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INTEODTJCÇlO 

As obras publicadas sobre a chlorose são 
muito numerosas, com tudo, as questões rela
tivas ao casamento das chloroticas são ainda 
pouco conhecidas, e o pratico consciencioso ve-se 
muitas vezes embaraçado, quando lhe pergun
tam que esposa e que mãe será amanhã a joven 
chlorotica a quem hoje prodigalisa os seus cui
dados. 

Se um recanto da historia da chlorose ficou 
assim por desvendar, é que não são as obser
vações colhidas nos hospitaes as que podem 
fazer luz sobre o assumpto. Não se conhecem, 
d'uma forma sufficientemente precisa, os ante
cedentes das enfermas que ahi são tratadas; 
demais, uma chlorotica cura-se em pouco tempo 
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e, uma vez sahida do hospital, perdese de 
vista, igndrandose por consequência o seu es

tado de saúde subsequente. 
D'esta forma só um medico, que tenha 

desde muito uma certa clientela, poderia, colli

gindo as suas notas, escrever'algumas pagi

nas verdadeiramente concludentes. Infelizmente 
os momentos d'ocio são para elle menos nume

rosos do que as observações; os annos passam, 
a sua mão tornase preguiçosa e as gerações 
medicas ficam reduzidas a transmittirse, de 
século em século, a vetusta opinião d'Hippocra

tes : Equidem virginibus suadeo ut citissime 
mm viris conjungantur ; si mim conceperint, 
sanae evadunt. 

A nossa these, portanto, não é mais do 
que uma compilação das raras observações sobre 
o assumpto e dos commentaries numerosos que 
se acham dispersos aqui e alli. Comtudo, não 
deixa de apresentar uma certa novidade, visto 
que até hoje, que ■ saibamos, nunca um estudo 
de conjuncto foi feito sobre o casamento das 
chloroticas, e para encontrar uma these inteira

mente consagrada a esse assumpto, é preciso 
remontar a 1658. N'esse anno, com effeito, 
Michel Denyau sustentou, perante a Faculdade 
de Medicina de Paris, que as cores pallidas 
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das raparigas eram beneficamente influenciadas 
pelo casamento. 

Referir-nos-hemos mais uma vez a esta 
these no capitulo primeiro, em que estabelece
remos os termos em que a questão se encon
tra actualmente, e as razões da sua populari
dade. 

Estudaremos depois a chlorotica matrimo
niada: Como se comporta a sua chlorose? — 
Melhorará, permittindo-lhe conceber ? 

E, como os abortos são pouco frequentes, 
estudaremos também a sua descendência. 

Este pequeno trabalbo foi começado com 
bastante curiosidade, mas sem nenhuma opinião 
anticipada, e as observações, assim como as 
opiniões, foram recolhidas sem escolha. Se as 
conclusões são favoráveis ás chloroticas, é por
que os factos assim parecem demonstral-o. 

Poderiam certamente objectar-nos que é raro 
que as jovens chloroticas casem em pleno pe-
riodo d'estado da sua chlorose e que, por con
sequência, o ponto de partida da nossa these 
não existe. 

Mas será, porventura, necessário que uma 
doença esteja no seu período agudo para ser 
perigosa ? 

É raro egualmente- que uma syphilitica ve-
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nhã a casar, tendo o seu accidente inicial, e 
comtudo, é necessário desconfiar das syphiliti-
cas. Uma tuberculosa não casa, egualmente, 
no momento em que se declaram as suas gra
nulações, com acompanhamento de febre; e será 
ella menos para temer com uma tuberculose 
latente ? 

Não nos parece. 
Postas estas breves considerações, entrare

mos immediatamente no assumpto, para o qual 
solicitamos, muito respeitosamente, a benevolên
cia do Sapientissimo Jury. 

cl . CXzciao eXwH-io-t. 



CAPITULO I 

Generalidades 

N'estes apontamentos sobre o casamento das 
chloroticas tão somente nos occuparemos da chlo
rose na mulher, não só porque essa doença é pouco 
frequente no sexo forte, mas também porque elle 
se. encontra em geral curado, quando decide matri-
monisar-se. 

Além d'isso, a chlorose pura 6 a única que 
constituirá o objecto do nosso estudo. As doenças 
como a tuberculose, a sténose mitral, o mal de 
Bright, a ulcera redonda, as anemias symptomaticas, 
que se manifestam ás vezes com a mascara da 
chlorose, as falsas chloroses, n'uma palavra, serão 
postas de parte porque o seu prognostico é intei
ramente outro. 

A tuberculosa, diagnosticada erradamente chlo-
rotica, pode conceber, mas o parto e a prenhez 

3 
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tem uma influencia nefasta sobre a sua saúde. 
Demais, os filhos serão tuberculosos ou, pelo menos, 
tuberculisaveis. 

A sténose mitral, chamada algumas vezes chlo
rose por um erro de diagnostico, é d'um prognos
tico severo, a breve trecho, para a donzella que se 
torna mãe e para a mãe que amamenta, porque 
esta mulher exige do seu coração maior trabalho 
do que elle pôde executar. A insufficiencia car
díaca não tem egual em gravidade senão a insuffi
ciencia renal; ora 6 a estas condições que o casa
mento conduz rapidamente a brightica. 

As anemias symptomaticas e a ulcera redonda 
não são também das melhores condições para con-
trahir o matrimonio; mas nada d'isso é para temer 
com a verdadeira chlorose. 

Quando os diversos auctores falam do casamento 
das chloroticas, tratam da questão por forma dema
siadamente restricta. Apenas se limitam a investi
gar se o casamento as poderá curar ou não. O 
casamento é, ao§ seus olhos, um verdadeiro medi
camento, como os tónicos e os ferruginosos, e é na 
therapeutica da chlorose que a questão é estudada. 
Havia mesmo outr'ora um paragrapho para as doses. 

Astruc, no seu Tratado das doenças das mulheres, 
escrevia : « É necessário primeiro uzar do casamento 
com moderação, tornando pouco a pouco o seu uxo 
mais frequente, mas sem haver pressa em querer 
tirar d'elle todas as vantagens que devem esperar-
se. » Setenta annos mais tarde Boudinier (These de 
Paris, 1844) manejava ainda o casamento como um 
toxico: «o seu uxo deve ser ao principio muito 
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moderado, e ser fraccionado em muito pequenas do
ses, tomadas com longos internalios.» 

É necessário, portanto, elucidar esta questão do 
casamento das chloroticas e estabelecer, quanto pos
sível, o prognostico da chlorose. 

Hoje, com effeito, não ha medico algum que re-
commende o casamento a uma doente para a sua 
cura; o que se pretende é poder auctorisal-o, se a 
observação mostrou que não haveria receio de con
sequências desagradáveis. Pretende-se mais, se o 
casamento se acha effectuado, prever o que succé
dera. É portanto um prognostico o que se pretende 
fazer; mas um prognostico de longo alcance, pois 
que a descendência das chloroticas nos deve preoc-
cupar egualmente: um prognostico social, em sum-
ma, visto que elle é interessante para a espécie. 

Yê-se, portanto, que, estabelecida assim, a ques
tão tem uma certa amplidão; melhor se reconhecerá 
isso comparando os artigos seguintes com as theses 
do século XVII, analysadas aqui. 

Apenas chegaram ao nosso conhecimento trez 
d'essas theses, sobre o casamento das chloroticas; as 
trez únicas provavelmente que foram apresentadas 
á antiga Faculdade de Medicina de Paris. 

Resumiremos a sua critica nas poucas palavras 
seguintes : 

l.a These, 1601 — Michel Toutain: 

T r . . ., f Hystericis? 
An Venus virgmibus | pdms? 

D'esta primeira these apenas conhecemos o titulo. 
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2." These, 1616—Th. Drouin: 

An Venus amantium ictero? 

A ictericia dos amantes é a chlorose que o au-
ctor aproxima da verdadeira ictericia. 

Diz elle que ambas estas doenças são causadas 
por uma obstrucção dos órgãos, sendo a obstrucção 
na chlorose causada pelas paixões tristes. 

Se outros tratamentos forem improfícuos, accres-
centa elle, a doente procurará os prazeres do amor 
(não diz do casamento), que liquifazem em todo o 
corpo os humores perigosos, facilitando a sua ex
pulsão. 

3.a These, 1658 —Michel Denyau. 
Para Denyau ainda, a chlorose 6 causada pelo 

engrossamento dos humores que impede a evacua
ção das regras. Contra a retenção dos humores 
espessos, propõe elle os clysteres emollientes e aro
máticos; para remediar a amenorrhea, preconiza a 
sangria. Prevê, porém, que esta medicação não será 
sufficientemente heróica para expulsar uma doença 
tão tenaz como a clorose e procura, por isso, um 
remédio agradável de que as raparigas possam, sem 
repugnância, fazer uzo frequente e diário. * É então 
que o salvador intervém : « vir tenelhdam virginem, 
quasi suum corculum et dimidium sui mutuo am-
plexu fovebit, servabit. » Em seguida, vae entrando 

1 « Cujus freqtientiorem et diutumiorem usum inolliculm virgines non 
rmuantf non respuant. » 
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em mais particularidades: «contrectari scilicet con ■ 
fricarique uterus vult a parte virilli. . . Dum ge

nitalia virginum veneri indulgent, ob agitationem, 
confricationem et permistionem corporum, incales

cunt, aperiuntur et relaxantur, spirituum confluxu 
velut agmine facto obstructiones referantur, sup

pressi menses prodeunt tanquam rictoriœ insignia. » 
E Deny au conclue: «portanto os prazeres do amor 
conveem ás pallidas cores das raparigas. » 

Como seria que a idea original, a idea feliz de 
casar uma doente para a curar, adquiriu rapida

mente popularidade? 
Entre as numerosas causas efficientes da chlo

rose, ao lado das fadigas exageradas, d'uma defi

ciente alimentação, das metrorrhagias, etc., os anti

gos contavam o amor contrariado. Sem commentar 
estas duas ultimas palavras, diremos unicamente que 
ha n'ellas o equivalente d'uma emoção triste, por 
muito tempo prolongada. Os medicos modernos, 
mesmo os mais graves, * não expulsaram o amor da 
etiologia da chlorose, apenas lhe reduziram a im

portância, collocandoo entre as causas occasionaes: 
por si só não bastaria para produzir a chlorose, se

ria necessária uma constituição especial preexis

tente. É indubitável que um casamento pode curar 
estas chloroses por amor, como lhes chama Sauva

ges, na sua Nosologia Methodica de 1771; por ex

tensão, acharamse as indicações do casamentome

dicamento em todos os casos de chlorose, primeiro, 

1 Potain. Union Medimk, 1890. 
Gilbert. Gaz. Hebd., 1890. 
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e depois indistinctamente em todas as doenças das 
raparigas. • 

Os litteratos contribuíram também para a pro
paganda d'esta therapeutica, escrevendo sobre o as
sumpto coisas que não deixam de ter certa graça. 
Citaremos, a titulo de curiosidade, os versos seguintes 
de Maucroix : 

La belle qui cause nos pleurs, 
Est morte des pales couleurs 
Au plus bel âge de sa vie. 
Pauvro fille ! Quo je te plains 
De mourir d'une maladie 
Dont il est tant de médecins ! 

Maucroix não era certamente exagerado nas suas 
lamentações, pois que a chlorotica nem sempre é a 
rapariga de aspecto doentio, de cor cirosa, e maci
lenta. Moriez, i na sua these, diz não ser raro 
que esta doença se declare nas jovens robustas e 
de bella constituição. Concorda n'este ponto com 
os antigos: Forestus escreve frequentemente «pul-
cherrimœ», referindo-se ás chloroticas — Varandé no
tou a chlorose « apud formosiores pnellas » e Mer-
catus fala d'um laço occulto que uniria esta doença 
a perfeição das formas do corpo... o que não é 
indifférente para o caso, pois que vamos ver em 
seguida a chlorotica matrimoniada. 

1 Moriez. La Chlorose, 1880. 



CAPITULO I I 

Influencia do casamento sobre a saúde das chloroticas 

Na sociedade ideal (queremos dizer, n'aquella em 
que os medicos fossem reis) excellentes coisas po
deriam ser feitas, ou antes, muitas das más deveriam 
ser evitadas. Mas os tempos felizes da therapeutica 
preventiva não chegaram ainda. Uns intoxicam-se 
com o alcool, outros fatigam exageradamente o cé
rebro ou o corpo; muitos casam-se, tendo os peores 
antecedentes pathologicos e ó somente, quando a 
saúde se acha compromettida, que o medico é cha
mado. 

Kesulta, d'esta maneira de proceder, que o me
dico, raramente consultado antes do casamento das 
chloroticas, e em geral pouco attendido n'este par
ticular, só veria em péssimas condições aquellas que 
tivessem casado, se o casamento na chlorose não 
comportasse um prognostico favorável. Alguns me-
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dicos, no emtanto, dizem-n'o desfavorável; justifi
carão os factos esta maneira de ver? 

Mo ha duvida que, desde Hippocrates até hoje, 
houve tempo mais que sufficiente para se debater 
esta questão. Se, portanto, quizessemos contar todos 
aquelles que se teem occupado do assumpto, consta
taríamos uma grande maioria optimista: Hippocrates, 
Hoffmann, Lieutaud, Astruc, Gardien, Velpeau, etc. 

Uma opinião pessimista poderia, comtudo, ser 
sustentada sem paradoxo, com auxilio d'algumas 
observações, nas quaes o casamento não parece ter 
aproveitado a algumas chloroticas e a outras que 
gosavam até então de boa saúde. Mas, observações 
mais provativas e concludentes não faltam feliz
mente. 



AETIGO I 

Maus e f f e i t o s do c a s a m e n t o 

As observações são pouco numerosas; passare
mos em revista aquellas que podemos encontrar. 

I — Blaud. 1 — M. . . , de 23 annos d'edade, gozou 
d'uma boa saúde até ao seu casamento. No dia seguinte 
á primeira noite de núpcias, a sua côr perdeu singular
mente a frescura. Esta descoloração progrediu; augmen-
tou ainda durante a prenhez e depois dos partos. Esta 
affecçao chlórotica, singular pela sua causa, não offerecia 
outros symptomas, além d'uma pallidez excessiva e da 
extincçâo do brilho dos olhos. Curou-se em 27 dias, 
com as pilulas de sulfato de ferro e sub-carbonato de 
potassa, çme Blaud muito preconizava. 

II — Blaud — B. . ., de 22 annos d'edade, tornou-se 
chlórotica pouco depois do seu casamento; o rosto em-

i Sur les Maladies Chloroiiques. .. Acad. Med., Août, 1831. — Rev. 
Med., 1832. 
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pallideceu e os menstruos eram descorados. Tratada e 
curada em dezembro de 1838, teve o seu bom successo 
no mez de setembro seguinte. * 

III — Blaud — Condessa D. . ., era chlorotica desde a 
edade de 15 annos. Pensou que o remédio mais efficaz 
seria o casamento ; a chlorose, porém, tornou-se mais 
intensa. Curada em dezembro, teve um parto feliz, nove 
mezes depois. 

IV —Blaud —D. . ., de 22 annos d'edade, declarou-
se-lhe a chlorose, 15 dias apoz o casamento. Curou-se 
em janeiro de 1830. A 28 de janeiro as regras reappare-
ceram abundantes e vivamente coradas. Faltaram em 28 
de fevereiro. Diagnosticou-se uma prenhez que terminou 
dois mezes depois por um aborto. 

Ás observaçSes de Blaud parecem sérias, bem 
que a primeira tivesse feito sorrir muitos incrédulos. 
Mas o que não deixa de surprehender é a rapidez 
com que Blaud curava as chloroses: 15 dias, 3 
semanas, 1 mez quando muito, e poderá perguntar-se 
se elle não exageraria um pouco o estado das suas 
doentes para augmentar muito o effeito das suas 
pilulas. 

V — J. Le Cronier - diz ter conhecido algumas mu
lheres, que contrahiram o matrimonio quando chloroticas, 
e cuja enfermidade, longe de melhorar, pelo contrario se 
aggravou. Uma d'ellas teve um aborto aos trez mezes, e 
outra aos seis mezes de gestação. 

1 Esta observação e as daas seguintes são extrahidas da : Note sur 
la stérilité et 1'amaurose clúorotiques — Rev. Med,, 183(1. 

2 These de Paris, 1849. 
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É difficil ligar grande importância a estas ob
servações, que realmente são em extremo defi
cientes. 

Yl — Yalleix 1 — Uma rapariga, de 19 annos d'edade, 
tinha gozado de boa saúde até aos 16, época em que 
appareceram as primeiras regras. Casou-se então, mas 
bem depressa os trabalhos domésticos, um alojamento 
pouco salubre, uma alimentação de má qualidade e o 
aborrecimento continuaram a alterar a sua saúde (se-
gue-se um quadro da chlorose: leucorrhêa, pallidez) — 
Estas circumstancias não a impediram de conceber; 
mas, durante a prenhez, teve trez ataques d'hysteria e, 
como teve sempre umas occupações excessivas, veio a 
abortar. 

A observação de Valleix é interessante, porque 
é o typo clássico das chloroses que apparecem nos 
hospitaes. É preciso, porém, notar que n'aquelle 
terreno, sem duvida predisposto, os affazeres e uma 
alimentação insufficiente tiveram maior influencia, 
do que o casamento, nas alterações da saúde. 

Demais, Valleix não tira d'essa observação con
clusões contra o casamento das chloroticas. 

YII — Em 1841 Marizot, em uma Memoria que tinha 
preparado para um concurso de Monthyon, cita quatro 
meretrizes chloroticas. Infelizmente, em logar de pu
blicar as observações, elle procura explicações.. . 

Dois séculos antes d'elle, Denyau tinha escripto 
com muito mais razão : « Moderato, quippe et tem
pestiva Venus secum accersit commoaa». 

i fourmi de Meã. et Chir. pratiques, 1852. 
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Luzet i publicou em 1890 uma observação cu
riosa e muito completa que nós resumiremos: 

VIII - Luiza P. . ., de 23 annos d'edade, lavadeira. 
Pae morto aos 53 annos, saturnino. A mãe morta aos 49 
annos, com uma ulceração no utero. Trez irmãos, mortos 
na juventude. 

Foi menstruada aos 14 annos, declarando-se-lhe a 
chlorose aos 19. Uma permanência de quatro mezes no 
Hospital de la Pitié melhorou-a consideravelmente. Aos 
20 annos deu á luz uma creança sadia. Aos 22 annos, 
segunda prenhez ; o seu estado de saúde alterou-se, tor-
nando-se sobretudo grave na occasião dos partos. Não se 
notaram privações alimentares nem fadigas exageradas 
durante a gestação; mas, em seguida ao parto, começou a 
empallidecer e perdeu completamente o appetite. . . não 
obstante isso, encarregou-se da amamentação da creança. 
Em janeiro de 1890 entrou no Hospital, com uma anemia 
do 4o gráo, e em estado grave. Tratada pelo arsénico e 
pelo ferro, melhorou muito, ganhando 15 kilogrammas em 
trez mezes. Deixou o Hospital em maio, sem nenhum 
signal de tuberculose pulmonar, não obstante alguns 
sarridos sub-crepitantes, ouvidos no vértice do pulmão 
esquerdo em fevereiro. 

Esta mulher é, portanto, uma chlorotica que duas 
prenhezes aproximadas conduzem rapidamente a uma 
anemia perniciosa progressiva. Parece tanto mais 
natural accusar essas duas prenhezes, quanto o au-
ctor diz expressamente: não houve privações ali
mentares nem fadigas exageradas. 

Mas Luzet 2 resumiu egualmente esta observação 

1 France Med., 1890. 
3 Luzet. La Chlmose, 1892. 
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n'um pequeno volume, que publicou na collecção 
Charcot-Debove, e d'esta vez, longe de accusar o 
matrimonio, diz : mulher miserável, submettida a 
todas as privações — é, portanto, ahi que está a 
verdadeira historia d'essa mulher. 

Este caso é, assim, idêntico ao de Valleix. 
Concluindo, as poucas observações que podemos 

colligir parecem accusar o casamento ou as suas 
consequências d'uma aggravação no estado das chlo-
roticas. Nenhuma d'ellas, porém, é absolutamente 
provativa. É indubitável que, se o casamento das 
chloroticas tivesse sido causa d'uma d'essas catas
trophes, tão frequentes na historia das mitraes, a 
observação teria sido publicada; ora não succède 
assim. 

A fadiga e a miséria são as causas que, na 
maior parte dos casos, explicam os maus effeitos, 
attribuidos ao casamento; d'onde esta conclusão 
pratica de não permittir o casamento a uma chlo-
rotica, senão quando ella vá encontrar rui sua nova 
condição um melhoramento da sua posição social. 



ARTIGO II 

Bons c f f e i t o s do c a s a m e n t o 

I— Mamïceau cita o caso de uma mulher, de 21 
annos d'edade, cujas primeiras regras se tinham declarado 
aos 12 annos e se achavam supprimidas, havia 5 annos. 
Durante este lapso de tempo, passou quasi sempre incom-
modada e em continuo abatimento. Esta mulher casou; 
algumas gottas de sangue constituiram uma primeira 
menstruação, apoz a qual, concebeu. Deu a luz um rapaz 
robusto e muito desenvolvido, embora durante todo o 
curso da prenhez se tivesse, quasi exclusivamente, ali
mentado de Éructas verdes, em excessiva quantidade. 
Apoz o parto, a sua enfermidade cessou. Foi, portanto, 
inteiramente curada pelo matrimonio, que lhe serviu de 
salutar remédio; tornando-se tão fecunda, desde essa 
data, que raro era o anno em que não tinha um filho. 

II — Observação communicada a Pinei ' por M. D.. . , 
no regresso de uma viagem scientifica : 

Uma rapariga de 18 annos, morena, de compleixão 

Observations sur la grossesse — Paris, 1694. 
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ardente, affeiçoara-se em extremo a um primo seu. Este 
amor foi, porém, contrariado pela familia e, em consequên
cia-d'isso, a rapariga tornou-se chlorotica. Durante oito 
mezes, foi medicada sem resultado. Foi então que M, 
D. . . permittiu algumas entrevistas, cuidadosamente vi
giadas. Os apertos de mão e a linguagem dos olhares 
agradaram, ao principio, immensamente a esta donzella; 
depois, pouco a pouco, estas praticas familiares foram 
acalmando a sua paixão e recuperou finalmente a saúde. 

III — Observação rezumida de Quesnel ' 
ITma rapariga, de 17 annos, esteva prestes a consor-

ciar-se com um official do exercito ; mas os pães oppoze-
ram-se formalmente a essa união. Em virtude d'esta 
contrariedade, a rapariga cahiu n'um estado de abati
mento, accentuando-se, dia a dia, mais vivamente. Os 
olhos perderam o brilho e rodearam-se d'uma aureola 
arroxeada. A pelle tornou-se pallida e como plúmbea, 
acabando por tomar a côr amarellada. 

As regras achavam-se supprimidas. . . Esta doença 
foi inutilmente combatida por todos os meios, e a rapa
riga teria certamente succumbido a este estado de depe-
recimento, se os pães não tivessem finalmento consentido 
na sua união. 

IV — Yeisseyre - — Maria F . . ., creada de servir, 
bem constituída e robusta. Em julho de 1822, uma forte 
emoção originou a suppressão das regras. Seguiram-se, a 
breve trecho, os symptomas d'um hematocele e, mais 
tarde, da chlorose. Quatorze mezes depois, achava-se 
extremamente debilitada, a ponto de não poder conser
vasse de pé. Uma alimentação escolhida melhorou um 
pouco o seu estado, mas, em maio de 1824, o fluxo 
menstrual não tinha ainda reapparecido. Casando, pouco 
depois, recuperou por completo a saúde; e, em 1828, con
tava já dois filhos. 

i These de Paris, 1817. 
2 These de Paris, 1829. 
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V - Edoux ' — Em 60 casos de chlorose de que 
tive conhecimento, seis parecem ter sido curados princi
palmente pela influencia do casamento. Eram raparigas, 
contrariadas pelos pães em suas paixões amorosas; e duas 
chloroticas, por continência. Todas se curaram, mais pela 
influencia do matrimonio, do que pela dós medicamentos. 

VI — Em logar de procurar a influencia do casamento 
sobre a chlorose, Cantrel 2 dedicou-se a um trabalho in
verso. ^ Na sua these, sobre as causas da chlorose, pro
curou investigar se a cessação do casamento poderia pro
duzir a chlorose. — Lembremos que, n'essa data, se casa
vam ainda as chloroticas com o fim, confessado, de as 
curar.— Eis a estatística que elle obteve, com 142 casos 
de chlorose : 

40 estado social desconhecido. 
J 79 . . . solteiras. 
j 21 . . . casadas, ou tendo filhos. 
( 2 . . . viuvas. 

Mas qual é, no mundo, a relação entre o numero das 
viuvas, o das solteiras, e o das casadas? 

VII — Laborde » — M. . ., de 29 annos, professora. 
Menstruada difficilmente aos 15 annos, notaram-se n'ella 
desde esse momento, os symptomas funccionaes da chlo
rose e accidentes hysteriformes. Aos 24 annos os seus 
soffrimentos desappareceram ; coincidindo este lisongeiro 
resultado com o começo d'uma prenhez. Este estado 
novo e particular produziu uma acção therapeutica mara
vilhosa. O bem-estar durou nove mezes e uma parte do 
tempo consagrado ao aleitamento de seu filho. Influen
cias sociaes particulares fizeram reapparecer a chlorose. 

1 Tliese de Paris, 1834. 
2 These de Paris, 184-2. 
3 These de Paris, 1861. 
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Evidentemente, estas observações não são nume
rosas: mas não será muito natural que os casos 
felizes não sejam recolhidos nas memorias ou nos 
jornaes de medicina? O medico, em geral, não 6 
chamado a constatal-os. 

Nem todas estas observações são egualmente con
vincentes, comtudo as de Mouriceau, Veisseyre e de 
Laborde merecem ser tomadas em consideração e 
permittem concluir que, se o casamento não é um 
especifico, — nem isto é o que nós procuramos de
monstrar — pelo menos pode ser auctorisado sem 
perigo, tanto mais quanto as doentes parecem ahi 
encontrar allivio e algumas vezes a cura. 

Como actuará, pois, o casamento para a obtenção, 
d'estes felizes resultados? 

Em 1889 e 1890, n'uma serie de communi-
cações interessantíssimas, muito esquecidas hoje, 
Brown-Sequard 1 fez conhecer os bellos resultados 
que obtinha no homem com as injecções sub-cuta-
neas de sueco testicular de cabias. Brown-Sequard 
foi levado, muito naturalmente, a investigar quaes 
os effeitos que poderia produzir o sperma, emittido 
nas condições normaes do coito. As suas conclu
sões foram as seguintes: Nas - mulheres vigorosas, 
d'edade pouco avançada, não havia effeito notável 
de augmente de forças; nas mulheres jovens, cujos 
ovários não funecionam normalmente e nas mulheres 
que já passaram a edade critica, « o coito, se não 
é uma fonte d'excitaçao muito viva e se não 6 
muito frequentemente repetido, é em geral seguido 

i Archiv. Pkisiol., 1890. 

4 
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d'um bemestar, mais ou menos accentuado, e d'um 
augmenta real de forças ». O segundo caso 6 
aquelle de que tratamos; certas chloroticas são, com 
effeito, mulheres nas quaes os ovários não func

cionam normalmente. E, justamente no anno se

guinte, Lemoine, professor de clinica em Lille, tra

tou de dois casos de chloroanemia, que foram ra

pidamente curados com as injecções. 
BrownSequard prometteu aos seus leitores pu

blicar estas observações, n'uma grande obra que 
preparava sobre o seu methodo, infelizmente a morte 
veio detelo nos seus trabalhos. Estas duas obser

vações ficaram inéditas. 
Em resumo, se o casamento tem uma acção sobre 

a chlorose, pode dizerse que é por comportar um 
acto que as experiências de BrownSequard realiza

vam. Este acto é talvez o factor mais importante, 
mas seguramente não 6 o única É o que Andral 
repetia aos seus discipulos, ha mais de cincoenta 
annos : 

« Chez les chlorotiques stimulez le système ner

veux par les emotions physiques et morales du ma

riage; une meilleure coloration de la peau annoncera 
le rétablissement de ■ la santé. » 

As emoções physicas, como diz Andral, sãonos 
conhecidas; restam as emoções moraes. Estas foram 
catalogadas, com um cuidado pueril, em todas as 
theses do primeiro terço d'esté século, e são muito 
numerosas : A satisfação do coração em primeiro 
logar, depois a do espirito, um mundo de desejos e 
de pensamentos novos, outros deveres, a necessidade 
de viver, um pouco d'independência conquistada, 



51 

Uma posição a occupar nu sociedade, etc. . . Todas 
podem entrar na categoria das incitações centraes, 
d'ordem psychica, * graças ás quaes, é possivel 
actuar sobre o systema nervoso e, por este, sobre a 
nutrição. Como uma chlorose 6 precisamente uma 
viciação de nutrição, vê-se de que maravilhosos meios 
d'acçào pode dispor um medico hábil, e sobretudo 
comprehendem-se os resultados felizes do casamento 
sobre as chloroticas. 

Concluindo, o casamento das chloroticas pode 
ser auctorisado, porque elle dispõe de meios phy-
sicos e moraes capazes de modificar a nutrição, por 
intermédio do systema nervoso. D'esta forma pôde 
comprehender-se a resposta de Langius 2 á carta 
d'um dos seus amigos, que hesitava em casar uma 
filha chlorotica que tinha: «Amice bono sis amico; 
filiam tuam elocato, nuptiis quoque ego libens in-
terero ». 

1 Veja-se a classificação proposta por Legendre. Traité de Medcc, T. I. 
2 I. Langius Lembergius. Medicinalium epistolarum Miscellanea. Bale, 

1650. 



CAPITULO I I I 

Consequências mediatas do casamento 

0 beneficio que uma chlorotica pôde auferir 
para a sua saúde duma união desejada, ou tão so
mente consentida, não é o único ponto interessante 
d'esta questão do casamento. 

Quaes são as consequências mediatas do casa
mento das chloroticas? 

Ser-lhes-ha licita a pretensão de ter filhos? 
Não é fácil responder a estas perguntas, pois 

que o assumpto não foi ainda sufficientemente es
tudado. 



AKTIGO I 

F e c u n d i d a d e d a s e h l o r o t i c a s 

0 Pae da medicina, referindo-se a este ponto, 
é extremamente lacónico nas suas informações. Li
mitasse a exprimir a duvida, nas palavras: «si 
conceperint...» 

Por muito tempo se admittiu que as ehloroticas 
não eram aptas para a concepção; e que, se por 
acaso se tornavam fecundas, os filhos não seriam 
nem sãos nem vigorosos. 

São estas as palavras de Astruc 1 : « Quando 
as raparigas tiveram durante muito tempo as cores 
pallidas serão estéreis ou pouco aptas, pelo menos, 
a gravidarem, a terem os partos a termo, ou a 
darem á luz filhos sãos e vigorosos. » 

Durante cincoenta annos, ou talvez mais, este 
texto inspirou todos os auetores que escreveram so-

Astruc. Loc. cit., Tomo II. 
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bre a chlorose, sem nada verificarem ; todos elles 
repetiam: «Astruc dixit. . . » 

Passados tempos, os medicos começaram a tor-
nar-se menos exclusivistas, poisque a observação de 
todos os dias lhes mostrava chloroticas confirmadas, 
mães de creanças robustas. Emfim, o movimento 
de reacção excedeu todos os limites e Meissner, 1 

estribando-se em uma serie d'observaçôes extrema
mente felizes, julgou poder affirmar que as chloro
ticas eram mais fecundas que as mulheres d'um 
temperamento sanguineo. A verdade, como sempre, 
encontra-se áquem d'esta opinião extrema; as chlo
roticas são fecundas, mas não o são de forma digna 
de ser notada. 

Porque seriam estéreis as chloroticas? E, antes 
de mais nada, em que consiste a esterilidade? 

Consiste, segundo os casos, n'uma impossibili
dade de produzir óvulos fecundáveis, ou de permit-
tir o seu encontro com os espermatozóides nas con
dições physiologicas. Todas as causas invocadas, 
com mais ou menos razão, para explicar a esterili
dade das chloroticas: a fraquexa geral, a amenor
rhea, o infantilismo dos órgãos genitaes, a leucorrhêa 
entram n'uma d'aquellas duas categorias, assim como 
o mostra o quadro seguinte: 

Fraqueza geral • • • 1 
Amenorrhea > não producção d'ovulos fecundáveis 
Infantilismo genital J 

\ más condiçSes d'encontro do ele-
Leucorrhea j m e n t o m a s c u l i n 0 e feminino. 

1 Meissner. Monattsschrift f. Oeburtsk, 1860. 
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A) A fraqueza geral é uma causa muito fácil 
de invocar; as chloroses são de quatro gráos, em 
que limite terminará, pois, a fecundidade? Por ou
tro lado, esta fraqueza desapparece com a edade, 
pelo casamento e pelo tratamento; achar-nos-hiamos, 
pois, em presença d'uma esterilidade temporária? 
É este, com effeito, o caso mais frequente. 

As observações II, III e IV de Blaud, referidas 
nas paginas 41 e 42, são verdadeiramente typicas 
sob este ponto de vista. 

Mondière * cita dois casos de esterilidade de-
bellados pelo uso dos ferruginosos, durante algumas 
semanas : 

I — X. . ., regularmente menstruada até á edade de 
20 an nos ; chlorotiea aos 23. Casou aos 24, não havendo 
modificação no seu estado de saúde. Com auxilio dos 
ferruginosos, curou-se em pouco tempo e immediatamente 
concebeu. 

II — X. . ., 28 annos d'edade, casada, dois filhos. Dois 
annos depois do ultimo parto, tornou-se chlorotiea; du
rante trez annos os menstruos foram pouco abundantes. 
Tratada, melhorou rapidamente e gravidou. 

É, pois, exagerada, pelo menos, a opinião de 
que as chloroticas são estéreis por fraqueza geral. 
N'ellas essa funeção dormita, eis tudo. 

B) A amenorrhea, que parece, á primeira vista, 
uma condição pouco favorável á reproducção, não é 
um symptoma constante de chlorose. Com effeito, 

L'Expérience, Tom. II, pag. 377. 
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se das estatísticas de Poujol, : de Schultze, 2 de 
JPuech ? e de Hayem retirarmos os casos de rapa
rigas, ainda muito novas para serem menstruadas, 
encontraremos 67 amenorrheicas para 266 chloro-
ticas. 

Chlorose Amenorrhea Proporção % 

52 
60 
89 
65 

18 
10 
15 
24 

34,6 
16,6 
16,8 
36,9 

52 
60 
89 
65 

18 
10 
15 
24 

34,6 
16,6 
16,8 
36,9 

52 
60 
89 
65 

18 
10 
15 
24 

34,6 
16,6 
16,8 
36,9 

Total 

52 
60 
89 
65 

18 
10 
15 
24 

34,6 
16,6 
16,8 
36,9 

Total 266 67 25,2 

Resulta, portanto, d'estas estatisticas que, em 
média, 25 °/o d a s chloroticas estão condemnadas á 
esterilidade, por virtude de amenorrhea. 

Mas é preciso notar que a ausência das regras 
não permitte, de forma alguma, a affirmação da não 
existência d'uma ovulação normal. 

De la Motte, no seu Tratado Completo de Partos 
(1765), refere o parto d'uma rapariga de 13 annos 
que nunca tinha sido menstruada. 

Kleeman, citado por Velpeau no seu Tratado de 

1 Àéad. Med., Out. 1837. 
2 Sur la eklorose,DUs. inaug., 1868. 
3 De la chlorose dans ses connexions avec le développement 

génitaux féminins — Qa%. Obst., 1875. , 
organes 
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Partos (pag. 118), fala d'uma mulher que, tendo 
casado aos 27 annos, apenas lhe apparecerara as 
regras dois mezes depois do oitavo parto. Ajun
temos ainda que esta amenorrhea pôde ser apenas 
passageira, pois que o tratamento vale muito para 
a reapparição das regras e o casamento sobretudo 
é soberano. As observações de Mauriceau e de 
Veisseyre, já citadas, assim o provam. 

A amenorrhea, complicando uma aplasia genital, 
é d'iim prognostico muito diverso, como veremos 
mais adeante. 

C) A leucorrhêa ó um symptoma bastante fre
quente, poisque Hayem o encontrou nos dois terços 
das chloroticas. As soluções acidas matam os es
permatozóides e pretendeu-se que era d'esta forma 
que a leucorrhêa actuava. Mas, além de que 
Hayem a julga causada, o mais frequentemente, por 
hábitos solitários, que devem desapparecer pelo ca
samento, o liquido da leucorrhêa nunca é acido. 
Boederlein achou as secreções pathologicas da va
gina constantemente neutras, algumas vezes mesmo 
alcalinas, particularmente aptas por consequência 
para a vitalidade do espermatozóide. As secreções 
uterinas são alcalinas egualmente. 

D) Infantilismo dos órgãos genitaes. Durante 
os primeiros annos, a vagina ó mais volumosa que 
o collo do utero e este maior que o corpo uterino. 
Esta disposição, normal na creança, pode persistir 
patologicamente na adulta, por exemplo na chlo
rose. 

Esta descoberta tem "sido sempre attribuida a 
Kiwisch; não devemos, porém, deixar de mencionar 
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uma bella observação, muito esquecida hoje, de 
Kecamier, 1 publicada em 1829, anteriormente por
tanto a Kiwisch. Vejamos essa observação: 

Uma mulher, de 38 annos d'edade, de estatura ele
vada e bem constituída, apresenta desde a puberdade o 
aspecto d'uma chlorotica, a pelle e os lábios descorados. 
Os orgàos genitaes externos lembram os d'uma creança 
de 8 annos; a vagina, de 15 a 18 linhas de profundidade 
e que admitte apenas o dedo minimo, apresenta no seu 
fundo um tubérculo do volume d'uma ervilha, por cima 
do qual a exploração, a mais minuciosa, apenas mostra a 
existência d'uma pequena dilatação, sem dependência que 
se possa distinguir. Esta mulher tem os hábitos ordi
nários do sexo, mas não sente attracção para o casa
mento. 

O que dá ainda mais interesse a esta obser
vação é que, algumas linhas mais adeante, n'uni 
commentario, Recamier diz que « os ovários são os 
agentes d'uma secreção, cuja reabsorpção immeãiata 
imprime ao organismo um cunho particular, e que 
gosam na chlorose d'nm papel mais considerável do 
que poderia crêr-se». Emfim, elle comparou, com 
toda a justiça, a chlorotica que fez objecto da sua 
observação a um eunuco. 

Esta observação foi bastante anterior ás auto
psias de Kiwisch, de Fraenkel e d'outros. 

As observações, que Fraenkel 2 publicou poste
riormente, não dizem mais que a de Recamier. 
Apenas referiremos uma d'essas observações: 

1 Recamier. Recherches sur le traitement du catuxr. 
2 Archm. gyn. T. VII. 
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X. . . 25 annos, sem ter sido ainda menstruada era 
chlorotica, desde a edade de 16 annos. A sua bacia tinha 
o typo masculino e os órgãos genitaes externos eram mal 
conformados. A vagina media 65 millimetres de compri
mento e o utero 35; as suas paredes eram tão delgadas 
que, pelo toque rectal e toque vesical combinados, difficil-
mente se percebiam. Quanto aos ovários, foram sentidos 
por um medico e não o foram por outro : estado infantil 
provável. Emfim o coração e os grossos vazos estavam 
normaes. 

Gilly i refere na sua these uma longa obser
vação d'uma chlorotica de 19 annos que, chegada 
ao período de cachexia da sua doença, morreu no 
hospital de Niniies. A autopsia dos órgãos genitaes 
foi feita, com um cuidado extremo, pelo Dr. Puech, 
que achou uma vagina estreita e um utero de 46 
millimetres d'altura e 33 millimetres de largura. 
As trompas de Fallopio eram pouco volumosas, os 
ovários extremamente pequenos e, como as trompas, 
parados no seu desenvolvimento. As suas dimensões 
eram as seguintes : 

Compr. Ait Esp. Pezo 

Ovário direito 25mm 11™ 8mm 5 Ogr 90 
Ovário esquerdo . 2 0 12 9 
Ovário normal 38 18 15 7 gr. 

Demais, não havia sobre os ovários, nem cica
trizes, nem saliências formadas por vesículas em 
via d'evoluçao. Sobre um corte não se encontra
vam restos de corpos amareilos; finalmente á lupa, 

Tlwse de Montpellier, 1879. 
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não se viam mais que algumas vesículas pequenas 
e disseminadas. 

Estes trez exemplos d'aplasia genital pertencem 
a chloroticas que não desempenharam a sua fun-
cção de mulheres; ora uma tinha 25 annos e uma 
outra 37. É curioso ver como esta ultima sentia 
repulsão para o casamento, ella cujos órgãos eram 
impróprios para a reproducção. 

É, sem duvida, n'este infantilismo genital, que 
reside a única causa verdadeira da esterilidade inde
finida d'algnmas chloroticas; porque, evidentemente, 
estes órgãos, parados no seu desenvolvimento, não 
podem funccionar e, contra esta insufficiencia, toda 
a therapeutica é impotente. 

Se fosse possível comparar n'uma estatística o 
numero das chloroticas estéreis e o das chloroticas 
cujo utero e ovários são infantis, ohter-se-hiam cer
tamente dois números muito aproximados. Infeliz
mente os elementos para esta estatística faltam 
ainda. O que se sabe é que o infantilismo é raro, 
mas raras são egualmente as chloroticas estéreis. 
É frequente encontrarem-se mulheres que, interroga
das sobre os seus antecedentes, denunciam uma 
chlorose e que, nem por isso, são menos fecundas 
do que as outras. Os registros d'observaçâo da cli
nica Baudelocque estão cheios d'observaçoes d'anti-
gas chloroticas. 

Em rezumo, das quatro causas invocadas mais 
frequentemente para explicar a esterilidade das chlo
roticas, 6 necessário eliminar a amenorrhea e & fra
queza geral que são curáveis e só podem produzir, 
quando muito, uma esterilidade temporária; a leu-
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corrhêa que não tem uma base scientifica. Apenas 
daremos importância real ao infantilismo. 

Uma classificação das chloroticas, feita sob o 
ponto de vista que nos interessa, poderia ter por
tanto uma base anatomo-pathologica. Para um lado 
iriam as que tem o utero e ovários normaes e para 
o outro as d'utero e ovários infantis. Ás primeiras 
são as que podem ter filhos; as outras, muitíssimo 
menos numerosas, ,são aquellas que, até ás autopsias 
de Fraenkel e de Kolliker, tinham compromettido o 
bom renome das chloroticas. 

Seria portanto util, todas as vezes que se faz 
um diagnostico de chlorose, levar mais longe o 
exame, não se limitando á simples constatação dos 
symptomas. Era de toda a conveniência que se 
investigasse o gráo de desenvolvimento dos ovários 
e do utero ; esta investigação é difficil, por diversas 
razões, mas 6 um elemento indispensável para o 
prognostico da fecundidade. 



ARTIGO II 

O a b o r t o n a s c h l o r o t i c a s 

Seria, por certo, de somenos importância a apti
dão das chloroticas para conceberem, se ellas não 
podessem levar a termo o producto da concepção. 

Mo vae ainda longe o tempo em que as causas 
possiveis do aborto eram tão numerosas que chegava 
a causar espanto, que as mulheres ainda podessem 
ter filhos. Em o numero das causas, parecendo 
invocadas com mais razão, citava-se a chlorose que 
podia, dizia-se,. actuar de diversas formas pelas mo
dificações trazidas á composição do sangue, pelas 
alterações placentarias e pelas lezões da caduca, 
consequências d'endometrite. Causas tão numerosas 
deveriam, pois, produzir frequentes abortos que se
riam consignados nas estatísticas. 

Ora a única estatística que se pode consultar 
é a que Brion 1 publicou em 1892. Tirando de 
17:000 observações de Pinard, concernentes a um 
período de 9 annos, 530 observações d'aborto, deu-se 

' • P. Brion. Etude critique sur 530 cas d'avortement. 
These de Paris, 1892. 
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ao trabalho de estudal-as sob diversos pontos de 
vista. Estas investigações foram feitas essencial
mente com o fim de determinar as causas do aborto 
e a estatística estabelecida, depois d'nma severa 
critica, é a seguinte : 

Numero d'abortos 530 
Insersão viciosa da placenta. . . . 64 
Syphilis 52 
Albuminuria. 27 > 163 
Hydramnios 13 
Malformações uterinas 7 

Infere-se d'aqui que somente n'um quarto dos 
casos observados se pôde averiguar a causa do 
aborto. Para os trez quartos restantes, uma vez 
afastadas as tentativas criminosas, não se conhecem 
verdadeiramente as causas productoras do aborto. 
Mas o que pode affirmar-se é que a chlorose não 
toma ahi parte importante, pois que, sendo uma 
doença extremamente fácil de diagnosticar em todas 
as suas manifestações, não poderia passar desaper
cebida aos observadores. 

Finalmente quanto ao parto das chloroticas, não 
obstante executar-se elle normalmente, deverá o 
medico empregar as mais rigorosas precauções anti-
septicas, porque as chloroticas teem uma diminuta 
resistência para as infecções. 

A lactação parece-nos poder auctorisar-se. Hayem 
observou algumas chloroticas atacadas de chlorose, 
mesmo muito intensa antes do seu casamento, que 
supportavam, perfeitamente e sem recahidas, as fadi
gas do aleitamento. 



ARTIGO I I I 

Descendência das c h l o r o t i c a s 

Resta-nos agora elucidar um ponto interessante 
de hereditariedade pathologica : 

Como são os filhos d'uma chlorotica? 
A resposta a esta pergunta é a parte verdadei

ramente interessante do assumpto que nos occupa, 
porque a conservação da espécie é o único fim do 
casamento. Ora se os filhos das chloroticas são 
enfezados, débeis, candidatos á tuberculose ou victi-
mas votadas a todas as infecções que nos ameaçam, 
importaria mediocremente, sob o ponto de vista ge
ral, em presença d'estas existências miseráveis e 
d'estas mortes prematuras, que o casamento e uma 
medicação apropriada tivessem debellado os soffri-
mentos das mães. Pelo contrario, se as creanças 
são fortes e vigorosas, ou se, mais simplesmente, 
ellas entram na vida com uma saúde que as não 

5 
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toma muito inferiores ás outras creanças, o medico 
applaudir-se-ha de não ter impedido o casamento da 
joven chlorotica. 

Eegra geral : uma tara pathologica, por leve que 
seja, é a primeira herança que os filhos recebem de 
seus pães. A chlorose parece, pois, esperar os filhos 
da chlorotica, mesmo que esta se ache curada, no 
momento da procreação. É certo que pouco se 
sabe acerca da influencia que um pae chlorotico 
exerce sobre a sua descendência, mas a influencia 
da mãe tem sido frequentemente notada. O caso 
mais conhecido 6 o referido pelo professor Rech de 
Montpellier, mas não é o único. 

Eech 1 citava nos seus cursos a observação de 
quatro irmãs, filhas de mãe chlorotica, que se tor
naram successivamente chloroticas na edade da pu
berdade. 

Uma observação pessoal de Hayem 2 tem muitos 
pontos de commum com a precedente. Tratava-se 
d'uma mulher, que parecia ter sido nitidamente chlo
rotica durante alguns aunos. Esta mulher teve qua
tro filhas, trez das quaes, foram atacadas de chlo
rose. N'uma d'ellas a doença foi mesmo muito in
tensa e notavelmente rebelde. Parece, além d'isso, 
que a quarta irmã, que Hayem não teve occasião 
d'examinar, foi atacada mais tarde, egualmente como 
suas irmãs. 

Nos casos d'esté género é ordinariamente nas 

1 Leçon du professeur, recueillie dans la these de Coleman. Montpel
lier, 1840. 

2 Du sang et de ses alterations anatomiques, 1889. 
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raparigas que a chlorose hereditaria tem sido obser
vada. Comtudo Marshall Hall notou que em uma 
família, quando muitas das filhas são affectadas de 
chlorose, é frequente ver nos irmãos uma pallidez 
habitual do rosto. 

Potain fez egual observação; não se trata ahi de 
meio ou de quaesquer outras causas adjuvantes, taes 
como as fadigas extremas ou a má alimentação, 
actuando ao mesmo tempo sobre todos os filhos 
d'um mesmo casal; é o enfraquecimento orgânico 
da raça que se manifesta. « As filhas tfuma mulher 
chlorotica são frequentemente todas chloroticas, por 
excellentes que sejam as condições em que se façam 
viver. » 

Estas linhas do professor Potain são decisivas, 
em favor da hereditariedade similar da chlorose. A 
chlorose dos filhos é um symptoma da chlorose 
dos seus ascendentes. 

Se esta hereditariedade é possível, é certo, com
tudo que ella não é fatal (Hayem diz não a ter en
contrado mais do que uma vez, em cada vinte casos) 
quer porque a saúde d'um dos cônjuges compense 
a tara orgânica do outro, quer porque esta tara vá 
enfraquecendo com o tempo. Mesmo, porém, nos 
casos de hereditariedade, a sorte dos filhos da chlo
rotica nada tem de particularmente triste. Hayem 
não viu um único caso de morte, motivado pela 
verdadeira chlorose. N'alguns casos fataes, appa-
rentemente devidos á chlorose, tratava-se constante
mente d'uma complicação, ou fosse uma cardiopa-
thia, ou uma trombose, etc. 

Parece, além d'isso que a chlorose é um mau 
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terreno para a eclosão d'uma tuberculose; assim o 
ensinaram successivamente Trousseau, Pidoux, G. 
Sée, Herard, Cornil, Hanot. Nem sempre assim se 
pensou. 

No século XVII Morton ! dizia que a chlorose 
era a causa mais frequente da tuberculose das mu
lheres, e accrescentava que poucas vezes observara 
tuberculosas, virgens, casadas, ou viuvas sem ter 
podido notar a suppressão das regras e a chlorose 
no começo, ou pelo menos no decurso da tuber
culose. 

No século X V n i Astmc considerava a tuber
culose como o accidente mais lamentável que po
deria sobrevir ás chloroticas. 

Confundia-se então a chlorose com as anemias 
tuberculosas. Este erro explica-se pela difficuldade 
que havia em diagnosticar, d'uma forma sufficien-
temente precisa, o inicio d'uma tuberculose, antes 
da descoberta dos meios d'exploraçao de que hoje 
podemos dispor. 

Uma opinião inteiramente opposta, mas também 
excessiva, quer que haja um verdadeiro antago
nismo entre a tuberculose e a chlorose. Os factos, 
porém, desmentem esta asserção, _pois que em 40 
casos que Hayem pôde seguir durante bastante tempo 
(5 e 10 annos e, alguns mesmo, durante 15 annos) 
constatou 2 casos de tuberculisação secundaria. 
Estes casos são os seguintes : 

1 —Chlorose aos 17 annos, forma dyspeptica. Esta 
mulher foi atacada aos 35 annos d'uma tuberculose, de 

1 Morton, citado por Parrot, Artigo Chlorose — diet. Deehctmbre. 
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forma lenta, qjie, 5 annos depois, estava limitada ainda 
ao vértice do pulmão direito. 

II — X. . . tuberculose lenta, tendo sobrevindo apoz 
4 annos de chlorose, de forma dyspeptica. 

A chlorotica resiste, portanto, e resiste bem ao 
bacillo de Koch (pois que em 40 casos de chlorose, 
vigiados durante tanto tempo como acabamos de 
ver, apenas se constataram 2 de tuberculose), mas 
nada mais poderá ser affirmado. 

Solly, * n'uma these em que põe em relevo a 
influencia da escrophulo-tuberculose sobre o desen
volvimento da chlorose, aponta, em 54 casos de 
chlorose, 8 chloroticas com antecedentes tubercu
losos bem nitidos. 

Emfim, um discípulo de Potain, Pélici 2 crê que 
n'uma família de tuberculosos, a hereditariedade 
pode manifestar-se na geração seguinte sob trez 
formas : a tuberculose n'uns, a chlorose n'outros c 
as duas doenças reunidas ainda n'outros. 

As opiniões, em summa, são bastante concor
dantes. E d'ahi pode já concluir-se que a chlo
rose não impede a eclosão da tuberculose, mas tam
bém não predispõe o organismo para contrahil-a ; e 
esta constatação é já muito lisongeira. Ainda mais, 
a forma de tuberculose que affecta algumas vezes 
as chloroticas é de marcha lenta e é curavel. 

Finalmente, para terminar, diremos que não ha 
razões serias para privar as chloroticas do casa-

I These de Paris, 1890. 
»' These de Paris, 1889. 
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mento, pelo menos aquellas em que os órgãos se-
xuaes se acham normalmente desenvolvidos, 

A prenhez, por vezes, faz-se esperar um pouco, 
mas isto mesmo é„um bem, pois que durante esse 
tempo a chlorose acaba de curar-se. A prenhez é 
um penhor de victoria dizia um auctor antigo. 
Emfim a chlorose não predispõe ao aborto e os 
filhos das chloroticas poucas vezes parecem con-
trahir a tuberculose. 

CONCLUSÕES 
l.a — As chloroticas teem direito ao casamento, pois 

que, em razão das emoções physicas e mo-
raes que elle lhes proporciona, podem expe
rimentar melhoras consideráveis no seu es
tado. 

2.a--A esterilidade das chloroticas, quando existe, 
é apenas temporária, excepto nos raros casos 
d'infantilismo genital. 

3.a — Uma chlorotica não aborta, pelo facto da chlo
rose. 

4.a — Os filhos d'uma chlorotica parecem candidatos 
á chlorose, mas só muito raramente con-
trahem a tuberculose. 



PROPOSIÇÕES 

Anatomia. — O musculo do estribo é um antagonista do 
musculo do martello — é um moderador. 

Physiologia. — A copula é perfeitamente dispensável para 
a fecundação. 

Materia Medica. — A balneaçâo fria é o antithermico mais 
racional e efficaz nas pyrexias infecciosas. 

Anatomia Pathologica. — Não acceitamos a theoria micro
biana na producção dos tumores. 

Pathologia Geral. — O celibato ecclesiastico é uma causa 
frequente de demência. 

Pathologia Interna. — Nos casos de tuberculose pulmonar 
localisada, deve tentar-se a pneumectomia. 

Pathologia Externa.— A febre thraumatica é devida a 
uma infecção. 

Operações. — Sempre que seja possível, preferimos a am
putação sub-trochanteriana á desarticulação da coxa. 

Partos. — O melhor signal stethoscopico da gravidez ge-
mellar é o isochronismo e heterochromsmo alternos 
das pulsações fetaes. 

Hygiene. — Keprovamos o internato nos collegios, mor
mente nos collegios religiosos. 

V i s t o . Pôde i m p r i m i r - s e . 

0 Presidente, 0 Director, 

9 H . <2aí3a». <Wenccdau de £ima. 
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