esteja completamente perdida, ainda 
assim a electricidade pôde dar excellentes re
sultados no tratamento das dores periorbita-
rias violentas e rebeldes a todo outro trata
mento. O effeito da galvanisação positiva so
bre o sympathico traduz-sc por uma diminui
ção da tensão introcular e uma diminuição 
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dos phenomenos dolorosos que podem desap-
parecer por completo, sendo isto tanto mais 
importante quanto é sabido que a maior parte 
das vezes o glaucoma conduz á cegueira. 

.DESCOLAMENTOS DA RETINA. — No descola
mento da retina, qualquer que seja a patho-
genia d'essa lesão, ha dois factos importantes 
a considerar: o destacamento da retina da 
sua posição normal, e a interposição d'uni li
quido entre a mesma retina e a choroideia. 
Tem sido applicados vários metliodos tliera-
peuticos com o fim de evacuar esse liquido 
sub-retiniano e facilitar a applicação da retina 
sobre a choroideia; todavia o único que tem 
dado bons resultados tem sido a electroly
se. Servimos-nos para isso de uma agulha 
muito fina de platina iridiada ligada ao polo 
positivo e que se procura fazer penetrar na 
sclerotica até ao ponto do descolamento. A 
intensidade da corrente será de 5 mA. e a du
ração da electrolyse de um minuto. A agulha 
tem de ser ligada ao polo positivo para se 
poder provocar a coagulação da albumina in
terposta. Ainda mesmo que a cura não acom
panhe todos estes tratamentos, devemos to
davia applicar sempre a electrolyse cm todos 
os descolamentos retinianos recentes e ella 
terá tanto mais probabilidades de êxito quan
to essa operação fôr mais approximada do co
meço dos accidentes. De resto este tratamen-



66 

to não impede o outro pelos meios medicos, 
cujo valor palliativo é conhecido desde ha 
muito. 

OpAClDADES DO V Í T R E O . — A maior parte 
das vezes o tratamento eléctrico é o melhor 
(pie se pôde applicar ás opacidades do vítreo, 
cpiando se applica a corrente galvânica. Para 
isso colloca-se sobre as pálpebras fechadas um 
eléctrodo ligado ao polo negativo, sendo o in
différente collocado na nuca e a intensidade 
de 3 a 5 mA. 

Qualquer que seja a causa d'estas opacida
des, quer seja de origem inflammatoria, quer 
de derrames sanguineus, quer de origem sup
purativa ou de formação cicatricial, o trata
mento pela electricidade galvânica, bem ap-
plicada, tem dado e dará sempre curas perfei
tas e melhoras mais ou menos rápidas. 

IEITES E IEIDO-CHOEOIDITES. — Pela appli-
cação da corrente galvânica consegue-se obter 
muito bons resultados nas iritis e irido-cho-
roidites, qualquer que seja a sua natureza; col
loca-se sobre o olho doente um eléctrodo liga
do ao polo negativo, ao passo que o positivo 
é collocado na appophyse mastoideia, sendo a 
intensidade de 2 a 4 mA. e as sessões de 20 
a 25 minutos. As acções d'esta corrente sobre 
as inflammações do corpo ciliar e da iris são 
devidas a modificações de nutrição pelas trocas 
devidas ao transporte dos iões, e á acção sobre 
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o sympathico que se distribue no systema va-
so-motor do olho e cuja excitação augmenta a 
circulação no olho; como consequência d'estas 
acções produzem-se as seguintes modificações: 
cessação ou diminuição da dôr, desappareci-
mento dos plienomenos inflammatorios da cal
ma, irritabilidade do olho e desapparição das 
adherencias irido-capsulares. 

OEGÃO DA AUDIÇÃO. —ZUMBIDOS NERVOSOS. 
— Nem todos os zumbidos são tratados com 
aproveitamento; só o são os nervosos. Tem-
se empregado a franklinisação, sob a forma de 
sopro, a galvanisação e a faradisação; todavia 
a forma mais empregada é a galvanisação. 
Temos de introduzir um eléctrodo no canal 
auditivo externo e para isso servimo-nos de 
uma mecha de algodão hydrophilo embebido 
em agua e sobre esse algodão se applica o elé
ctrodo activo, ficando o indifférente na nuca. E ' 
necessário applicar a corrente galvânica com 
cuidado e fazel-a variar de intensidade muito 
lentamente, sob pena de se provocar vertigens 
e perturbações cerebraes intensas; as sessões 
duram 2 a 4 minutos e o eléctrodo applicado 
ao ouvido é umas vezes o positivo, outras o 
negativo. A passagem da corrente galvânica 
pelo nervo auditivo no estado pathologico 
produz um zumbido galvanico, mas que des-
apparece com a terminação da corrente- esse 
zumbido é de caracteres différentes do zum-
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bido pathologico ; e entre o zumbido galvanico 
e o apparecimento do pathologico, ha um 
certo espaço de tempo que vae augmentando 
á medida que o numero das applicações gal
vânicas vae crescendo. Normalmente o nervo 
auditivo nâo dá reacção galvânica, isto é, fa
zendo passar pelo nervo auditivo uma corrente 
galvânica, este não dá nenhuma sensação de 
som; pathologicamente não é isto, como se 
acaba de ver. 

SYSTEMA ARTICULAR. RHEUMATISMO ARTI
CULAR.— As curas obtidas no rheumatismo 
pela corrente eléctrica são devidas á electro
lyse que provoca a introducção de certos e 
determinados medicamentos no organismo. A 
substancia que pretendemos introduzir no or
ganismo para a cura das arthrites rheuma-
tismaes ê o chloreto de lithio, que na propria 
articulação transforma o acido, que necessita 
19:000 vezes o seu peso d'agua para se dissol
ver em urato de lithio, o qual precisa apenas de 
119 vezes o seu peso d'agua. A technica do 
tratamento eléctrico do rheumatismo articu
lar é muito simples: colloca-se a articulação 
doente n u m a solução a.2 por cento de chlo
reto de lithio, alcalisando o banho com lithi-
na cáustica ; n'esta solução colloca-se uma la
mina de carvão ligado ao polo positivo; o polo 
indifférente é collocado no dorso com superfi
cie de 300c q- c a corrente pode ir até GO a 80 
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mA., sem dôr. As sessões serão quotidianas e 
de duração de 20 minutos. Quer o rheuma-
tismo seja agudo, quer seja chronico, a ele
ctrolyse positiva pelo chloreto de litliio pro
duz quasi sempre melhoras rápidas. 

EMPASTAMENTOS PERIARTICULARES. — Aqui, 
como no rheumatismo articular, a electrolyse 
pelo lithio dá óptimos resultados. A inten
sidade a empregar deve ser muito elevada, 
porque lia a considerar não só a introducção 
do lithio, mas também as acções electrolyti-
cas intersticiaes passadas no seio dos empas
tamentos articulares. 

Além d'esté processo de electrisação pode
mos também empregar as correntes de alta 
frequência, que também teem dado alguns re
sultados. 

ANKYLOSES.—N'esta doença o tratamento 
pela electricidade tem dado regular aprovei
tamento. A forma eléctrica empregada é a gal
vânica, que actua tanto melhor quanto mais 
recente fôr a ankylose. Aconselha-se impre
gnar os eléctrodos de chloreto de ammonio e 
collocar esses eléctrodos de cada lado da arti
culação, sendo o polo negativo o mais appro-
ximado das adherencias. 

Cada sessão levará dez a trinta minutos e 
teremos de fazer duas sessões por semana. 

A intensidade da corrente variará de 50 a 
150 mA. 
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E' necessário esperar que a lesão inflam-
matoria esteja dissipada, antes de applicar 
este tratamento. 

Apparel ho circulatório,— ANGIOMAS. — No 
tratamento electrolytico dos angiomas e sob o 
ponto de vista do methodo a empregar lia 
duas opiniões, uma que quer o methodo bipo
lar, outra que quer o monopolar. O methodo 
empregado por Bergonié e Bordier é o bipo
lar, que consiste em enterrar duas agulhas li
gadas cada uma d'ellas a um dos poios da 
fonte da corrente galvânica. As agulhas a em
pregar devem ser bastante delgadas, 5 a 8 
décimos de millimetro, de 3 a 4 centímetros 
de comprido e isoladas, menos a ponta que 
deve ficar livre. 

As agulhas que em geral são de platina 
iridiada, devem ser enterradas na parte mais 
saliente do angioma, mas tendo cuidado de 
não attingir a artéria. Devemos regular a dis
tancia das agulhas de maneira a localisai" n'um 
núcleo relativamente estreito toda a acção da 
corrente. 

Quanto ao intervallo das différentes ses
sões, se tratamos d'um angioma cavernoso, de
vemos fazer na mesma sessão três ou quatro 
electrolyses bipolares para que os coágulos 
suecessivos assim formados se prestem mutuo 
auxilio e resistam mais a desaggregação pela 
onda sanguinea. 
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N'este caso haverá varias sessões interval-
ladas. Se o angioma é pouco volumoso, provo
caremos a coagulação do tumor n'uma única 
sessão por tantas picadas bipolares quantas 
forem precisas; é este o tratamento que dá 
melhores resultados. Quanto ás hemorrhagias 
que acompanham a electrolyse dos angiomas 
não são pela maior parte das vezes perigosas, 
visto que ellas param por si próprias. Toda
via casos ha em que as agulhas tendo sido in
troduzidas n'um lago sanguíneo espaçoso, fica 
entre o coagulo formado e a parede do an
gioma uma delgada camada de liquido não 
submettido á acção das linhas de fluxo e por
tanto não coagulado; todavia esse escoamento 
é muito pequeno e termina rapidamente por 
uma simples compressão. Porém não devemos 
perder de vista o doente, porque pôde dar-se 
uma desaggregação dos coágulos e até do pró
prio tecido cicatricial formado no interior dos 
lagos sanguíneos ; não devemos, pois, espaçar 
muito as sessões de electrolyse, sob pena de 
perder na demora parte do beneficio alcan
çado nas electrolyses antecedentes; em quant o 
houver uma parte do tumor que seja mole de
vemos intervir persistentemente sem deixar 
que a desaggregação se produza. 

NAEVI MATEENI.— Os naevi acompanhados 
de um levantamento da pelle, são verdadeiros 
angiomas e como taes se tratam. Vejamos em 
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que consiste o tratamento das manchas de vi
nho— pertencentes á categoria dos naevi vas
culares planos maculosos. E ' também pela ele
ctrolyse que tratamos estes naevi: emprega
mos a electrolyse monopolar, com polo negativo 
como activo e o eléctrodo indifférente appli-
cado em qualquer região perto da que preten
demos electrolysar. 

Escolheremos uma agulha de platina iri-
diada e crivaremos a superficie do naevus de 
picadas clectrolyticas. A intensidade será de 
3 a 5 mA. Passado certo tempo forma-se uma 
cicatriz branca, pouco visivel, que se junta ás 
visinhas, formando uma placa única, que de
pois muda de aspecto, perdendo a cor violácea. 

Tem-sc conseguido bastantes resultados 
com este tratamento, apesar de ás vezes ser 
longo e moroso, exigindo da parte do medico 
e do doente grande dose de paciência. 

ANEURISMAS. — Deve-se a Dujardin-Beau-
metz a rcintroducção da electrolyse no trata
mento dos aneurismas. A technica consiste no 
seguinte: deitado o doente n'um leito, enter
ramos a agulha na parte mais saliente do tu
mor e na extensão de 30 millimetros, para o 
interior da cavidade, sendo essa agulha co
berta de um verniz de gomma laca, salvo na 
sua extremidade. Introduzida no tumor, liga-
se-llie o polo positivo, sendo o eléctrodo in
différente negativo applicado na região dor-
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sal; a corrente vae subindo progressivamente 
até 50 mA., onde a conservaremos durante 
uma hora, Depois reconduise essa corrente 
a zero e tira-se muito lentamente a agulha, 
recommendando ao doente o repouso mais 
absoluto. 

Emprega-se este methodo monopolar em 
vez do bipolar, porque este produziria lie-
morrhagias na occasião da tiragem da agulha 
negativa. E ' necessário dizer-se que o metho
do electrolytico applicado á cura dos aneur i s 
mas thoraxicos não tem dado verdadeiras cu
ras, mas sim melhoras, umas passageiras, ou
tras mais duradouras; todavia alguma coisa 
de importante se poderá fazer quando o aneu-
rysma fôr pouco extenso e de pequena aber
tura. Não sendo, pois, a electrolyse um meio de 
cura verdadeiro, é pelo menos um importante 
meio palliativo, sendo como tal muito pre
cioso. 

ULCERAS VARICOSAS.—Tem-se empregado 
no tratamento d'esta doença vários processos 
de electrisação ; os que actualmente se usam 
mais são o sopro statico e os effluvios de alta 
frequência. A acção do sopro statico é bastan
te importante e manifesta-se logo desde as 
primeiras applicaçòes por melhoras dos prin-
cipaes symptotnas que acompanham esta affec-
ção. A secreção desapparece, assim como tam
bém a dôr e o incommodo á marcha, e a ger-
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minação do fundo da ferida faz-se com regu
laridade e rapidez. Todavia a applicação dos 
effluvios de alta frequência 6 de acção mais 
rápida do que o sopro statico ; assim as re
giões ulceradas são a pouco e pouco substi
tuídas por tecidos de aspecto normal e não 
apresentando nenhum caracter cicatricial. Sup-
põe-se que a acção curativa de qualquer d'es-
tas energias eléctricas seja devida, em parte, 
ao ozone, que tem uma acção dupla, antise-
ptico e stimulante da nutrição dos tecidos ul
cerados, e em parte, ás irradiações ultra-vio-
letas que emittem quer a ponta produetora do 
sopro statico, quer o excitador d'onde partem 
os effluvios de alta frequência. 

EDEMA ELEPHANTISIACO. — Sendo, como se 
sabe, o edema elephantisiaco resultado d'uma 
fibrose hypertrophica da pelle e dos planos 
subjacentes consecutiva a todo o edema pro
longado e de origem lymphatica ou venosa, e 
sabendo-sc que as medicações mais variadas 
tem sido ensaiadas, mas sem os resultados 
que era para esperar, tem-se feito diversas ap-
plicaçõcs da electricidade a essa affecção e 
necessário 6 dizer-se que com resultados bas
tante lisongeiros. A forma eléctrica emprega
da era a galvanisação, com eléctrodo activo 
ligado ao polo negativo, ficando o eléctrodo 
indifférente applicado á nuca; a intensidade 
chegou a 50 mA. durante quinze minutos. 
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Explica-se a acção eléctrica no tratamen
to d'esta affecção pelas acções filectrilyticas 
intersticiaes e pelas acções vaso-motoras. E ' 
necessário dizer-se que nem todos os edemas 
se podem tratar por este processo : é vêr os de 
origem visceral ; mas os de origem troplnca e 
os edemas azues hystericus, terão na electri
cidade um bello meio de cura. 

Apparelho digestivo. — OCCLUSÃO INTESTI
N E . — Antes de se recorrer a qualquer ope
ração cirúrgica no tratamento da occlusão in
testinal, é prudente e util tentar-se a electri-
sação. A technica. a seguir consiste no seguin
te : introduzir-se no rectum uma sonda espe
cial ligada a um irrigador contendo agua 
salgada saturada. Applica-se sobre o abdo
men um largo eléctrodo bem embebido e pos
to em communicação com o polo negativo, ao 
passo que o rectal fica em communicação com 
o positivo. Introduz-se lentamente o clyster 
até metade e n'esta altura faz-se passar a cor
rente com intensidade crescente até 40 ou 50 
mA. Tendo a corrente passado durante 5 mi
nutos, reconduz-se a zéro; depois inverte-se de 
maneira a tornar negativo o polo rectal ; no 
fim da sessão provocam-se interrupções ry-
tlnnicas. 

Muitas vezes este tratamento é seguido 
dos resultados desejados, produzindo-se con
tracções enérgicas das paredes intestinaes, a 
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que segue eliminação fácil c abundante das 
matérias fccaes. Sc as contracções intestinaes 
não apparecem, continuam-se as interrupções 
durante alguns minutos mais, até cilas appa-
recerem; se ainda d'esta vez não houver nada 
de novo, tenta-se outra applicação eléctrica. E ' 
necessário operar-se electri cam ente o mais cedo 
possível, quando para isso não houver, contra-
indicações, para se proceder depois á interven
ção cirúrgica, no caso do tratamento eléctrico 
não dar os desejados effeitos. 

ESOI'HAGLSMO. — O spasmo das fibras lisas 
do esophago, ou esophagismo, é uma névrose 
que pôde ser idiopathica ou symptomatica; o 
seu tratamento pode fazer-se por dois proces
sos : ou pela applicação indirecta da corrente 
ou pela applicação directa, ao nivel da contrac
ção spasmodica. O primeiro processo con
siste em dirigir as linhas de fluxo da corrente 
galvânica atravez do pneumogastrico de cada 
lado do pescoço ; para isso colloca-se ao nivel 
do intervallo deixado pelos dois feixes inferio
res do sterno-niastoideo um largo eléctrodo 
bem embebido e ligado ao polo positivo de 
uma fonte de corrente constante, estando o elé
ctrodo indifférente, de uma superficie de 100 
a 150 o q ' applicado na região sternal; a in
tensidade da corrente irá até 40 ou õO mA. 

A electrisação do pneumogastrico produz 
uma contracção em massa e não um movi-
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mento peristaltico do esophago, actuando esta 
contracção sobre a que existia spasmodica-
niente antes e destruindo-a ; estas sessões se
rão diárias e de duração de 15 a 20 minutos. 
Isto pelo que diz respeito á elcctrisação indi
recta; agora tratemos da directa. Para fazer 
cheerar a corrente até ao nivel do retrahimen-
to snasmodico, servir-nos-hemos de uma oliva 
collocada na extremidade de um conductor 
isolado, tendo essa oliva o diâmetro necessá
rio para íãzer-se atravessar o retraliimento 
spasmodico. Empregaremos os dois processos 
de electrisação : a faradisação e a galvanisa-
ção. No tratamento pela primeira, depois de 
collocada a oliva na região escolhida, fecha-
se a corrente e vae-se augmentando essa cor
rente até se produzir uma boa contracção dos 
músculos situados debaixo do eléctrodo hú
mido, do antebraço, por exemplo. Conserva-
se o eléctrodo activo no seu lugar até que o 
doente diga que não pode mais supportai- o 
cathéter, tirando-o então n'essa occasião;mas 
passado tempo volta-se a nova applicação. 

A acção d'esta corrente, resume-se no se
guinte: ha uma contracção das fibras do eso
phago, contracção essa que accionando sobre 
as fibras esophagias contracturadas spasmo-
dicamente, ainda mais augmenta essa con
tracção até se fatigar e esgotar o musculo; 
em seguida a este esgotamento as fibras rela-
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cham-se e voltam lentamente ao seu compri
mento normal. O tratamento pela galvanisa-
ção tem de ser mais cuidadoso para que não 
haja producção de phenomenos destruetivos 
electrolyticos, aliás haveria producção de um 
tecido cicatricial que crearia um verdadeiro 
retrahimento definitivo. E ' necessário, pois, 
fazer-se ao nivel do ponto spasmodico uma 
galvanisação que não exponha a provocar ac
ções destruetivas da electrolyse. 

O eléctrodo á deixado no lugar tanto tem
po quanto o doente o possa supportai-, e tira
ge depois de se ter conduzido a corrente pro
gressivamente a zero. 

DILATAÇÃO .ESTOMACAL.— A dilatação que 
aqui temos em vista é a dilatação primitiva 
do estômago, e devida á debilidade primitiva 
da fibra muscular lisa. 

Tem sido propostos muitos tratamentos 
para a dilatação estomacal, mas todos elles, o 
que já se não dá com o eléctrico, estão ainda 
longe de dar resultados práticos. Póde-se con
siderar esta dilatação de estômago como uma 
paralysia das fibras lisas c é esta paralysia 
que nós procuraremos melhorar, sendo por
tanto a dilatação devida á paralysia das tu
nicas musculares, a considerada por nós. Ha 
dois processos de electrisação estomacal: a 
electrisação intrastomacal e a electrisação per-
cutanea. 
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Tratemos do primeiro processo. Servir-
nos-hemos de um eléctrodo ingerivel especial, 
formado por uma capsula de ebonite, munida 
d'um certo numero de buracos, no interior da 
qual existe uma massa metallica ligada a um 
fio muito fino que vem para o exterior. Feita 
a introducção, faremos a applicação (píer da 
corrente faradica, quer da galvânica; quer 
seja uma ou seja outra, o segundo polo da 
fonte da corrente é applicado na região epi 
gástrica. Applicando a corrente faradica, a 
sua intensidade deve ser tal que baja contrac
ções da parede abdominal perfeitamente visi-
veis. 

Pretendendo nós actuar sobre as fibras 
estomacaes paresiadas e atravez da parede 
abdominal, recorreremos á franklinisação her-
tziana, cuja acção sobre os órgãos profunda
mente collocados é manifesta. Além da exci
tação produzida sobre os músculos abdomi-
naes, cujos movimentos actuam ftworavel-
mente sobre a paresia estomacal, a franklini
saçào hertziana actua também directamente, 
atravez da parede abdominal, sobre as tuni
cas musculosas gástricas. O excitador estático 
será applicado na região supra-umbilical, na 
região esquerda ao nivel do umbigo e a três 
dedos de distancia, e einfim também á esquer
da um pouco acima da espinha illiaca antero-
superior. A maior parte das vezes são neces-

8 
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sarios um ou dois mezes para o tratamento o 
muitas vezes, especialmente nos velhos, é ne
cessário fazer a repetição do tratamento por 
varias vezes. Nas pessoas novas jã assim não 
acontece, e quasi sempre no fim de 30 a 40 
sessões de franklinisação hertziana o estôma
go tem diminuído muito de volume. 

CONSTIPAÇÃO. — E ' á causa da constipação 
que nós dirigimos o tratamento, seja ella de 
que natureza for: de origem estomacal, ou de 
origem intestinal. 

As applicações da electricidade serão ou 
intrarectaes ou abdominaes. Nas applicações 
abdominaes, dirigiremos a franklinisação her
tziana, que 6 a forma eléctrica empregada, so
bre a fossa illiaca esquerda e insistindo mais 
sobre os pontos onde os músculos abdominaes 
se contrahem com mais facilidade ; mas é ne
cessário fazer-se applicações da mesma natu
reza sobre a região estomacal. Para fazer as 
applicações hertzianas no rectum é necessário 
fazer-se uso d'um excitador especial; as ap
plicações devem ter a duração de 15 a 20 mi
nutos, e serem precedidas das applicações 
abdominaes. Além d'estas formas de electri
cidade poderemos também fazer uso d'outras ; 
por exemplo das galvano-faradicas ; todavia 
as mais empregadas são as jâ citadas. 

VÓMITOS. — O tratamento dos vómitos pela 
electricidade já não é novo, e desde Bonnehn, 
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em 1859, a Tripier em 1879, varias applica
ções foram feitas pela galvanisação e com 
bastantes resultados. Seja qual fôr a causa 
dos vómitos, o tratamento será o mesmo : ap
plicações galvânicas sobre os dois pneumo-
gastricos com eléctrodos pequenos, de 2 cen
tímetros cada, na bifurcação do sterno-mastoi-
deo, e collocação do eléctrodo indifférente de 
150c q- na região epigastrica ligado ao j)olo 
negativo, sendo a intensidade de 10 a 40 
mA. 

Durante as primeiras sessões, o medico será 
muito cauteloso nas applicações eléctricas, e 
de tal maneira, que todas as vezes que appa-
recerem ameaças de nauseas, a intensidade será 
rapidamente elevada, até poder chegar a 30 
on 40 mA. Logo que da parte do doente estes 
plienomenos baixem, a intensidade também 
será baixada até 10 ou 5 m A. 

E' prefcrivel escolher o momento da diges
tão para fazer este tratamento, e para isso faz-
se comer ou beber ao doente aquillo de que 
elle não goste e lhe provoque nauseas ou vó
mitos. As sessões devem, ao começar, ser mui
to approximadas, mas depois serão mais afas
tadas, dando-se só unia a duas por dia; no fim 
de umas oito a quinze, os effeitos curativos se
rão manifestos, e se as applicações forem bem 
feitas, poderemos contar com uma cura defini
tiva. 
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Órgãos genito- urinários. — INCONTINÊNCIA, 
URINARIA. — As incontinencias urinarias podem 
dividir-se cm trcs classes : umas d'origem no
cturna, outras de origem nocturna e diurna e 
as ultimas só d'origem diurna. As nocturnas 
são devidas a defeito da educação dos centros 
superiores de controle e é necessário pôr de 
novo estes centros superiores em communica-
ção com os centros lombares ; n'este caso pre
cisa o tratamento eléctrico estimular forte
mente a região perineal ou vulvar. No segun
do caso, incontinencias nocturnas e diurnas, 
é ao sphincter que attribuimos a causa; n'este 
caso elle é ou atrophiado ou paresiado e por
tanto insufficiente para reter o conteúdo da. 
bexiga; isto dá-se mais commummente na mu
lher, que tem um sphincter muito menos so
lido que o homem ; o tratamento localisar-se-
ha ao nivel das fibras atrophiadas ou paresia-
das. No terceiro caso, incontinencias pura
mente diurnas, é á urethra ou ao sphineterr 
c não ao somno que devemos attribuir a cau
sa. Quanto aos tratamentos, elles são de duas 
ordens, segundo elles se dirigem á cathegoria 
puramente nocturna ou então ás duas outras 
cathegorias. Querendo actuar-se sobre os cen
tros lombares, empregaremos um eléctrodo in
différente applicado sobre esta região e outro 
eloctrodo, mais pequeno, ao nivel da região 
perineal ou vulvar, segundo o sexo ; a correu-
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tie empregada é a faradica ; por fim substitui
remos esta corrente pela galvânica rythmica 
e invertida, produzindo uns 40 ou 50 choques 
galvânicos ; por ultimo ainda poderíamos em
pregar a franklinisação sob a forma de faiscas, 
applicadas nas regiões lombar, perineal ou su-
pra-pubica. Este tratamento será applicado 
durante varias semanas, até fazer desapparecer 
os últimos traços d'um habito antigo. Todavia 
quando a causa da incontinência reside n'u-
ma perturbação da innervação ou da nutrição 
do sphincter, a acção do tratamento deve ser 
local e esse tratamento consistirá na applica-
ção das correntes faradicas e na franklinisa
çâo hertziana. O primeiro é chamado o me-
thodo de Gkiyon, o segundo o de Bordier. No 
primeiro introduz-se uma oliva metallica, em 
cabo isolado, e ligada por um fio a um dos po
ios d'um apparelho de corrente faradica, o ou
tro polo ficando em communicação com o 
abdomen; só se faz passar a corrente depois 
de a oliva estar bem justa no sphincter. 

E ' necessário graduar a intensidade de 
maneira a não ser muito enérgica, mas sufi
ciente a produzir leves contracções dos mús
culos abdominacs. 

As sessões, de 3 a 4 minutos, serão quo
tidianas. Os effeitos d'esté tratamento são em 
geral manifestos e rápidos, a não ser no caso 
de incontinência devida a irritabilidade vesi-
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cal. No methodo de Bordier é á franklinisação 
hertziana que se recorre. A cada faisca que se 
produz entre os polos da machina, ha uma con
tracção enérgica spliineteriana e portanto tan
tas contracções quantas as faíscas produzidas. 
Este tratamento tem dado muito.bons resul
tados. 

PÁKALYSIA VESICAL. —Tendo tratado já da 
paralysia do sphineter, diremos agora duas pa
lavras sobre a paralysia dos músculos expul-
sores. 

Precisamos primeiro que tudo procurar a 
causa da paralysia e dirigir o tratamento con
tra essa causa; mas além d'esse tratamento 
causal, e muito especialmente nos casos em 
que elle não é applicavel, o tratamento elé
ctrico directo tem sido feito e com bons re
sultados. Esse tratamento pode ser percuta-
nco ou intra-vesical. Quer um, quer outro, são 
de fácil applicação, tendo o cuidado de no se
gundo encher a cavidade vesical com agua 
bórica. Podcr-se-ha applicar tanto a corrente 
galvânica rythmica, como a faradica; a sonda 
será ligada no polo negativo. 

APERTOS DA URETHRA.—Ha já bastantes 
annos que o tratamento electrolytico dos aper
tos urethraes está posto em pratica, apesar 
dos inconvenientes apontados por alguns com 
mais ou menos razoes; todavia, apesar da 
guerra movida, este tratamento não só não 
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tem sido abandonado, mas também tem sido 
aperfeiçoado na sua teclmica. Ha dois proces
sos empregados : a electrolyse linear e a cir
cular ou cylindrica. A electrolyse linear tem 
alguns inconvenientes, quaes sejam o expor os 
doentes a vêr declarar-se abcessos ou phle-
gmões, por causa da forte densidade eléctrica. 
Todavia este metliodo, usando uma lamina 
triangular, e com uma intensidade de 20 a 50 
mA., produz acções electrolyticas tão intensas 
e rápidas, que os apertos mais completos são 
atravessados n'um tempo muitissimo curto. 
Não é todavia o resultado proximo ; mas o afas
tado o que desejamos obter. Assim de nada 
serviria obter-se um calibre urethral bastante 
largo, para d'abi a uns tempos elle voltar á 
primitiva ou ainda abaixo. E ' para evitar es
tas recidivas que usaremos o metliodo circu
lar ou o cylindrico. 

Quanto ás acções electrolyticas que se 
manifestam no tratamento dos apertos ure-
tliraes, preciso é dizer-se algumas palavras 
sobre ellas. Sabemos que quando passa uma 
corrente por um conductor metallico introdu
zido na região retrahida, ha a electrolyse dos 
tecidos visinhos ou antes do chloreto de sódio 
que elles conteem, ficando em liberdade o ião 
sódio, que em presença da agua dos próprios 
tecidos se transforma em soda cáustica, dan-
do-se estas acções a profundidades e a graus 
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variáveis; as acções terciárias da electrolyse, 
(destruição pela soda dos tecidos visinhos), são, 
como se acaba de ver, bastante enérgicas e 
dão-se nas regiões circumvisinhas á liaste me-
tallica introduzida. 

Ora, é a intensidade empregada que re
gula as acções destruetivas terciárias da ele
ctrolyse, sendo esses effeitos pouco nitidos 
quando a intensidade não ultrapassa de 3 a 5 
mA. Tratemos agora, depois d'estas leves 
considerações, do tratamento dos retrahimen-
tos urethraes pelo metliodo circular; começa
remos pela technica. Temos de considerar os 
dois casos : ou o rctraliimento é de tal ordem 
que o doente mal possa urinar ou então esse 
retraliimento é pouco nitido. No primeiro caso 
servir-nos-hemos de uma vela olivar de muito 
pequeno calibre que se procurará introduzir 
no canal até que a oliva bata no aperto. Li-
gar-se-lia o polo negativo ao conductor ure
thral, ficando o indifférente, de 10Uoq-, collo-
cado sobre o abdomen: a corrente subirá até 
5 mA. Conservando a oliva contra o aperto, 
verifica-se em breve que o obstáculo é ultra
passado; para-se a corrente, para de novo se 
começar. 

Quando o aperto não é muito manifes
to, tentamos a exploração do numero e se
de dos retraliimentos, applicando em seguida 
a cada um d'elles e suecessivamente a vela 
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olivar electrolytica até se obter uma dilatação 
suficiente para se passar a outra e assim suc-
cessivamente até ao ultimo. A intensidade não 
passará de 4 a 5 mA e as sessões de 15 a 
20 minutos. 

ÓRGÃOS GENITAES DA MULHER. — FIBROMAS 
DO UTERO.—Devem-se a Apostoli os conheci
mentos que se possue sobre os methodos em
pregados no tratamento eléctrico dos fibromas 
uterinos. 

A vantagem do tratamento eléctrico nos 
fibromas uterinos é a não existência de perigo 
como consequência d'esté tratamento quando 
as applicaçôes são bem feitas; o mesmo se não 
poderá dizer do tratamento cirúrgico. Esta
tísticas publicadas por Bergonié, Delbet, etc., 
mostram as seguintes médias: paragem ou di
minuição das hemorrhagias — 70 a 9 0 % ; des» 
apparição ou diminuição da dôr—50 a 60 %; 
regressão do tumor — 1 0 %; melhoraçáo do 
estado geral — 60 a 80 %• 

A7è-se, pois, por estas percentagens que, 
se a electricidade não tem uma manifesta acção 
curativa no tratamento dos fibromas, tem pelo 
menos um importantíssimo papel na melhora
çáo dos symptomas geraes mais importantes 
d'esses tumores. 

Nem a todos os fibromas se pode applicar 
o tratamento eléctrico; assim aos fibromas 
kysticos, aos polypos fibrosos, ou ainda aos 
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tumores fibrosos infra-peritoneaes pediculados 
ou livres na cavidade abdominal, esse trata
mento electrolytico não é applicavel. 

Fica reservado este tratamento aos fibro
mas tendo uma larga base de implantação ou 
de communicação sobre a parede uterina, qual
quer que seja a sua forma ou o seu volume, 
quer elles sejam sub-mucosos, intersticiaes ou 
sub-peritoneaes. Contra-indica-se em todo o 
estado inflammatorio ou no estado suppura
tive dos annexos; de resto nos casos duvido
sos abster-nos-hemos de operar electricalnen
te. Este processo de tratamento dos fibromas, 
sendo essencialmente palliativo, symptoma-
tico, fazendo desapparecer a dôr e a liemor-
rliagia, e melhorando o estado geral, ainda 
mesmo que não fizesse diminuir o tumor, tor
nará na maior parte dos casos a intervenção 
cirúrgica inutil; mas ainda mesmo que essa 
intervenção se tornasse necessária, o trata
mento electrolytico ainda é indicado como 
meio de preparação ás operações cirúrgicas, 
que elle não entrava nem complica. Vamos, 
pois, descrever a tcclmica da electrolyse intra-
uterina. O eléctrodo empregado será o de pla
tina e não devemos empregar os solúveis pela 
razão seguinte: como sabemos, o poder lie-
mostatico depende da quantidade de iões he-
mostaticos postos em liberdade no polo posi
tivo; se os eléctrodos forem solúveis, esses iões 
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unem-se ao eléctrodo, dando origem a oxichlo-
retos, não apparecendo, portanto, as proprie
dades esperadas. 

E ' necessário introduzir a sonda até ao 
fundo do utero, nias se a sua entrada fôr um 
pouco diffieil ao nivel do orifício interno do 
collo uterino, então para-se nessa posição e 
faz-se alii mesmo accionar a corrente durante 
um certo tempo, que em geral é sufficiente 
para depois deixar passar a sonda até ao fun
do do utero ; (isso devido ás propriedades anal
gésicas e anti-spasmodicas do polo positivo). 

O eléctrodo abdominal, indifférente, será 
ligado ao polo negativo, ao passo que o ute
rino será unido ao positivo. Em seguida ele-
var-se-lia a corrente progressivamente, e se
gundo a tolerância do doente; porque é sabido 
que algumas doentes são de uma sensibilidade 
eléctrica extrema, reagindo immediataniente 
e em grau elevado a essas excitações; além 
d'isso todo o utero cuja peripheria está affe-
ctada de lesões inflammatorias que nós não 
podemos prever, manifestará a presença d'es-
sas lesões por reacções eléctricas particula
res. E ' por isso que na primeira sessão não 
elevaremos a intensidade acima de .50 mA., 
ainda mesmo que ella seja bem tolerada, e só 
nas sessões seguintes a iremos elevando pro
gressivamente a 70, 90, 150 mA. e ás vezes 
ainda mais, no fim de duas, quatro, etc., ses-
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soes. Quando procurarmos fazer parar o tu
mor no seu desenvolvimento, a intensidade en
tão será muito elevada; mas quando preten
dermos obter simplesmente uma acção hemos-
tatica, bastam então uns 70 mA. 

A duração de cada sessão não deve ultra
passar 5 a 10 minutos, a não ser que preten
damos cautérisai- a cavidade uterina, porque 
n'esse caso além de nos servirmos do eléctro
do de carvão, cuja acção não só é larga mas 
rapida,; levaríamos a duração das sessões até 
10 ou 12 minutos. Depois da operação, a doen
te deve ficar estendida em posição liorisontal 
uma ou duas horas. O numero das sessões é 
variável com a docnle e com o fibroma, bas
tando cm geral duas a três sessões por se
mana; a não ser no caso de hemorrhagias in
tensas, em que será necessário fazer-lh'as dia
riamente. A paragem das hemorrhagias far-
se-lia no fim de algumas sessões, o que já as
sim não acontece para a diminuição de volume 
do tumor, que a dar-se, só se faz no fim de 
trinta a quarenta sessões. Vamos agora ver 
qiiaes são as modalidades operatórias corres
pondentes a cada typo de fibroma. Aos fibro
mas hemorrhagicos dirigem-se as electrolyses 
positivas intra-uterinas, devido a que«as pro
priedades hemostaticas, coagulantes, d'esse 
polo são muito enérgicas; aos fibromas volu
mosos, produetores de plienomenos de com-
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pressão, applicamos a electrolyse intra-ute-
rina negativa com intensidade de 100 a 150 
niA. e mais, com o fim de tentar diminuir ou 
pelo menos fazer parar o desenvolvimento do 
fibroma. Além d'isso faremos as galvanisaçôes 
vaginae s todas as vezes que o tratamento in-
tra-uterino for impossivel (flexão, hyperesthe
sia, etc.) ou quando exista inflammação dos 
annexos, que poderemos avivar por este trata
mento. 

Além d'esté tratamento pela electrolyse, 
podemos também empregar um tratamento 
não electrolytico: as correntes faradicas sim
ples ou sinosoides. 

O tratamento faradico tem sido aconse
lhado para combater o elemento dôr, collo-
cando para isso um hysterometro qualquer 
no utero, na cavidade cervical ou na vagina, 
ficando o eléctrodo indifférente no abdomen. 
Os resultados apparecem ás vezes no fim de 
alguns minutos, outras vezes leva mais tempo, 
20 minutos a meia hora, e com uma intensida
de muito elevada, tanto quanto a doente a pos
sa supportai-. 

Além d'isso também se emprega esta forma 
eléctrica todas as vezes que o emprego da gal-
vanisaçJ,o não seja possível, ou por não ser 
supportada pela doente, ou porque essa forma 
de energia não de resultado algum. Também 
a voltaisação sinusoidal d'Arsonval tem sido 
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praticada com eléctrodo de carvão e placa 
abdominal. 

METRITES.—No tratamento da metrite a 
electrolyse intra-uterina substituirá vantajosa
mente os diversos tratamentos propostos, taes 
como: os cáusticos, a galvano-cauterisação, a 
curetagem, etc. Para fazermos as applicações 
eléctricas intra-uterinas, ligaremos ao hystero-
metro eléctrico o polo positivo, collocando o 
eléctrodo indifférente sobre o abdomen. Pode
mos empregar duas espécies de eléctrodos, o 
inatacável e o atacavel ou solúvel. No primeiro 
grupo collocaremos o de platina, semelhando 
um hysterometro, tendo um cabo onde se liga 
o fio conductor e o carvão de retorta, que é o 
mais empregado. O eléctrodo indifférente é 
uma larga placa ellyptica de cobre nickelaclo, 
levemente concavo, de maneira a poder ser 
adaptado sobre a parede abdominal e onde se 
liga, o fio conductor; collocando a doente em 
posição horisontal, applica-se primeiro o elé
ctrodo indifférente sobre o abdomen, introduz-
se o speculum e a seguir o hysterometro em
bebido cm vaselina mercurial. Pretendendo-se 
cautérisai- largamente a cavidade uterina, ser-
vir-nos-hemos do eléctrodo de carvão, fazen
do por o applicar o melhor possivol sobre 
toda essa cavidade, e produzindo-lhe determi
nados movimentos; mas fazendo esses mo
vimentos com cuidado e sem provocar dôr. 
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Postos nos seus respectivos lugares os eléctro
dos, faremos passar a corrente por poucos, 
gradualmente, até á intensidade querida, co
meçando por 40 ou 50 mA. e subindo até 100 
ou 150 m A. e mais, dependendo isso da tole
rância da doente. Applicados os eléctrodos e 
passada a corrente, com sessões de quatro a 
cinco minutos de duração, e terminadas essas 
sessões, retira-se o liysterometro docemente, 
collocando no fim um tampão de gaze iodo-
formada no fundo da vagina. As sessões serão 
duas a três por semana e mesmo mais no 
caso de hemorrhagias graves. Estas sessões 
serão seguidas de repouso o mais completo 
possivel, durante algumas horas, evitando-se 
também o coito. Isto pelo que diz respeito 
aos eléctrodos inatacáveis. Quanto aos solú
veis, ligando um d'esses metaes ao polo posi
tivo e ficando depois em contacto com os te
cidos, forma-se um oxichloreto que é absorvi
do e se diffunde nos tecidos eircumvisinhos á 
medida da sua producção; e como os metaes 
mais empregados são o cobre e a prata, for-
mam-se respectivamente oxichloreto de cobre 
e de prata. 

As metrites blenorrhagicas, sendo as que 
curam mais facilmente por este tratamento, 
não fazem correr á doente, sendo assim tra
tada, os perigos de uma curetagem. Qual
quer que seja o processo empregado, se a me-
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trite se acompanha de dôr, seja essa metritc 
de que origem fôr7 deveremos fazer preceder 
a electrolyse intra-uterina de algumas sessões 
de faradisaçâo vaginal. 

AMENOREHEIA. — Em qualquer das pertur
bações da menstruação, a franklinisação sob 
a forma de banho estático simples, basta; to
davia o efíluvio eléctrico ou a fricção pratica
da sobre a região lombar dá resultados mais 
rápidos. Quando a amenorrheia é devida a 
qualquer estado geral, o tratamento deve di-
rigir-se a esse estado, sob a forma de banhos 
estáticos e faiscas na região lombar. 

As sessões serão diárias e se, passado um 
me/,, as regras não apparecem, dirigir-nos-he-
mos ao tratamento local que tem por fim pro
duzir um affluxo sanguíneo, uma espécie de 
congestão activa, que se localisa nos ovários e 
no utero; para isso praticaremos algumas ele
ctrolyses intra-uterinas negativas, com inten
sidades de 40 a 50 mA. e durante alguns 
minutos. Em geral este tratamento dá resul
tado no fim de 5 a 6 sessões; todavia esse 
resultado nunca apparecerá quando houver 
atrophia ovarica. Nas virgens, a faradisaçâo 
será adomino-dorsal. Na dysmcnorrheia, quan
do não ha lesão local mechanica, o tratamento 
de escolha é a franklinisação. Não havendo 
resultados apreciáveis, juntaremos á franklini
sação a faradisaçâo local uterina, dois ou três 
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dias antes do apparecimento das regras, e 
com uma corrente tão forte quanto a doente 
a possa supportai'. 

HEMORRHAGED UTERINA.—O tratamento das 
hemorrhagias uterinas é especialmente dirigi
do á causa que as produz, e é por isso que 
nas metrorrhagias, originarias de qualquer 
fibroma ou de qualquer metrite, a electrolyse 
positiva intra-uterina, segundo o methodo de 
Apostoli, é o tratamento de escolha. Mas em 
certas hemorrhagias uterinas, as ligadas a 
nina atonia muscular, assim como as hemor
rhagias post-partum, não nos serviremos senão 
das correntes faradicas, aproveitando as duas 
propriedades da corrente: a vaso-constrictora 
e a tónica. Os resultados obtidos por este 
processo teem sido muito bons. A electrolyse 
pode ser empregada com vantagens em certos 
casos de esterilidade, quando para ella con
correm perturbações menstruaes, inflammações 
chronicas da mucosa uterina, obstáculos me
cha nicos, como o vaginismo, sténose do collo, 
desvios, etc., e desenvolvimento incompleto 
do utero. Ha casos de cura verdadeira, em 
que mulheres estéreis até á applicação da ele
ctrolyse, deixaram de o ser depois d'essas ap-
plieações. 

DESVIOS UTERINOS. — Na maioria dos casos 
os desvios uterinos são a consequência de es
tados phlegmasicos mais ou menos antigos, 

a 
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taes como: congestões uterinas, metrites, peri
metrites, etc., e n'estes casos o melhor trata
mento será a electrolyse intra-uterina, por se 
dirigir â causa productora. Empregaremos 
como eléctrodo intra-uterino o ligado ao polo 
positivo, com sessões diárias e intensidades 
que podem ir até 100 mA., e mais. 

Se o utero depois d'estas applicações não 
voltar á sua posição normal, tentaremos a 
faradisação com fluxos d'inducçao cada vez 
mais fortes, ate fazer soffrer ao utero fortes 
abalos. Quando a introducção do eléctrodo 
uterino é difficil, como na anteversão, ou im
possível como nas virgens, collocaremos en
tão dos dois lados da linha branca, um pouco 
acima do pubis, uma placa de 20 o q - coberta 
de feltro espesso, bem embebido, ligadas estas 
duas placas ao polo positivo, e unindo o exci-
tador rectal ao polo negativo. Este tratamento 
dá em geral muito melhores resultados do que 
os usados actualmente, como os pesarios, cin
turas e outros, que aldm de ás vezes serem 
imiteis, são também muitas vezes bastante pe
rigosos. 

VAGINISMO. — Caracterisa-se esta affecção, 
como é sabido, por contracções spamodicas c 
por uma hyperesthesia intensa e dolorosa da 
vagina e vulva. 

A' inspecção, o exame não indica nada, 
mas pela introducção de qualquer corpo ex-
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tranlio, manifestam-se logo contracções enér
gicas e dolorosas. N'esta affecção, qualquer 
que seja a sua causa, o único tratamento ra
cional e que dá verdadeiros resultados é a ele
ctricidade. Empregaremos a corrente induzi
da, de preferencia a outros, servindo-nos para 
isso do eléctrodo de Apostoli, bipolar, e que 
percorreremos sobre toda a superficie doente 
com forte intensidade e durante uma meia 
hora. 

Sob o ponto de vista da applicação da ele
ctricidade em — PARTOS — vários estudos tem 
sido feitos, cliegando-se a varias conclusões, 
todas tendentes a mostrar a importantíssima 
acção que ella manifesta na obstetrícia. Assim 
as conclusões mais importantes a que se tem 
chegado são : tonificar e fortificar os múscu
los, provocar contracções uterinas enérgicas, 
accélérai- a dilatação do collo, abreviar a du
ração do trabalho, prevenir o schok, o esgo
tamento e a hemorrhagia. Mas é especialmente 
nos casos de inércia uterina e de hemorrha-
gias, que a faradisação dá resultados comple
tos, perfeitos, sendo por assim dizer o seu re
médio por cxcellencia, e tendo uma acção muito 
mais enérgica e mais prompta que a cravagem 
e a agua quente. Portanto todas as vezes que 
no decorrer do trabalho o musculo uterino 
manifesta tendência á inércia e que na mesma 
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occasião do parto ou então post-partum appa-
reçam hemorrhagias, o melhor melo de que 
nos podemos servir para atalhar taes inconve
nientes é a electricidade empregada na forma 
de faradisação, que dá resultados certos e se
guros. 

Antes de terminarmos este assumpto, que 
já de si é incompleto, mais o seria ainda se 
não disséssemos duas palavras sobre as recen
tes applicações medicas da electricidade, mui
to especialmente sobre a photothcrapia e a 
radiotherapia, processos novos ainda, mas que 
estão dando maravilhosos resultados no dia
gnostico e na therapeutica de muitas doenças, 
que até aqui eram de difficil diagnostico e de 
mais difficil tratamento. 



Electro-phototherapia 

Não é de recente data que a influencia 
benéfica da luz solar tem sido empiricamente 
reconhecida e utilisada na medicina; todavia 
a utilisação curativa da luz artificial, remonta 
apenas a alguns annos. Porém ainda hoje sabe
mos pouco relativamente á natureza intima 
d'esta força; sabemos que ha uma certa rela
ção entre as energias luz, calor e electricidade, 
especialmente quando essa luz é produzida 
por corpos incandescentes, taes como o sol, ou 
por corpos sólidos, líquidos ou gazosos, porque 
segundo a natureza da fonte luminosa, a rique
za relativa de cada uma d'estas forças é diffé
rente. De resto é possivel associar ou desas-
sociar, com ajuda de certos artifícios, as ra-
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diações caloríficas, chimicas ou luminosas, que 
são a base da phototherapia, associações ou 
desassociaçõcs essas que possuem certas e de
terminadas propriedades physicas, therapeu-
ticas ou biológicas. 

Estas associações das radiações calorífi
cas, luminosas, ou chimicas, fazem-se segundo 
condições dadas pela natureza das applica-
ções medicas. Na phototherapia einprega-se 
quasi sempre a luz solar ou eléctrica, devido 
a que as diversas fontes da luz artificial hoje 
em uso são desigualmente ricas em radiações 
de diversas naturezas. Nos auimacs superio
res e no homem, a influencia da luz sobre as 
funcções de nutrição, sobre as secreções e so
bre os centros psycho-motores, é muito nítida 
e fácil de pôr cm evidencia. 

Os raios luminosos, segundo a sua côr, 
actuam d'unia maneira différente sobre a cir
culação, nutrição c sobre o systema nervoso. 
Os brancos activam só a circulação superfi
cial; os vermelhos e amarellos têm uma acção 
mais profunda; os azues e violetas retardam 
o curso do sangue. Sobre o systema nervoso, 
as excitações também variam segundo a sua 
côr; elles tem uma acção manifesta sobre o 
symptoma dor, de tal modo que quando ha 
uma affecção dos nervos, são os raios azues e 
verdes que ahi são applicaveis. As radiações 
chimicas tem uma acção importantíssima, não 
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só sobre os animaes, mas até sobre as proprias 
plantas. 

Ha dois processos de empregar a luz : no 
1.° emprega-se a luz branca com o seu triplo 
effeito: calorífico, luminoso e chimico ; no 2.° 
supprime-se quer as radiações caloríficas, quer 
as chimicas, associando a restante aos raios 
luminosos propriamente ditos. A luz pode ser 
applicada em banho geral ou localmente. Quan
do ella é applicada em banho, a sua acção 
mais importante é devida aos raios caloríficos 
ou luminosos. A sua acção manifesta-se na 
pelle pela acceleração da circulação, vaso-di-
latação, diminuição da tensão sanguínea, etc. ; 
tem além d'isso uma acção analgésica impor
tante que se manifesta no rheumatismo, e na 
gotta, produzindo uma acção rápida. A estes 
effeitos immediatos correspondem effeitos se
cundários não menos importantes: eliminação 
abundante de gaz carbónico pelos pulmões, 
absorpção de maior quantidade de oxigénio 
pelos glóbulos rubros, augmente de excreção 
da uréa, etc. 

Pode-se, portanto, dizer que o banho cons
titue uma medicação tónica e sedante impor
tante. 

Quanto ás indicações therapeuticas da ele-
ctro-phototherapia, ha a distinguir o calor ra
diante luminoso e os raios actinicos. O calor 
radiante luminoso dirige-se ás perturbações 
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da nutrição, da crase sanguínea e ás pertur
bações nervosas em que o elemento dôr entra 
em grande escala. 

Nas perturbações da nutrição temos a con
siderar a acção que cila exerce sobre o raclii-
tismo, scrophulose e lymphatismo, que é mui
tíssimo importante; e pela sua acção hemo-
poietica e oxidante, na anemia, chlorose, etc. 
Mas a sua acção mais importante e mais per
feita é a que ella exerce sobre o rheumatismo 
e a gotta, cujos resultados n'este caso são bri
lhantes. Todos, de resto, são concordes em af
firmai- a potencia analgésica e resolutiva d'esta 
energia. Nos ataques de gotta, a dôr diminue 
logo desde o primeiro banho; se a dôr reap-
parece, não durará muito tempo se lhe appli-
carmosmais algumas sessões. Os rheumatismos 
são egualmente melhorados pelos banhos pho-
to-electricos; no articular chronico. a rigidez 
da articulação desapparcce, as dores também, 
os músculos adquirem o seu vigor, etc., e isto 
tanto melhor quanto mais cedo fôr tratado. 

Nas affecçòes nervosas a electro-photothe-
rapia dá bons resultados na, hystheria, cho
rea e neurasthenia, mas é especialmente nas 
nevralgias que ella dá bellos resultados, qual
quer que seja a sua origem. 

Tratamos até agora do calôr radiante lu
minoso; vamos dizer duas palavras sobre a 
luz corada e raios actinicos. A luz corada tem 
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uma grande importância no tratamento das 
febres eruptivas, como por exemplo, a vario
la. Nota-se que nos doentes assim tratados as 
pústulas não suppuram e curam sem cicatri
zes ou com levíssimas cicatrizes. E ' necessário 
todavia, que essa exposição á luz corada seja 
permanente. 

Tem-se também experimentado para o sa
rampo e com bellos resultados. 

Quanto aos raios actinicos concentrados é 
especialmente sobre o lupus que elles mais se 
empregam. O lupus é das dermatoses a mais 
refractária e a mais rebelde aos esforços da 
therapeutica. Vários methodos therapeuticos 
tem sido tentados, mas nenhum tem dado re
sultados completos, e, se d'isso seapproximam, 
6 á custa de cicatrizes mais ou menos visíveis. 
As primeiras tentativas pliototherapicas foram 
feitas por Thayer, com raios de sol concentra
dos. 

E' porém a Finsen que cabem as honras 
da applicação da luz artificial e do aperfeiçoa
mento da instrumentação. 

Como n'este caso do lupus, só devemos 
aproveitar a acção bactericida da luz e de 
excluir os raios caloríficos, que produziriam 
verdadeiras combustões dos tecidos, temos de 
nos servir de processos e apparelhos especiaes 
para esse fim. O tratamento é absolutamente 
indolor, a não ser no caso de haver ulcerações 
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que a compressão torne sensivel. O effeito do 
tratamento caracterisa-se por rubefacção local, 
geralmente seguida de formação de vesículas, 
mas não produzindo nunca perda de substan
cia. No fim de 8 a 10 dias lia a dcscamação 
de epiderme, onde se applica um penso anti-
scptico, afim de evitar a infecção da região. E ' 
necessário no fim de 8 a 15 dias voltar a ata
car a mesma região. Por este tratamento as 
ulcerações reduzem-se e tapam, as nodosida-
des achatain-se e desapparecem. N'esta occa-
sião interrompe-sc o tratamento, mas isto não 
(píer dizer que o doente esteja curado, porque 
quasi sempre persistem debaixo da pelle pe
quenas nodosidades que escaparam ao primei
ro tratamento e que passado certo tempo rcap-
parecem á superficie, espalhadas aqui e alli. 
E', pois, necessário um segundo tratamento, 
porque se o doente despresar este facto, estes 
pequenos focos podem evolucionar com bas
tante intensidade. A duração do tratamento 
varia segundo a natureza e a gravidade dos 
casos, mas segundo Finsen elle é de 4 a 5 Ine
zes e com um período de observação que dura 
de um a dois annos. Este methodo tem mui
tas vantagens, sendo a ausência de cicatrizes 
e a sua applicação indolor as mais importan
tes. Os resultados colhidos são importantíssi
mos, visto os casos refractários serem só na 
proporção de 2 a 3 por cento (Finsen). 



Radiotherapia 

A radiotherapia, apesar de ainda só ter de 
existência uns 4 ou 5 annos, já tem fornecido 
á therapeutica e ao diagnostico grandes e im
portantes recursos. Todavia, apesar dos nu
merosos ensaios já feitos, decorrerão ainda 
bastantes annos antes que se precise as suas 
verdadeiras indicações e que o seu campo de 
applicação seja exactamente limitado. — Os 
raios X pertencem pela sua constituição phy-
sica á classe dos raios ultra-violetes e appro-
ximam-se das radiações luminosas da mesma 
ordem por algumas das suas propriedades 
biológicas, d'onde differem, todavia, pela sua 
acção alopecica. Até aqui as affecções onde 
elles tem sido mais empregados são as derma
toses parasitarias e aquellas onde a elimina
ção de pellos constitue um elemento essencial 
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para a cura. Devemos ter a maxima cautela 
na sua dosagem, para não haver queimaduras 
profundas e tão difficeis de cicatrisai*, sendo 
para isso necessário tactear as susceptibilida
des da pelle, oollocando o tubo a vários cen
tímetros de distancia, e protegendo as partes 
sãs por qualquer anteparo. Tem-se empre
gado estes raios nos lupus extensos que inva
dem ao mesmo tempo a pelle e as mucosas, ou 
aos doentes que receiam a dôr ou a anesthe
sia. A radiotherapia é preferível á electro-
phototherapia pela rapidez dos seus effeitos, 
pela possibilidade de atacar largas superfi
cies, etc. Todavia o numero de casos trata
dos, com relação aos tratados pela luz con
centrada, é ainda muito pouco considerável 
para se poder fazer um juizo definitivo. Pa
rece, todavia, que nos lupus ulcerados e no 
erytliematoso, o emprego dos raios X 6 prefe
rível. Todavia não existe tratamento que cure 
tão rapidamente as effecções parasitarias dos 
pellos e regiões visinbas, como os raios X. El
les actuam rápida e radicalmente e sem ne
cessidade de pensos de espécie alguma. Na 
hypertrichose, só a electrolyse dá tão bons 
resultados, mas são muito mais morosos. Os 
pellos, antes de caliirem, embranquecem e a 
pelle torna-se mais ou menos parda. A radio
therapia também dã bons resultados no ecze
ma. 
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Actualmente estão-se fazendo ensaios no 
tratamento do cancro, parecendo que alguns 
experimentadores tem tirado certos resulta
dos. Também se tem applicado os raios X a 
outras doenças, taes como: a elephantiasis, tu
berculoses articulares, rheumatismos articula
res, e em muitas outras doenças, com resulta
dos mais ou menos lisongeiros. Onde os raios X 
deram logo de começo resultados surpreben-
dentes foi no diagnostico de certas lesões e 
doenças, diagnostico esse que até aqiri era im-
possivel determinar-se com rigor, e que boje 
é relativamente fácil. 

Todavia resta ainda muito a fazer, porque 
actualmente ainda se está longe do conheci
mento perfeito das acções biológicas dos raios 
X. Certamente que um futuro, que talvez não 
venha muito longe, nos reserve importantes e 
utilíssimas applicações dos raios X no dia
gnostico ou na therapeutica propriamente 
dita. 



PROPOSIÇÕES > 

Anatomia— Ha no organismo humano um só musculo 
que estende simultaneamente a sua acção aos dois lados 
d'uni órgão symetiico. 

Physiologia— A physiologia tem o direito e o dever 
de intervir na questão social, estabelecendo as leis da ali
mentação e do trabalho do homem. 

Anatomia pathologtca — A anatomia pathologica 
muitas vezes nada nos diz sobre a natureza d'uma lesão. 

Pathologia geral —Na immunidade natural as alexi-
nas desempenham o principal papel. 

Pathologia interna —A radiographia faz nos um dia
gnostico perfeito do aneurisma da crossa da aorta, quando 
elle não faz tumor visível, nem dá signae.-: nítidos de com
pressão. 

Patholoaia externa — No lupus tuberculoso prefiro 
o tratamento pela electro-phototherapia. 

Operações —Em campo aseptico dispensa-se a drena
gem. 

Therapeutica — A electrotherapia desempenha um 
papel importantíssimo na therapeutica geral. 

Partos — Podemos incriminar a syphilis no caso de 
abortos repetidos sem causa determinada. 

Hygiene — E' a fraca administração económica d'um 
paiz que se deve attribuir o principal papel no desenvolvi
mento da tuberculose. 

Medicina legal — Só o conjuncto dos signaes imme-
diatos da morte, permitte affirmar a morte real 

Visto, Pôde imprimir-se, 

®iaí> d'£i£lmí.-tcla; oJÍLorazi S a f ò a s 
f RESIDENTS. piRECTOR. 



Erratas mais importantes 

Tag. Linha Onde se le 

XXIX 13 possuíam 
33 7 eléctricos 
35 7 voltas 
i l 8 ovaralogia 
U 17 50 e 80 
iî 2-2 15 e 20 
48 18 liaja diminuição 

Deve lêr-se 
possuía 
electi'olyticos 
volts 
ovaralgia 
50 a 80 
15 a 20 
haja só diminuição 
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