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I N T R O D U G Ç Ã O 

O chumbo é conhecido desde os tempos históricos. 
Plinio apresentou já, como seus derivados, o minio e 
o ahaiade, mas não deu indicações precisas sobre o 
próprio metal. 

Os auctores gregos e latinos empregavam muitas ve
zes a mesma palavra para designar o chumbo ou o esta
nho. 

Mais tarde, Geo Agrícola distinguiu três espécies de 
chumbo, o bianco, que é o nosso estanho, o chumbo côr 
de cinza, que é o bismutho actual, e finalmente uma ter
ceira variedade de côr escura, cinzento azulada, que re
presenta o metal propriamente dito. 

Recebeu este metal dos alchimistas o nome de Sa
turno, em virtude da avidez para os outros metaes que 
parece dissolverem-se no chumbo derretido. 

O chumbo, diz James, é de natureza surprehendente 
3 



2 

e de utilidade admirável em certas occasiões ; é, por isso, 
chamado o pae e a origem, o devorador de todos os 
metaes. 

Ao conjuncto das suas propriedades deve a genera
lidade das suas applicações. Com effeito, é o mais pe
sado, o mais malleavel e o mais fusível dos metaes co
nhecidos. 

Alterando-o os agentes athmosphericos só ligeira e 
muito superficialmente, cobrindo-o de uma espécie de 
verniz protector, é grande a sua resistência de modo a 
deixar os outros metaes muito áquem no seu emprego. 

Na sciencia, nas artes e nas industrias tem o chumbo 
um papel proeminente, prestando ao homem no seu in
cessante labutar inapreciáveis serviços. 

No fabrico dos mais insignificantes objectos, como 
no dos de maior vulto, na construcção da mais humilde 
choupana, como na do palácio mais sumptuoso, na pin
tura, na typographia, na olaria, na cerâmica, pôde di-
zer-se que onde houver uma arte ou existir uma in
dustria, ahi nos apparece o chumbo, sob uma ou outra 
forma, só ou associado, com um ou outro fim, mas sem
pre o auxiliar valioso e económico. 

Correntemente o chumbo pela facilidade da sua 
applicação e modicidade de preço proporciona o conforto 
e a hygiene ás grandes agglomerações; e, com as cana-
lisações de agua, gaz, electricidade e ar comprimido, 
torna possível não só a centralisação dos grandes servi
ços municipaes e mesmo particulares, mas também a 
transmissão económica e segura nos diversos agentes in
dispensáveis á nossa civilisação. 

O uso de certos metaes não teria sido possível na 
economia industrial e domestica sem a addição de deter-
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minadas quantidades de chumbo, que modifica com bello 
effeito as suas qualidades physicas, tornando mais com-
moda a sua manipulação. 

O chumbo permitte ainda effectuai- mais facilmente 
a estanhagem e a galvanisação dos metaes, o que, além 
de fraude, constitue um grande perigo quando os objectos 
assim revestidos téem de ser empregados em usos do
mésticos. 

E na medicina occupa também um honroso logar 
como agente therapeutico de grande importância. 

A maior parte dos'productos empregados nos labo
ratórios e na industria não téem acção sobre o chumbo, 
e assim se explica porque este metal é pelas diversas artes 
correntemente applicado. 

Mas como não ha medalha sem reverso, também o 
chumbo applicado só ou nas suas múltiplas combinações 
que se prestam ás exigências da nossa civilisação, tem o 
seu e de bem terrível aspecto para o homem — é um to
xico. E tanto mais perigoso é, quanto já deixamos de
monstrada a sua extrema vulgarisaçâo, a sua quasi uni
versalidade. 

Assim, em qualquer parte, pois, está o homem ex
posto a uma intoxicação. 

A agua é muitas vezes contaminada pelo chumbo, 
quer das canalisações, quer dos depósitos, que, não sendo 
mesmo de chumbo, são muitas vezes pintados com tintas 
que o contéem. 

Nos próprios utensílios de cozinha é vulgarmente en
contrado, contaminando portanto os alimentos. 

Muitas vezes ainda o pouco escrúpulo commercial 
ou industrial é origem de muitas intoxicações pelo chumbo. 
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É também empregado para diminuir a acidez de al
gumas bebidas e para as clarificar, e até para corar a 
manteiga. 

As conservas, em virtude das latas em que são con
tidas, encerram geralmente maior ou menor quantidade 
de chumbo. 

Mais frequentes, porém, são as intoxicações profis-
sionaes, a que estão sujeitos os empregados na extracção 
do minério, os que o manipulam, e ainda os pintores. 

O chumbo actua, pois, em numerosíssimos casos 
como um toxico para o organismo, sendo tanto mais no
civo quanto mais lenta é a sua 'acção. 

É quasi sempre insidiosamente que o chumbo ou os 
seus derivados, introduzidos em doses infiniteshnaes na 
economia se fixam sobre certos tecidos e provocam pouco 
a pouco perturbações da nutrição, ás quaes succède a 
impregnação geral de todo o organismo. 

O emprego cada vez mais frequente do metal parti
cularmente toxico, deverá merecer por isso especial at-
tençâo, não só dos hygienistas e dos legisladores, que 
deveriam procurar furtar todos os indivíduos á terrível 
acção do toxico, unindo os seus esforços para a benefi
ciação da saúde publica, mas também dos clínicos, aos 
quaes cumpre reconhecer e procurar eliminar rapida
mente os estragos causados pelas intoxicações tão fre
quentes. 

* 
* * 

A presença de um caso de saturnismo na enferma
ria de Clinica Medica, e uma lição que sobre elle nos fez 
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0 illustre professor Thiago de Almeida, motivaram a es
colha d'esté assumpto para a nossa Dissertação inau
gural. 

Tendo manifestado a nossa intenção, mais um caso 
tivemos occasião de observar, o que muito reconhecida
mente agradecemos ao nosso professor. 

No fim do nosso trabalho apresentamos o resultado 
das duas observações mencionadas, bem como o de ou
tras, feitas no referido curso do anno anterior. 



CONSIDERAÇÕES GERAES 

A intoxicação produzida pela acção lenta e prolongada 
do chumbo sobre o organismo, constitue o Saturnismo chro-
nico. Esta intoxicação, feita lenta e progressivamente, é 
bem différente da que se dá pela introducção rápida ou 
em doses massiças de preparação de chumbo, e que ori
gina o Saturnismo agudo. 

A saturação lenta do organismo por este metal ca
ractérisa o individuo saturnino, preparando-lhe um ter
reno novo, que não só vae tornar-se a séde de acci
dentes pathologicos particulares, mas também servir de 
accumulador para este metal, que principia a fixar-se no 
organismo. Mais tarde e sob a influencia de causas acci-
dentaes, por vezes difficeis de determinar, passa o chumbo, 
a maior parte das vezes em quantidade apreciável, para 
o sangue e ahi vae produzir os seus effeitos como to
xico. 
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É grande a facilidade com que as variadas prepara
ções do chumbo se introduzem na economia, porém, 
qualquer que seja o modo de penetração do metal, pelos 
apparelhos digestivo e respiratório, ou pelo tegumento 
externo, elle segue sempre a mesma evolução. 

Formam-se productos anormaes (albuminatos de 
chumbo), dos quaes uma parte se elimina pelas secreções 
e outra fixa-se nos diversos órgãos com uma afnnidade 
que varia para cada um d'elles. 

O organismo impregnado por esta forma revela o 
effeito constante da intoxicação. Assim, se a absorpção do 
toxico cessa e a sua eliminação se continua a fazer, 
o organismo não se ressente de qualquer perturbação ; 
porém, se a absorpção augmenta ou a eliminação dimi
nue, . apparecem então phenomenos diversos, de gravi
dade variável, que denotam uma maior ou menor intoxi
cação. 

Segundo vários, auctores o mecanismo porque esta 
se faz depende da absorpção, da localisação e da elimi
nação do toxico, estabelecendo-se mesmo uma espécie de 
equilíbrio do qual depende a pathogenia dos accidentes 
saturninos. 

É influenciados por este equilíbrio que os accidentes 
do saturnismo se manifestam. 

Casos ha porém, em que estes accidentes faltam por 
completo, mesmo em uma intoxicação profunda; as mani
festações geraes da intoxicação são por vezes desconhe
cidas e o accidente saturnino, apparecendo subitamente, 
consequência de um desvio de regimen, só então chama 
a attenção do clinico; outras vezes ainda a intoxicação 
apparece inesperada surprehendendo o organismo, antes 
que este experimentasse gradualmente a acção do toxico 
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e revela-se então por uma cólica,.um ataque de ence-
phalopathia ou de paralysia. 

Alguns auctores ha que consideram a cólica do 
chumbo como uma manifestação do saturnismo agudo, 
emquanto que outros vêem n'este syndroma uma mani
festação paroxistica, um epiphenomeno no decorrer do 
saturnismo chronico. 

Melhor será dizer que a cólica, como a encephalo-
pathia, pôde apresentar-se em qualquer dos casos. 

Varias experiências relatadas e analysadas na these 
de Morean mostram-nos a extrema variabilidade de sym-
ptomas e a falta de permanência e fixidez das lesões 
observadas na intoxicação aguda. 

As primeiras phases da intoxicação variam com a 
propria natureza do toxico ingerido, que pôde ser solúvel 
por sua natureza, solúvel só em presença dos suecos di
gestivos, ou ser insolúvel. 

Sendo assim, da escala de solubilidade depende a 
precocidade dos primeiros symptomas a observar. No 
caso, por exemplo, d'ti m toxico solúvel por sua natureza, 
as nauseas e os vómitos começam logo em seguida á 
absorpção e téem geralmente um aspecto leitoso, devido 
á presença do precipitado formado. 

A sensação, ao mesmo tempo amarga e doce, per
cebida no momento da ingestão do toxico, augmenta a 
seguir aos vómitos, sendo acompanhada d'uma sensação 
de constricção na fauce. 

As dores são egualmente muito accentuadas sobre o 
trajecto do esophago e ao nivel da região epigastrica, 
onde se exacerbam caprichosamente, isto é, sob a me
nor influencia. 

As irradiações dolorosas que se estendem em todo 
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o abdomen recordam- vagamente as que se observam na 
cólica do chumbo. 

O abdomen parece geralmente mais retrahido e duro, 
mas pôde também apresentar-se abahulado. 

A diarrhea é muito frequente, ao contrario do que 
se observa na intoxicação chronica. As fezes são abun
dantes, ennegrecidas pelo sulfureto de chumbo. 

De par com estes symptomas locaes observam-se 
phenomenos geraes muito constantes : — o fácies angus
tioso e opprimido, os lábios cyanosados, sede viva, cale
frios repetidos. 

As perturbações nervosas são em geral tardias. As 
mais constantes são as dores intensas localisadas nos ar
telhos e na barriga das pernas, e o prurido "da regmo 
plantar. O doente pôde apresentar todos os symptomas 
da encephalopathia saturnina; algumas vezes mesmo a 
intoxicação apresenta-se com os signaes clínicos da me
ningite tuberculosa,, acompanhada de convulsões epilepti-
formes. 

É também muito frequente a presença de suffusões 
sanguíneas no estômago, junto do pyloro e em todo o 
intestino, bem como a de ecchymoses sub-pleuraes. Os 
rins e o fígado são muito congestionados. A medulla e o 
cérebro revelam a intensidade da intoxicação. 

As alterações da mucosa buccal e das gengivas são 
muito inconstantes. 

Eis, muito em resumo, a symptomatologia mais con
stante no saturnismo agudo. 

As différentes manifestações do saturnismo attri-
buem-se á acção directa do chumbo sobre o sangue, tra-
duzindo-se por uma hypoglobulia, e sobre o systema ner
voso, do que resulta uma anemia intensa e persistente. 
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Depois apparece uma espécie de icterícia hemapheica 
que acompanha a impregnação do organismo. 

Contribuem, assim combinadas, a anemia e a icte
rícia para o àpparecimento da còr terrosa (plúmbea), ca
racterística do saturnino e que provém quer da elimina
ção do chumbo e do ferro das hemacias, quer da falta de 
prescripções hygienicas nos intoxicados. 

As cellulas nervosas são attingidas rapidamente pela 
intoxicação e, para alguns auctores, entre elles Lance-
reaux, esta acção sobre o systema nervoso precede o 
àpparecimento de todos os symptomas, inclusive a ane
mia. Na verdade, porém, deverá dizer-se que a priori
dade ou subordinação relativa d'estes dois processos mór
bidos é ainda muito discutida. 

Qualquer que seja, porém, o mecanismo da intoxi
cação, o que bem conhecemos é a série de manifestações 
do satanismo, traduzidas por symptomatologia tão va
riada, que bem merece capítulos especiaes que estudare
mos pormenorisadamente, fazendo referencia a todas as 
perturbações nutritivas, circulatórias, nervosas, etc. 

Os symptomas e as lesões da intoxicação aguda 
ficaram, é certo, mais obscuros sobre certos pontos, em 
virtude da raridade de casos e do limitado numero de 
necropsias feitas. 

As condições e os symptomas da intoxicação chro
nica téem sido, porém, particularmente estudados nas 
suas mais delicadas particularidades. 

Comprehende o quadro nosologico dos accidentes 
saturninos symptomas geraes e symptomas locaes. 

Como symptomas geraes, estudaremos a anemia, as 
perturbações da nutrição e a cachexia saturnina, termi
nação final da intoxicação. 
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Os symptomas locaes reflectem-se no apparelho di
gestivo, músculos, articulações, systema nervoso central 
e apparelho cardio-rerial. 

Attribuem ainda alguns auctores ao saturnismo ou
tros accidentes, como perturbações psychicas e sensóriaes, 
a paralysia geral, a hysteria, a hemichorêa e a ataxia sa
turnina, a asthma, a osteopathia, a gotta saturnina, a 
amaurose, a parotidite saturnina, etc. 

Para melhor comprehensão do assumpto e para 
maior facilidade na sua exposição, entendemos dever 
destrinçar a symptomatologia, estudando separadamente 
as diversas perturbações da intoxicação saturnina chro
nica, manifestada nos différentes apparelhos da econo
mia. 

E assim versaremos: 

PERTURBAÇÕES DA NUTRIÇÃO. 

PERTURBAÇÕES NERVOSAS. 

PERTURBAÇÕES DO TUBO DIGESTIVO E SEUS ANNEXOS. 

PERTURBAÇÕES PULMONARES E CARDIO-RENAES. 

Esta divisão puramente eschematica, baseada tão so
mente sobre a localisação apparente dos symptomas, em
bora não tenha o valor de uma classificação inspirada 
em dados da pathogenia, facilitará singularmente a nossa 
exposição. 

O saturnismo é, em resumo, uma intoxicação cuja 
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acção sobre o organismo se traduz principalmente por 
perturbações da nutrição, anemia intensa e por paraly-
sias motrizes, sensitivas e sensoriaes. 

Propômo-nos fazer um estudo puramente clinico e 
é, pois, sob este ponto de vista, que vamos indicar as 
curiosas perturbações do organismo, resultantes da absor-
pção dos saes de chumbo, estudando principalmente a 
evolução symptomatologica do Saturnismo chronico. 



Perturbações da nutrição 

Anemia, cachexia, gotta saturnina 

Um dos primeiros effeitos da intoxicação saturnina 
chronica é o emmagrecimento sensível, sendo acompanha
do de mudanças curiosas de coloração dos tegumentos. 
Pelos estudos anatomo-pathologicos feitos, sabe-se que é 
sobre a propria fibra muscular e não sobre a gordura in
tersticial que primeiro tem logar esta acção de desnutrição. 
Por outro lado, os próprios músculos destroem-se pela 
simples falta de nutrição n'um grande numero de regiões 
não paralysadas ; a paresia geral dos saturninos cacheticos 
parece mesmo não reconhecer outra causa. 

As combustões orgânicas apresentam-se perturba
das em grande numero de casos ou antes em determina
das condições; assim, se alimentarmos um saturnino em 
excesso, elle não poderá consumir as substancias albumi
nóides assimiladas e, em logar d'urêa, apparecerá o acido 
úrico, que se accumulará nos tecidos e creará a princi
pal condição pathogenica da gotta saturnina. 
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Prejudicado o organismo pela alteração em numero e 
qualidade dos elementos activos do sangue, os glóbulos, 
como veremos adiante, não poderá este ser sufficiente para 
compensar as trocas orgânicas. Ao fim de longo tempo de 
intoxicação chronica, o doente não se alimenta e, se a 
emmaciação é notável, a alimentação mais reparadora não 
poderá restaurar-lhe as suas forças; também não assimila 
e nem mesmo sente necessidade de comer. 

A bocca conserva sempre um sabor acre, o hálito é 
fétido, a lingua suja ou branca e anemica e a pelle da face 
enruga-se e torna-se cada vez mais amarella. 

A oliguria observa-se de começo e as urinas são car
regadas. Passado algum tempo a diurese restabelece-se, 
por vezes com crises de polyuria, e as urinas são claras, 
anemicas. A albumina apparece algumas vezes com ede
mas. Ha arythmia cardíaca e palpitações frequentes. Os 
sopros anemicos exageram-se e o coração é ás vezes sur-
prehendido por uma lesão orgânica. 

Eis o que dá á anemia saturnina cachetica a sua phy-
sionomia particular. 

As perturbações de nutrição foram particularmente es
tudadas por Bouchard e Gaucher. Direi, pois, em resumo 
o que pensam os dois auctoies. 

Bouchard distingue ties períodos na intoxicação sa
turnina. 

No primeiro período, a que se poderá chamai- período 
de impregnação dos tecidos, a analyse das excreções uri
narias mostra-nos que a urêa, o acido phosphorico e o 
chloro estão diminuídos, enquanto que as matérias co
rantes ou extractivas augmentam d'uma maneira notá
vel. Ha aqui, pois, uma diminuição das combustões or
gânicas. 
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No segundo período, durante o qual o chumbo parece 
actuar sobre as diversas funcções dos órgãos, as elimina
ções teem ainda a mesma physiologia, mas a taxa das 
matérias corantes está em relação com a das outras ex
creções. 

Finalmente, no terceiro período, chamado de intoxica
ção confirmada, nota-se ainda um abaixamento das com
bustões orgânicas, mas a urêa, o acido úrico e o acido 
phosphorico augmentam no sangue. 

A purificação urinaria torna-se insufficiente. 
Para Gaucher, a intoxicação saturnina produz uma 

perturbação da nutrição e da desassimilação comparável, 
por exemplo á da gotta, caracterisada por oliguria, uma 
diminuição na excreção do chloro e do acido phosphori
co, com diminuição de urêa, e augmento parallelo de aci
do úrico. 

Ao mesmo tempo nota uma desgiobulisação rápida, 
que se manifesta por descargas de matérias corantes na urina 
e pelo apparecimento da icterícia hemapheica. A eliminação 
das substancias medicamentosas é ainda prejudicada como 
a propria desassimilação. É assim que o saturnino chroni-
co, quando não succumbe por uma crise de encephalopa-
thia, de uremia ou de nephrite, ou por uma affecção in-
tercorrente, é então destinado a uma cachexia especial, 
consequência forçada das perturbações da nutrição intima 
dos tecidos e das distrophias consecutivas ás lesões ner
vosas. 

ANEMIA SATURNINA. — A acção do chumbo sobre o 
sangue traduz-se não só por alterações sanguíneas, mas 
ainda por signaes exteriores e por perturbações func-
cionaes. 

4 
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Os primeiros symptomas gemes accessiveis ao modo 
de investigação clinica estão dependentes de uma anemia 
profunda que apparece desde o começo da intoxicação, e 
que consiste em uma acção destructive sobre os elemen
tos do sangue. 

Stoll, De Haën e outros, notaram a pallidez dos tegu
mentos nos trabalhadores expostos á cólica metallica. 

Andral e Gavarret, Girard e mais tarde Béchamp, 
foram os primeiros a notar uma diminuição na proporção 
dos glóbulos vermelhos. 

Pope verificou ainda que havia um ligeiro augmento 
na fibiina e só mais tarde, com os novos methodos de 
exame do sangue de Malassez e de Hayem, se fizeram 
estudos mais perfeitos. 

Malassez mostrou que a hypoglobulia era constante 
na intoxicação chronica, proporcional, como em todas as 
affecções anemicas, á resistência individual, e que podia 
persistir muitos annos, mesmo após a terminação das 
causas de intoxicação. 

Constitue assim o caracter principal da cachexia sa
turnina. 

Os glóbulos vermelhos do sangue são então dimi
nuídos no numero e alterados na forma, provavelmente 
também em qualidade. As hemacias tornam-se mais re
sistentes e mais volumosas; este augmento de volume, 
porém, não compensa, pelo menos ordinariamente, a sua 
diminuição em numero, isto é, a somma das superficies 
e dos volumes dos grandes glóbulos sanguíneos é para 
um millimetro cubico de sangue inferior á somma das 
superficies e dos volumes "dos glóbulos normaes (Ma
lassez). 

São também os glóbulos alterados nas suas qualida-
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des physicas, tornando-se menos ágeis e menos ducteis 
Segundo Malassez, um glóbulo: 

Superficie 
No homem são . . 128 millesimas de 

mill, quadr. 
No saturnino . . . 176 idem. 

Finalmente diz Béchamp, a alteração dá-se ainda 
nas propriedades chimicas. Os glóbulos dos saturninos, diz 
este auctor, são parcialmente incapazes de tornar-se sede 
das trocas orgânicas. 

Segundo o professor Hayem, o sangue do saturnino 
teria uma composição análoga ao sangue dos chloroti-
cos. Caracterisa-se pela diminuição do numero e pela de
formação dos glóbulos (poïkilocytose), que se tornam 
deseguaes e um pouco descorados. 

Para Hayem «a anemia saturnina parece pois ser, 
como a chlorose, uma anemia por desintegração exage
rada das hemacias, e, sendo assim, o chumbo alteraria 
d'uma maneira ainda mal definida a constituição intima 
do glóbulo vermelho, que teria uma existência ephemera. 

O numero de glóbulos brancos conserva-se normal 
e sem complicação phlegmasia». 

A alteração no numero de glóbulos pôde ser consi
derável. 

Da média tirada de 5.000:000 no homem 64.500:000 
na mulher, pôde descer gradualmente, chegando mesmo 
a encontrar-se só 1.400:000 na cólica do chumbo, como 
affirma Lavrand e cuja confirmação se encontra nos tra
balhos de Malassez e Hayem. 

As variações em numero de glóbulos, a riqueza mé
dia dos mesmos em hemoglobina, seguiriam em occa-

Volume 
72 millesimas de 

mill, cubico 
186 idem. 
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sião de crises uma marcha inversa da observada na eli
minação do ferro. 

Lavrand conclue pois que o ferro é para a pelle, 
pela sua presença e suas variações, uma testemunha, 
quasi uma medida da anemia que se installa, com a con
dição, porém, do processo ser rápido. 

Vários auctores, Behrend, Bloch e Hamel, na Alle-
manha, Sabrazès e Bourret em França, mostraram ainda, 
que o saturnismo experimental e clinico fazia apparecer 
no sangue hemacias com granulações basophilas. 

A presença d'estas hemacias, constituindo um sym-
ptoma muito constante, auxiliaria o diagnostico pelo exame 
do sangue em todos os casos em que a etiologia satur
nina hão podésse ser estabelecida. 

Os symptomas funccionaes por que se traduz esta 
anemia, differem pouco dos que se observam na anemia 
vulgar, reflectindo-se indistinctamente em todos os appa-
relhos ou systemas orgânicos. Para muitos auctores, as 
diversas manifestações do saturnismo estariam todas de
pendentes d'esta anemia profunda. Na primeira phase da 
affecção apparece a oppressão, fadiga, cansaço e palpita
ção ao menor esforço, e bem assim prostração consecu
tiva. 

Os signaes estethoscopicos são cedo mascarados pelas 
complicações cardio-vasculares, que raras vezes faltam 
no curso da intoxicação. 

O estudo do estado dos tegumentos feito adiante, 
illucidar-nos-ha quanto ao modo como a anemia se tra
duz pelos signaes exteriores. 

CACHEXIA SATURNINA. —Por um estado cachetico ter
minam em geral todas as doenças chronicas não localisa-
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das em um único órgão. Mas, enquanto que no tuber
culoso e canceroso a cachexia, como consequência da 
generalisação do mal, é o termo finai dos desarranjos or
gânicos de toda a espécie, no saturnismo, bem como no 
malarico, um certo grau de anemia surprehende-o desde 
o começo da intoxicação. 

O. estado anemico do saturnino já descripto, as dis-
trophias múltiplas, consequências da névrite generalisa-
da, a insufficiencia funccional dos órgãos mais importan
tes (pelle, fígado, rim, systema arterial), todo este syn-
droma complexo, define o estado cachetico do saturnino. 
Sob a influencia da hereditariedade e de condições hy-
gienicas especiaes, este processo mórbido por vezes evo
luciona para realisar um estado diathesieo especial—a 
gotta saturnina. 

A não ser n'este caso, a cachexia saturnina filia-se 
sempre no estado chronico da anemia saturnina. Lem
braremos apenas que este estado cachetico pôde ser acom
panhado de edemas e de albuminuria persistente, não 
existindo mesmo qualquer lesão cardio-renal. 

As consequências d'esté estado reflectem-se na pro-
creação. 

GOTTA SATURNINA. — Entre os phenomenos mórbidos 
múltiplos e diversos, que a acção lenta e prolongada do 
chumbo e a sua fixação no organismo podem produzir 
no saturnino, precisamos também mencionar a gotta que, 
n'este caso, apresenta pelo seu aspecto geral e pela mar
cha da sua evolução, caracteres especiaes que a distin
guem bem da gotta diathesica ordinária. 

O aspecto do gottoso saturnino não recorda o fácies 
do gottoso ordinário. O gottoso saturnino é um gottoso 
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anemico, a maior parte das vezes cachetisado pela into
xicação. N'estas condições, a diathese gottosa manifes
ta-se por formas especiaes. Entretanto o inicio em nada 
diffère do da gotta ordinária. A reacção febril é porém me
nos intensa. Lécorché, que não admitte differences nas 
duas espécies de gotta, apenas attribue modalidades rela
tivas ás más condições hygienicas e alimentares do pa
ciente. 

O que porém tem sido observado por variados au-
ctores, Garrod, Rendu, Charcot, etc., é que os ataques no 
gottoso saturnino succedem-se mais rapidamente do que 
na gotta ordinária e tomam bem depressa a forma asthe-
nica e chronica. Insistem ainda os mesmos auctores na 
generalisação rápida dos tophi, na localisação exclusiva
mente articular e na raridade de casos observados com 
manifestações visceraes. É porém frequente a associação 
d'uma nephrite intersticial com albuminuria precoce. 

As relações que a gotta pôde apresentar com o sa-
turnismo, foram ignoradas, pode dizer-se, até metade do 
século passado, e é por isso que o tumor dorsal do punho 
de Gubler e arthralgias variadas foram attribuidas á gotta. 

Hoje, porém, é bem caracterisado este estado mór
bido, e poder-se-ha affirmar que é uma grave complica
ção para um gottoso o tornar-se saturnino, bem como 
para o saturnino ser gottoso. 

Divergem, porém, as opiniões quanto á interpretação 
do processo gottoso. 

A intoxicação saturnina, pelas perturbações que traz 
á nutrição geral, cria para o saturnino um temperamento 
mórbido, como diz Bouchard, que favorece o desenvol
vimento das doenças com reflexo nas perturbações de 
nutrição. Os trabalhos de Bouchard, Gaucher, Surmont e 
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outros bem o confirmam, como já vimos, mostrando-nos 
uma diminuição ou antes um vicio nas trocas nutritivas. 

Lécorché, porém, emitte opinião em contrario. Para 
elle, o chumbo tornaria mais activo o funccionamento 
orgânico das cellulas, provocaria uma hyper nutrição, isto 
é, um augmenta exagerado das combustões orgânicas 
e uma desassimilação mais considerável. Estas duas 
theorias são baseadas sobre interpretações différentes do 
mesmo facto «eliminação mais considerável dos resíduos 
não completamente oxidados nos estados gottosos e ca-
cheticos, eliminação esta nitidamente posta em evidencia 
pela determinação do poder reductor das urinas». As con
cepções pathogenicas baseadas sobre o estudo da nutri
ção explicam talvez o mecanismo dos factos observados, 
mas nada nos dizem da causa principal, o factor que pro
duz esta perturbação funccional. 

Para Dyce Duckworth, a acção do chumbo sobre a 
producção da gotta deve provavelmente ser attribuida á 
acção especifica do toxico sobre os centros nervosos. 
Esta influencia provoca modificações trophicas sobre todo 
o systerna vascular e sobre os rins, do mesmo modo que 
o estado pathologico que nós designamos geralmente por 
gotta. 

Para Lancereaux, a uricemia depende de uma altera
ção primitiva da innervação nutritiva; a gotta é pois, o 
effeito de uma névrose, a manifestação de um estado ne-
vropatha vaso-motor e trophico. 

Garrod, que fez estudos particulares d'esras modali
dades de gotta, diz que pela analyse dos phenoinenos 
observados terá de admittir que não ha uma producção 
em excesso de acido úrico, mas sim reconhece não se 
fazer eliminação do acido produzido em quantidade nor-
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mal. Lécorché, como já vimos, admitte a influencia do 
chumbo no processo de assimilação, provocando um ex
cesso de producção de acido mico. Estará a pathogenia 
da gotta dependente de qualquer accidente saturnino, ou 
fará depender d'ella todos os accidentes do saturnismo, 
assim pensou Todd. 

Como complemento ao assumpto já versado estuda
remos n'este capitulo a 

Acção do chumbo sobre os tegumentos 
e alguns tecidos 

TEGUMENTO EXTERNO. — Fácies saturnino. O estado 
do tegumento externo no saturnino está em manifesta 
dependência não só da hypoglobulia já estudada, mas 
também de um outro phenomeno—o espasmo permanente 
dos vasos periphericos. 

Estes dois factores contribuem, pois, em grande parte 
para a pallidez característica e permanente. 

Se juntarmos ainda um certo grau de icterícia hema-
pheica, a falta de limpeza dos profissionaes e a pigmen
tação profunda produzida pela reacção das secreções so
bre o ferro e o chumbo que invadem a camada cornea, 
teremos a chave do syndroma que produz a cor terrosa 
da epiderme do saturnino. 

Esta coloração, que apparece mais ou menos rapi
damente em toda a superficie do corpo, nas conjuncti
vas e nas escleroticas, mas que é sobretudo notável sobre 
a face, não deve ser confundida, como antigamente era 
frequente, com colorações de diversas origens. 
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Um dos caracteres da pallidez saturnina é a sua fi
xidez—as mais vivas excitações não produzirão a menor 
reacção emotiva. 

Convém citar ainda a existência de uma ligeira anes
thesia cutanea sem relação topographica immediata com 
os phenomenos paralyticus. 

A circulação parece prejudicada, segundo affinnam 
alguns auctores. 

Brown Séquard mostrou que a suspensão artificial 
da circulação produz sempre phenomenos análogos. 

A pelle é fria, extremamente anemiada. A secreção 
do suor está, senão abolida, pelo menos attenuada d'uni 
modo sensível. 

Este estado da pelle parece pois uma das causas da 
insensibilidade que apresentam os tegumentos á acção da 
electricidade. Estudaremos, porém, estes phenomenos mais 
detalhadamente quando examinarmos a acção do chumbo 
sobre o systema nervoso. 

TEGUMENTO INTERNO. — Orla gengival de Burton e 
tatuagem dos lábios e das bochechas de Gubler. 

Ao lado das colorações anormaes da pelle que obser
vamos nas intoxicações prolongadas, devemos destacar 
ainda um phenomeno de grande importância clinica e 
que inicia os effeitos do chumbo sobre o tubo digestivo 
— a orla gengival. Esta orla tão frequente, e observada em 
quasi todos os períodos da intoxicação chronica, deve me
recer a attenção do clinico que, suppondo estar em pre
sença de um individuo saturnino, inspeccionará imme-
diatamente a bocca. 

A orla saturnina encontra-se habitualmente loca-
lisada sobre o bordo livre das gengivas, junto do collo 
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dos dentes. Consiste em uma pigmentação especial, ou 
melhor, coloração cinzento azulada, ardosiada, e por ve
zes ennegrecida quando a intoxicação é intensa. 

Estas lesões variam em extensão desde um decimo 
de millimetro até um millimetro (Gubler). 

A pigmentação não se encontra forçosamente ao ni-
vel do collo de todos os dentes, mas sim de preferencia 
nos do maxillar inferior e principalmente nos abalados e 
cariados. 

Pôde, porém, faltar em indivíduos cuidadosos com 
a limpeza da bocca. 

Outras pigmentações menos constantes, as manchas 
ou placas dos saturninos, encontram-se ao longo do tubo 
digestivo, mas especialmente na face interna das boche
chas e sobre a mucosa anal (Gubler). Estas placas cor 
de ardósia ou ennegrecidas foram descriptas primeiro por 
Gubler, que as classificou—uma verdadeira tatuagem dos 
lábios e das bochechas. 

A Burton também se deve a primeira descripção da 
orla característica. 

Os dois phenomenos observados parecem ter a mes
ma origem, muito discutida ainda hoje, tendo sido formu
ladas muitas theorias para explicar a sua causa. 

Dizem alguns auctores, Gubler, Grisolle, Valleix, 
Cornil et Ranvier, etc., partidários de uma theoria—a da 
impregnação directa—que estas pigmentações serão o re
sultado de um deposito metallico, produzido pelas partí
culas do chumbo na sua passagem pela bocca, ou pelas 
substancias toxicas empregadas como alimento, quando 
são mastigadas ou deglutidas. 

Outros auctores, Burton, Gregory Smith, defensores 
de theoria diversa, attribuem as pigmentaçõos a uma eli-
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minação do chumbo pela secreção salivar e resultante 
da acção da saliva sobre a mucosa buccal, acção esta 
comparável á que se dá regularmente na intoxicação mer
curial chronica. 

O chumbo encontrar-se-hia retido em reserva no 
tártaro dos dentes e nas fungosidades das gengivas du
rante tempo sufnciente paia passar pela acção das secre
ções buccaes ao estado de sulfureto insolúvel. 

Pelo que se vê, esta theoria não diffère da primeira, 
senão pelo modo de introducção do chumbo na cavidade 
buccal. 

A maior parte dos tratados de medicina, pôde di-
zer-se, admittem a probabilidade dos dois mecanismos. 

Uma terceira e nova theoria, mais em harmonia com 
os dados actuaes da sciencia e d'accordo com o que co
nhecemos do papel dos leucocytos na eliminação dos cor
pos heterogéneos, pôde oppôr-se ás theorias antigas. 

As partículas do toxico que entram na circulação e 
que, por qualquer mecanismo, chegam ao tubo diges
tivo, são englobadas, phagocytadas pelos leucocytos e 
localisadas a seguir em órgãos que, ou se prestam a 
uma eliminação—pelle, glândulas salivares e sudoraes—, 
ou a uma localisação prolongada—substancia nervosa, 
ossos, etc. 

Aquellas partículas chegadas ao nivel dos capilla
r s superficiaes da mucosa do tubo digestivo, em loga-
res desprovidos de tecido epithelial por ulcerações, ou 
qualquer outra causa, passam ao estado de sulfureto e ahi 
se fixam. 

E esta theoria, inspirada em dados da bacteriologia 
com Metchnikoff e da histologia com J. Renaut, que nos 
parece mais racional. 
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Esta orla gengival não deve ser confundida com mill* 
tas outras, a do argirisino, do cuprismo, do bismuthismo. 
Gubler diz produzir-se ainda na medicação pelo ferro, e 
viu-a apparecer mesmo pelo uso prolongado do. carvão 
porphyrisado como pó dentrifico. Este pó pôde frequen
temente trazei- a formação d'uma pseudo-orla muito te<-
naz, resistindo mesmo á agua oxigenada, que posta em 
contacto com as gengivas, origina ao nivel da orla um 
traço esbranquiçado do sulfato de chumbo formado. 

Abandonando as lesões locaes correspondentes a al
gumas perturbações funccionaes, recordaremos mui rapi
damente as lesões encontradas nos dois tecidos—muscu
lar e ósseo. Theorias ha, umas a favor, outras contra a 
localisação electiva do chumbo sobre os músculos com 
distrophias consecutivas a esta impregnação. Por outro 
lado parece que o organismo dos saturninos é a sede 
de uma degenerescência muscular em relação com a ane
mia no começo da intoxicação e com a cachexia no pe
ríodo final. 

Fallando das paralysias musculares, veremos que esta 
degenerescência se vae exagerando sem passar geralmen
te ao estado granulo-gorduroso. A distrophia muscular 
parece não attingir somente os músculos da vida de rela
ção, mas também as fibras lisas dos vasos, do tubo di
gestivo e o próprio myocardio pelas fibras estriadas. Os 
músculos lisos da vida orgânica experimentam no come
ço da intoxicação saturnina uma hypertrophia puramente 
reaccional e emotiva, á qual succède uma involução atro
phica prematura. Esta senilidade precoce dos músculos in-
testinaes e dos vasos é, pois, uma das características da 
intoxicação saturnina. 

As manifestações ósseas do saturnismo são pouco co-
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nhecidas. A litteratura medica nada possue a não ser as 
observações de Levy. 

A localisação manifesta e particularmente tenaz do 
chumbo sobre o systema ósseo compromette a vitalidade 
d'esté e provoca necroses. É por um processo análogo, 
mas aggravado pela estomatite concomitante, que os den
tes dos saturninos são attingidos de osteite rarifkante, de 
carie e de periostite alveolo-dentaria. 



E3 NERVOSAS 

As paralysias saturninas são hoje bem conhecidas 
pelos estudos feitos da sua symptomatologia. 

Varias hypotheses téem sido apresentadas a propó
sito da sua pathogenia. 

Alguns pathologistas consideram as paralysias sa
turninas como accidentes d'origem peripherica, outros 
attribuem-lhes uma origem central, e outros ainda consi-
deram-nas como o simples resultado de modificações pu
ramente vasculares que apparecem nos músculos para-
lysados. 

Tal importância tem, porém, o estudo d'estas mani
festações que vários auctores, como Tanquerel, Lance-
reaux, etc., consideram as manifestações do saturnismo 
apenas a traducção symptomatica da influencia do chumbo 
sobre o systema nervoso. 

Sendo assim, todas as manifestações saturninas de-
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veriam ser descriptas como perturbações d'prigem ner
vosa. 

Porém, por mais seductora que seja esta theo-
ria, mais racional será descrever as manifestações do 
saturnismo segundo a sua localisação apparente, se
guindo o mesmo critério que nos serviu de base para a 
sua classificação. 

Por «perturbações nervosas» entender-se-ha somente 
«toda a sérié de accidentes saturninos que parecem estar 
sob a dependência immediata de qualquer perturbação 
do systema nervoso». 

Classiíica-las-hemos eschematicamente em --pertur
bações motoras, sensitivas e sensor'iaes, e perturbações ce-
rebraes agudas e chronicas. 

As perturbações motoras comprehendem as paraly-
sias saturninas propriamente ditas e o tremulo satur
nino. 

As perturbações sensitivas comprehendem os pheno-
menos anesthesicos e hyperesthesicos, cutâneos, muscu
lares ou articulares (arthralgia saturnina) ; as perturbações 
sensoriaes são referentes á visão, gosto, olfato, audição 
e órgãos genitaes. 

Descreveremos ainda aqui a hemiplegia saturni
na pelo predomínio de manifestações sensitivo senso
riaes. 

Como perturbações cerebraes temos, além da ence-
phalopathia saturnina, a influencia do saturnismo sobre as 
affecções cerebro-espinaes chronicas (escleroses, psycho
ses, névroses, paralysia geral saturnina, etc.). 



:53 

PERTURBAÇÕES MOTORAS 

Paralysias saturninas 

Â paralysia saturnina raras vezes se observa no co
meço da intoxicação. É geralmente depois de um ou 
mais ataques de cólica, por vezes no declinar de um 
d'elles, que apparecem os primeiros symptomas. 

O período prodromico é mal conhecido. O doente 
apenas sente fadiga considerável e torpor geral, reflexos 
do recente ataque de cólica; em seguida surgem contrac
ções dolorosas e prurido intenso, acompanhados de per
turbações de sensibilidade nas regiões invadidas. 

Estes symptomas prodromicos lembram os das né
vrites periphericas. O ataque no seu inicio pôde ser agu
do, sub-agudo ou chronico, geralmente apyretico ; a pa-
ralysia apparece umas vezes subitamente, outras o doente 
começa por sentir uma certa fraqueza e um mau estar 
que se accentuam cada vez mais. 

As paralysias podem ser localisadas ou generalisa-
das, typicas ou atypicas. A edade e o sexo do doente e 
os dados etiológicos da intoxicação trazem-lhes evidente-

. mente elementos de differenciação. 
MM. Raymond et Vulpian mostraram que podem 

revestir a forma hemiplegica. 
Relativamente á sua sede, apresentam porém um ca

racter particular, para melhor dizer — pathognomonico — 
isto é, localisam-se quasi constante e exclusivamente nos 
músculos extensores. 

Nos membros superiores a paralysia nota-se sobre
tudo nos músculos da parte posterior e nos inferiores nos 

5 
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músculos da região anterior. Esta singular predilecção, 
que não é fácil' explicar, imprime á paralysia saturnina 
um caracter especial e obriga os membros attingidos á 
posição flectida. ■ ,.■■■;; . 

Tanquerel, M. Duchenne de Boulogne, MM. Ray

mond et Vulpian, Brissaud, Charcot, M.me Déjerine e 
muitos outros téem estudado as paralysjas saturninas. Se

guiremos de preferencia a ordem adoptada por M.me Dé

jerine,— formas localisadas eformas generalisadas. 

Formas localisadas 

Typo antibrachial de Remak. — E esta a forma clás

sica da paralysia saturnina. Estendese ao território do 
nervo radial, poupando porém a maior parte das vezes o 
musculo longo supinador (signal de Duchenne), o anco

neo e o longo abductor do pollegar. A paralysia princi

pia muitas vezes pelo membro mais em contacto com o 
toxico, direito ou esquerdo, segundo as condições etioló

gicas,, mas estendese rapidamente aos dois membros em 
casos graves; outras vezes invade simultaneamente os 
dois membros. Esta bilateralidade é um elemento muito 
importante para o diagnostico. 

A invasão, geralmente progressiva, segue a marcha 
seguinte: o extensor commum é o primeiro attingido, em 
seguida os tendões do médio e do annular; as phalanges 
do index e do minimo conservam ainda os seus movi

mentos. 
Pouco depois são estes invadidos, e consecutiva

mente os extensores do pollegar, os radiaes, o cubital 
posterior e o curto supinador; excepcionalmente passa 
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aos ties músculos respeitados na forma mais commum. 
A páralysia total parece excepcional. 

A attitude do doente é característica. Ao levantar-lhe 
o braço, a mão fica em semi-pronação, pendente e forma 
um- angulo recto com o antebraço. 

Os dedos estão flectidos, o pollegar inclinado para a 
palma da mão e esta paia o bordo cubital. 

A paresia e fraqueza dos. radiaes originam a queda 
do punho. 

Os dedos em extensão podem approximar-se e des-
viar-se á vontade, o que é impossível na flexão (integri
dade dos interosseos). 

- Os movimentos de lateralidade são possíveis apenas 
para dentro, não se podendo fazer para o bordo radial 
em virtude da páralysia do primeiro radial externo, que 
é na realidade um extensor-abductor da mão. 

Além das perturbações motoras nota-se uma atro
phia considerável e relativamente precoce, de todos os 
músculos paralysados, que dá aos membros um aspecto 
particular. A pelle parece collada ao ligamento interos-
seo, entre as saliências do radio e do cubito. O longo 
supinador conserva de ordinário o seu volume, accen-
tuando-se (corda do longo supinador) quando sollicitado 
para qualquer movimento. 

Ligeiras contracções fibrilares acompanham ás vezes 
as atrophias. 

Os phenomenos accusados sob a acção das corren
tes eléctricas são característicos. Observa-se primeiro 
uma diminuição, depois uma abolição da contractibili-
dade faradica, com exagero, posto que muitas vezes li
geiro, da contractibilidade galvânica. 

E apreciável ainda a reacção de degenerescência. A 
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contracção em logar de ser brusca e rápida é lenta, fi
brilar. 

A excitação dos troncos nervosos produz a contrac
ção dos três músculos geralmente respeitados. 

As perturbações de sensibilidade são inconstantes e 
pouco apreciáveis, como na maior parte das paralysias 
radiaes. 

A sensibilidade eléctrica está constantemente dimi
nuída nos músculos paralysados. 

A paralysia saturnina é acompanhada geralmente de 
perturbações vaso-motoras (cyanose, resfriamento das 
mãos) e de perturbações trophicas (tumefacção da cabeça 
dos metacarpianos). 

O tumor dorsal do punho (mais geralmente notado 
no metacarpo), apparecendo por vezes nas paralysias dos 
extensores, foi bem estudado por Gubler que o attribuai 
a uma irritação da synovial. M.me Klumpke-Déjerine 
interpretou-o como uma perturbação vaso-motora. 

Typo superior ou brachial de Remak (typo escapu-
lo-bumeral de Erb-Duchenne).—- A paralysia localisa-se 
nos músculos do grupo Erb-Duchenne (deltóide, bicipete, 
brachial anterior e longo supinador) e estende-se algu
mas vezes aos músculos supra e infra-espinhosos, raras 
vezes ao grande peitoral e assim constitue uma varian
te, o typo escapulo humerai. Esta forma de paralysia, 
raras vezes primitiva, succède muitas vezes ao typo an-
tibrachiàl e pôde marcar o começo de uma generalisa-
Ção. Em certos casos, porém, estando apenas o longo 
supinador attingido entre os músculos do grupo e coin
cidindo a sua paralysia com o typo antibrachial, comple-
tar-se-ha a paralysia radial. 
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Na forma brachial-typo, o braço do doente deslisa 
junto do tronco em rotação interna, o antebraço está em 
semi-pronação. 

O doente não pôde levantar o braço (paralysia do 
deltóide), nem flectir o antebraço (paralysia do bicipete). 

A supinação está abolida (paralysia do curto supi-
nador) e também o está a rotação do braço para fora 
(paralysia dos espinaes). A integridade do tricipete e 
sub-escapular permittem a extensão do antebraço e a ro
tação do braço para dentro. 

As perturbações de contractibilidade eléctrica e a 
atrophia são mais tardias e menos pronunciadas do que 
no typo antibrachial. 

• 
Typo Aran-Duchenne. — A paralysia interessa os 

pequenos músculos da mão, as eminências thenar e hy-
pothenar e os interosseos; simula assim, em todos os pon
tos, a atrophia musculai- progressiva do typo Aran-Du
chenne, differindo apenas pelas reacções eléctricas que 
são constantes nas paralysias saturninas. 

E ainda notável a melhora da paralysia sempre muito 
mais rápida do que a da atrophia muscular progressiva. . 

A atrophia dos interosseos e a retracção da aponé
vrose palmar dão á mão uma attitude especial—a'mão 
em garra descripta por Duchenne. 

Typo inferior ou peroneal. — A paralysia localisa-se 
nos peroneos lateraes, nos extensores communs dos ar
telhos e no extensor próprio do grande artelho —o tibial 
anterior é respeitado. 

O doente sente fraqueza nas pernas, na marcha ap-
poia-se sobre o bordo externo do pé augmentando assim 
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a sua base de sustentação e difficilmente sobe ou desce 
os degraus de uma escada. 

A perna rasteja e imprime ao mesmo tempo ao pé um 
movimento de circitmducção. 

Esta forma de paralysia, muito rara nos adultos, en-
contra-se com mais frequência nas creanças, podendo 
muito bem ser confundida com a paralysia infantil. 

Perturbações motoras parece ainda encontrarem-se 
em alguns nervos craneanos. 

Mencionaremos as paralysias laryngeas observadas 
outr'ora frequentemente nos fabricantes de alvaiade e as 
paralysias faciaes saturninas geralmente localisadas ao 
nivel da bocca. 

Os nervos motores do olho são também frequente
mente attingidos de paralysias, sobretudo em occasiões 
de cólicas violentas. 

Estas paralysias podem ser de origem central ou 
peripherica e são muitas vezes associadas a lesões tran
sitórias ou definitivas do nervo-óptico. 

O estrabismo, a ptosis, a diplopia e o nystagmus 
apresentam-se frequentemente nas formas periphericas, 
menos graves em geral do que as formas centraes. 

Formas generalisadas 

Embora muito raras vezes observadas, apparecem ás 
vezes, succedendo geralmente ao desenvolvimento de uma 
paralysialocal. 

Podem apresentar variadas formas—lenta, aguda ou 
febril.: >,&">W. 

A forma aguda -pôde apparecer subitamente e torna-
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se rapidamente mortal quando se estende aos músculos 
respiratórios (diaphragma, intercostaes e músculos da la
ryngé). 

As formas febris podem simular uma doença infec
ciosa, particularmente a poliomyélite anterior aguda, sendo 
n'este caso difficil o diagnostico. 

As formas generalisadas de invasão lenta podem 
^ trazer no seu desenvolvimento alguma semelhança com 

a paralysia, o tabes e outras affecções nervosas de mar
cha lenta e progressiva. 

Tremulo saturnino 

O tremulo que acompanha frequentemente a paraly
sia saturnina, pôde encontrar-se sem a coexistência de 
qualquer outra perturbação nevropathica. 

Muitas vezes, porém, constitue o symptoma percur
sor da paralysia e, attenuado nos primeiros períodos, 
reapparece no momento da cura. 

O tremulo saturnino é oscillatorio de cima para baixo 
e ligeiramente da direita para a esquerda. Pôde existir 
em repouso, mas manifesta-se ou accentua-se em seguida 
a qualquer esforço, no final do dia, e sobretudo com a 
fadiga. 

Assim se différencia nitidamente do tremulo alcoólico 
(Lafont). 

Pôde affectar todas as formas, desde o tremulo chro-
nico até á incoordenaçâo completa (Raymond), mas con
siste a maior parte das vezes em simples tremulações 
musculares registadas pelo esphygmographo na linha de 
descida da pulsação. 
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Gubler descreveu ainda uma outra variedade de tre
mulo saturnino que classificou como astasia muscular. 

O tremulo, sobretudo quando não é acompanhado 
de perturbações de motricidade, apresenta uma forma ry-
thmica, intermittente, que se encontra na maior parte dos 
de origem hysterica. 

Diremos pois, que o tremulo tem sido successiva-
mente attribuido á paralysia, ao alcoolismo e á hysteria. ( 

* 

* * 

DIAGNOSTICO GERAL E DIFFERENCIAL.—As paralysias sa
turninas distinguem-se pela precocidade da atrophia e so
bretudo pelas reacções eléctricas. 

Podemos ainda attender aos antecedentes dos doen
tes, á profissão e aos estigmas do saturnismo para auxi
liar o diagnostico. Os signaes eléctricos tão apreciáveis, 
como diminuição e abolição da contractibilidade faradica, 
reacção de degenerescência demonstrada pela exploração 
galvânica e contracção lenta vermicular, foram bem estu
dados por Klumpke-Degerinne. Vulpian e Raymond, di-
zem-nos ainda que a perda da contractibilidade eléctrica 
precede a da contractibilidade voluntária. As localisações 
systematicas são ainda preciosos elementos de diagnos
tico, pois que a integi idade de certos músculos apenas 
se evidencia nas paralysias saturninas. 

O diagnostico differencial varia para cada typo de 
paralysia. 

O typo antibrachial pôde ser confundido com a pa
ralysia radial por compressão (salvo a integridade do 
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longo supinador), com as paralyses toxicas (alcool, oxido 
cie carbono, infecções microbianas), a paralysia espinal 
da creança e do adulto e a atrophia muscular progres
siva. ' 

A evolução d'estas doenças é, porém, elemento suf-
ficiente de diagnostico ; assim a paralysia infantil inicia-se 
por symptomas febris, generalisa-se de começo e só mais 
tarde se localisa. 

Além d'isso a atrophia local é compensada pelo te
cido cellular sub-cutaneo muito desenvolvido, o que não 
apparece no satanismo. 

Na maior parte dos casos também a unilateralidade 
das paralysias radiaes ordinárias é precioso meio de dia
gnostico. 

O typo brachial ou escapulo-humeral pode ser con
fundido com a paralysia de Duchenne-Erb, a paralysia 
obstétrica, a paralysia infantil, a névrite motriz dos tabeti-
cos, a myopathia atrophica progressiva e as atrophias 
myelopathicas. 

O typo Aran-Duchenne deve ser distinguido da atro
phia muscular progressiva por poliomyélite chronica, da 
esclerose lateral amyotrophia, etc. 

O typo inferior, pela sua frequência na creança, pôde 
ser confundido com a paralysia infantil. N'este caso, po
rém, o tibial anterior apresenta muitas vezes uma paraly
sia isolada ou associada, muito rara no saturnismo. 

A atrophia muscular de Charcot-Marie e a névrite 
alcoólica apresentam egualmente algumas affinidades sym-
ptomaticas com a paralysia saturnina. 

As paralysias generalisadas difficilmente se distinguem 
das paralysias espinaes anteriores agudas e das polynévri
tes ascendentes. 
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ANATOMIA PATHOLOGICA.— OS estudos anatomo-patho-
logicos das paralysias saturninas téemsido feitos obser-
vando-se lesões nos músculos, nos nervos p,en'phericos e 
no systema nervoso central. 

As lesões dos músculos consistem em uma desco-
ração tanto mais intensa quanto mais a atrophia tem avan
çado. 

Na maior parte dos casos, diz Dejerine, «observa-se 
histologicamente uma atrophia simples com conservação 
das estrias transversaes e degenerescência gordurosa ou 
pigmentar do elemento contractu. 

Ha também começo de myosite intersticial sem ver
dadeira esclerose. Os vasos e principalmente as arterio-
las apresentam um certo grau de endo e periarterite». 

As alterações dos nervos são egualmente muito ac-
centuadas, sobretudo nas partes periphericas. 

Nos troncos nervosos apparecem placas de esclerose, 
análogas ás que se encontram no systema nervoso cen
tral de indivíduos portadores da esclerose em placas. 
As alterações dos nervos periphericos, segundo Lance-
reaux, Gombault, Wesphal, etc., consistem em uma né
vrite parenchymatosa, análoga á da degenerescência Val
eriana, com segmentação da myelina, ausência do cylindro-
eixo e proliferação dos núcleos da bainha de Schwan e do 
nevrilema. 

PATHOGENIA. — Embora não sejam universalmente 
adoptadas as diversas theorias pathogenicas conhecidas, 
muito téem sem duvida contribuído para o estudo da 
questão. 

A antiga theoria muscular de Gusserovv, defendida 
mais tarde por Friedlander e por Katz, baseia-se na loca-
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lisaçâo electiva do chumbo nos músculos. Recentemente 
Vierordt tornou-se partidário d'esta theoria, admittindo 
uma myonevrite com localisações systematicas. Esta theo
ria nada nos diz da bilateralidade e localisação do pro
cesso em certos músculos. 

A theoria vascular adoptada por Hitzig, Lichortst e 
outros diz que os músculos interessados são os que se 
contrahem maior numero de vezes e que melhor são ir
rigados. 

A theoria de Potain baseada na topographia vas
cular do antebraço, appoia-se em considerações análogas. 

Resta-me ainda falar d'outras theorias, — a da névrite 
de origem central opposta á theoria da névrite de origem 
peripherics admittida pela maior parte dos auctores fhm-
cezes, e ainda de uma theoria mixta, procurando con
ciliar estas duas opiniões e parecendo explicar melhor o 
problema. 

A theoria baseada na origem espinal compara a pa-
ralysia saturnina ás poliomyélites anteriores, originadas 
pela impregnação do systema nervoso por um toxico. 

P. Marie e Babinski appoiaram a theoria de origem 
central com argumentos tirados da symetria das pertur
bações observadas, da bilateralidade normal, da falta de 
relação entre a localisação das perturbações e os territó
rios nervosos e das analogias múltiplas com a poliomyé
lite. Além d'isso recusavam a theoria de origem periphe-
rica, sobretudo pela pouca constância das lesões encon
tradas. 

A theoria da névrite de origem peripherica primitiva 
(de Charcot e Remak) é hoje geralmente admittida por 
Lancereaux, Westphal, Duplaix e Lejars, Schultz, Déje-
rine, M.me Déjerine-Klumpke, Eichorst Raymond, etc. As 
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experiências de Gombault em animaes intoxicados pelo., 
chumbo e os estudos anatomo-pathologicos de M.me De-
jerine militam em favor d'esta theoria. 

Ao lado dos partidários d'estas duas theorias rivaes, 
que interpretam os mesmos factos com eguaes convicções 
mas por concepções pathogenicas diametralmente oppos-
tas, collocam-se os eclécticos seduzidos por unia theoria 
mixta, que tem a vantagem pelo menos de não estar em 
desacordo com algum dos factos conhecidos. 

Admittem estes, em nova hypothèse, que o toxico 
espalha simultaneamente a sua acção em toda a extensão 
do neurone motor, produzindo o que M.me Teitelbaum 
(Thèse Montpellier, junho 1901) chama uma neuronite mo
triz inferior e Vierodt uma myonevrite moturotrophica. 

O prof. Debove n'utn dos seus trabalhos clínicos (De-
bove Gaz-hebd. med. et chir, n.° 8) formulou a opinião 
seguinte: «A concepção do neurone motor parece indi
car que o nervo e cellula não podem estar separados. 
Dever-se-ha então dizer que na névrite toxica das partes 
periphericas, não é poupado o elemento central». 

O prof. Raymond, partidário d'esta theoria, diz que 
a intoxicação aguda atacando todo o neurone provo
caria uma poliomyélite anterior aguda; a intoxicação 
chronica levaria o seu primeiro effeito in locus minoris re-
sistenciae, o que explicaria as diversas modalidades sym-
ptomaticas. 

A theoria mixta, além de estar mais em relação com 
o que se conhece por experiências feitas da degeneres
cência nervosa, parece poder explicar mais satisfactoria-
mente a particular symptomatologia das paralysias satur
ninas. 

As experiências mostram-nos, que a secção d'uni 
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nervo, por exemplo, não provoca somente a degeneres
cência valleriana na extremidade separada do centro tro-
phico, mas apparece egualmente uma atrophia especial 
sem destruição do cylindro eixo na parte central. 

Todo o neurone termina pois por ser attingido quan
do um ponto do trajecto nervoso está lesado por qual
quer mecanismo. 

Nada porém parece oppòr-se a que uma toxina ou 
qualquer toxico nervino seja susceptível de attingir a to
talidade do neurone e a que, do mesmo modo, as partes 
particularmente vulneráveis do neurone, zonas trophicas, 
placas motrizes terminaes, exerçam entre si e sobre as 
différentes vias conductoras acções reciprocas, centrífu
gas e centripetras. 

Em todas as paralysias, os extensores são affectados 
de preferencia, ou pelo menos iniciam-se*os accidentes 
muitas vezes por esse grupo (alcoolismo, poliomyélites). 
A systematisação porém é sempre menos accentuada n'es
tas doenças do que no saturnismo. A integridade do longo 
supinador no membro superior, análoga á do tibial ante
rior no membro inferior, explicar-se-ha pela razão de 
que: o longo supinador pelo seu papel funccional, pela 
sua irrigação sanguínea e pela sua innervação, pertence 
antes ao grupo dos flexores. 

Perturbações sensitivas e sensoriaes 

Perturbações sensitivo-cutaneas 

As diversas manifestações cutâneas traduzem-se ge
ralmente pela apreciação de zonas de anesthesia, sobre-
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tudo notáveis durante os ataques de paralysia; podem 
porém apparecer com a ausência de perturbações mo
toras. 

A exploração d'esta sensibilidade faz-se com o com
passo de Weber que serve de esthesiometro. 

A anesthesia simples reconhece-se pelo contacto com 
corpos de conductibilidade variável e modificando as con
dições de exploração. 

A anesthesia cutanea no saturnismo é muito cons
tante na sua localisação. 

Encontra-se a maior parte das vezes no dorso da 
mão, no antebraço ao nivel dos extensores e na parte ex
terna da barriga da perna. 

A pelle da parte anterior do corpo, thorax e abdo
men, está anesthesiada, fazendo, porém, excepção a pelle 
da região epigastrica quasi sempre hyperesthesiada. 

Beau classifica por isso o epigastro como «sala d'ar-
mas da sensibilidade saturnina». A anesthesia pôde ainda 
estender-se ao veu do paladar e á uvula. 

A sensibilidade ao tacto não é a única attingida, 
porque geralmente também se aprecia analgesia, therma-
nalgesia e hypopollesthesia. 

A sensibilidade para a corrente eléctrica pôde estar 
muito reduzida, como dizem Vulpian et Raymond. 

A sensibilidade está pois compromettida nas suas di
versas modalidades. 

Brouardel apreciou ainda a demora na transmissão 
das diversas sensações aos centros nervosos. 

A explicação d'estes phenomenos anesthesicos, en-
contram-na vários auctores na difficuldade da circulação 
superficial (anemia dos tegumentos). E a prova é que, 
dizem elles, pelo restabelecimento d'esta circulação por 
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qualquer mecanismo (massagem, fricção, injecção de pi-
locarpina, etc.), a sensibilidade reapparece. 

A seccura da pelle dos saturninos é uma das prin-
cipaes causas da insensibilidade peripherica apreciada 
n'estes doentes. 

Arthralgia saturnina 

As dores articulares especificas, designadas por ar
thralgias, myosalgias, nevralgias saturninas, devem ser ni
tidamente differenciadas da arthrite simples que egualmente 
se encontra no saturnismo. 

Estas dores, cuja localisação subjectiva pôde ser 
muito ou pouco profunda, nunca são acompanhadas de 
rubor da pelle, nem de tumefacção articular. 

Tanquerel e outros auctores consideram a arthralgia 
como phenomeno agudo inteiramente comparável á cóli
ca. As duas affecções apresentam apenas differença na 
sede respectiva, - a m b a s são apyreticas, rémittentes e pa-
roxisticas. 

A arthralgia dos saturninos é caracterisada por dores 
sem trajecto determinado, diminuindo pela pressão e au-
gmentando com os movimentos. 

As dores são variáveis, localisam-se particular
mente na região lombar e nos membros interiores, de 
preferencia no grupo dos flexores, sem seguir comtudo 
um trajecto fixo como a nevralgia —é esta a principal 
differença entre as duas affecções. 

Estas dores diminuem muito pela pressão exercida 
profundamente e podem ser exacerbadas pela pressão 
moderada e pela massagem superficial (analogia com a 
cólica). 
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Hemianesthesia sensitivo-sensorial 

(Paralysia-hystero-saturnina) 

Tanquerel na sua notável these publicada em 183,4, 
consagra já um capitulo especial á anesthesia saturnina e 
ahi estuda todas as perturbações de sensibilidade. 

Mais tarde, 1870, Manouvrier, depois Vulpian et Ray
mond, Lassègue e Hanot, Proust, etc., fazem mais estu
dos (these J. Renaut). 

A origem hysterica das perturbações sensitivas ob
servadas no saturnismo, foi por Debove e pela primeira 
vez clinicamente estabelecida. 

Charcot, Potain, Hirschmann, etc., confirmam a na
tureza hysterica d'estas perturbações. 

A paralysia hystero-saturnina apparece geralmente 
nos nevropathas hereditários confirmados ou desconheci
dos como taes, n'estes últimos a intoxicação desperta 
a hysteria latente (Charcot). 

Esta preexistência de um estado nevropatha, susce
ptível de ser despertado por uma causa occasional, trau
matismo, intoxicação, qualquer irritação, etc., é hoje mui
to discutida (Charcot, Potain, Debove-Achard, Letulle-
Rendu). 

Em geral a hysteria saturnina inicia-se bruscamente, 
outras vezes com forma lenta. 

A paralysia é geralmente limitada a um lado do 
corpo, apresentando mais vezes, a forma hemiplegica do 
que a forma segmentar. 

Distingue-se nitidamente esta paralysia, da saturnina 
pela unilateralidade e pela participação constante do longo 
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supinador e dos músculos innervados pelo cubital e me
diano. 

A paresia dos flexores é posta em evidencia pois 
que a mão collocada em extensão forçada não fecha com
pletamente e.a paresia dos interosseos monstra-se também 
porque não é possível a extensão espontânea das se
gundas e terceiras phalanges quando sustentamos as pri
meiras no prolongamento dos metacarpianos. 

As reacções eléctricas que caracterisam a paralysia 
saturnina propriamente dita não se encontram na hemi
plegia saturnina simples. 

Nota-se também a ausência de reacção de degene
rescência e a raridade relativa da atrophia muscular. 

Algumas perturbações da sensibilidade no saturnismo 

Os órgãos dos sentidos (paladar, olfacto, audição e 
visão), e a sensibilidade genital também podem estar le
sados na intoxicação saturnina chronica ; coincide ou suc
cède esta complicação ao apparecimento dos epiphenome-
nos agudos. 

As sensações cuja percepção exige o concurso do 
olfacto e paladar, parecem compromettidas, ou melhor 
retardadas no saturnismo chronico. 

Ramazzini observou a perda do olfacto nos pin
tores. 

As alterações do órgão da audição observadas por 
Tanquerel, são em geral passageiras. 

As perturbações da visão são as mais importantes, 
tendo sido objecto de aturados estudos, quer dos neu
rologistas quer dos ophtalmologistas. 

6 
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Com a evolução do saturnimo podem ser attingi-
dos os différentes nervos do órgão da visão, encontrando-
se lesões do facial, dos nervos motores do olho, do sym
pathies, dos nervos accessorios da visão e do nervo óptico 
propriamente dito. 

Assim, as paralysias que interessam o facial, podem 
reflectir-se no musculo orbicular do olho; as que attin-
gem os nervos motores acompanham-se de ptosis, de es
trabismo, de diplopia e de perturbações na accommoda-
Ção. O nystagmus parece também encontrar-se, segundo 
diz Debove. 

Estes accidentes podem apparecer em muitas affec-
ções dependentes de névrites periphericas ou centraes. 

A manifestação mais importante do saturnismo no ap-
parelho da visão é a perda mais ou menos completa da 
agudeza visual (amblyopia e amaurose saturninas). 

Esta amaurose, conhecida desde longos annos, tem 
sido bem estudada modernamente, comparando-a Stoll á 
amblyopia hysterica. 

Tanquerel foi um dos que melhor estudou estes 
assumptos oceupando-se particularmente do escotoma sa
turnino. 

O doente não distingue os objectos na sua totalidade, 
apenas pôde discernir uma das suas partes. 

O campo visual está comprOmettido, sobretudo para 
a percepção de certas cores, particularmente o verde e o 
vermelho (dyschromatopsia). 

As funeções genitaes no saturnismo, parecem expe
rimentar o reflexo das perturbações geraes do organismo. 

A anaphrodisia é, com effeito, mencionada pela 
maior parte dos auetores como um dos estigmas da into
xicação saturnina. 
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A anemia, a arterio-esclerose, o esgotamento nervo
so e a senilidade precoce de todos os órgãos, tudo isto 
concorre para attenuar a sensibilidade genital. 

Per turbações cerebraes 

Encephalopathia saturnina 

Grissolle distingue três formas typicas de encephalo
pathia,—a forma delirante, a forma comatosa e a forma 
convulsiva e ainda uma forma mixta na qual os sympto-
mas dos três typos precedentes podem ser combinados por 
formas varias. 

O periodo prodromico é commum para as três for
mas, excepto nos casos em que o ataque é fulminante, 
apoplectiforme. 

Os encephalopathas precedidos geralmente de um 
accesso de cólica de chumbo apresentam cephalalgia fron
tal, vertigens, mostram-se inquietos, tristes e agitados du
rante a noite. Os prodromes habituaes da paralysia sa
turnina, entorpecimento, prurido e dores nos membros, 
apparecem também e complicados ás vezes de amblyo
pia e amaurose. 

A forma delirante da encephalopathia, a mais fre
quente de todas, manifesta-se muitas vezes por delírio 
intenso, irregular, ligeiro ou profundo, continuo ou rémit
tente, tranquillo ou furioso. Este delírio é variável, isto é, 
no mesmo doente muda muitas vezes de caracter e com 
extraordinária rapidez. 

A forma convulsiva, epilepsia saturnina dos antigos 
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auctores, é caracterisada pela perda de conhecimento e 
pela insensibilidade. 

Os doentes depois do ataque e já na posse das suas 
faculdades não se recordam quer do ataque, quer das cir-
cumstancias que o precederam. 

A physionomia traduz a prostfacção profunda em 
que cahiram, os membros tremulam, não seguram nas 
mãos objecto algum, as ideias são confusas e as palavras 
dificilmente pronunciadas. Os ataques podem repetir-se 
frequentemente e, em cada nova crise, apparecem movi
mentos convulsivos mudando instantaneamente o aspecto 
do doente ; a vermelhidão do começo do ataque é substi
tuída pela pallidez e pela morte muitas vezes. 

Na forma comatosa, que se apresenta frequentemente 
como terminação das formas precedentes, o doente co
meça por sentir uma somnolencia profunda. O estado de 
acalmação predomina e o doente raras vezes se queixa. 

A cegueira é completa e o doente responde difficil
mente ás perguntas feitas. 

As formas mixtas escapam a qualquer descripção 
pelas suas extremas variedades ; apenas no inicio conser
vam um ponto commum, a associação de somnolencia 
diurna e de insomnia nocturna, o que indica a approxi-
mação de accidentes encephalopathicos que também po
dem ser encontrados n'outras affecções (dothienenteria, 
meningites, nephrites agudas). 

A symptomatologia variada e por vezes muito com
plicada da encephalopathia saturnina, explica a sua con
fusão com grande numero de affecções, quando o dia
gnostico não tenha sido de antemão suficientemente es
clarecido. 
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Hysteria saturnina 

A hysteria saturnina foi já descripta com o titulo de 
hemiplegia saturnina, a principal manifestação hysterica 
provocada pelo saturnismo. 

Paralysia geral dos saturninos 

Alguns auctores consideram o saturnismo como uma 
das causas da paralysia geral e comparam os accidentes 
encephalopaticos ás perturbações da paralysia geral ; ou
tros, porém, advogam a existência de pseudo-paralysias 
geraes saturninas e alcoólicas, differençando-as das pa-
ralysias geraes propriamente ditas, apenas pela possibili
dade de uma regressão no processo quando retirado o 
doente das causas de intoxicação. 

As duas variedades de paralysia geral (pseudo-para-
lysia e paralysia verdadeira) apresentam comtudo grande 
analogia. 

As pseudo-paralysias iniciam-se por vezes brusca
mente, succedendo a um epiphenomeno agudo — crise de 
delírio no alcoólico, crise de encephalopathia no satur
nino. Além d'isso o simples afastamento das causas de 
intoxicação provoca ás vezes a regressão do processo, o 
que jamais se observa na paralysia geral ordinária e pro
gressiva, de marcha insidiosa e com ligeiras e curtas re
missões no processo evolutivo. 

O professor Dieulafoy tira as seguintes conclusões: 
l.° Ao lado da paralysia geral verdadeira, chamada 

progressiva, doença de evolução lenta e fatal, apparecem 
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encephalopathias toxicas, alcoólicas, syphiliticas ou satur
ninas, que por uma das suas modalidades recordam os 
symptomas da paralysia geral verdadeira, mas não téem 
a marcha progressiva porque o primum movens diffère 
nos dois casos. 

Chamar-se-hão então pseudo-paralysias geraes re
gressivas, porque basta muitas vezes supprimir o agente 
toxico para desviar o mal. 

2.° Não ha entre as duas affecções uma barreira 
nítida, porque ha casos em que a continuação da toxi-
infecção e a susceptibilidade do terreno fazem terminar a 
pseudo-paralysia em paralysia verdadeira. 

O diagnostico differencial é por isso muito confuso. 



PERTURBAÇÕES D IGESTIVAS 

Nas intoxicações chronicas, o chumbo prejudica sem
pre o tubo digestivo e seus annexos. 

Entre as manifestações saturninas localisadas em ór
gãos da digestão, a cólica do chumbo constitue, segundo 
Lorrain, um epiphenomeno, isto é, uma reacção violenta 
mas accidental do organismo. Os outros symptomas, de 
formas menos violentas mas muito constantes, compre-
hendem as pigmentações da mucosa, a dyspepsia satur
nina e as affecções das glândulas annexas, fígado, glân
dulas salivares e pancreas. 

As pigmentações da mucosa, tatuagem e orla gengi-
val foram já estudadas. 

Estudaremos agora a dyspepsia saturnina como única 
manifestação geral e seguiremos na descripção clinica da 
cólica e das affecções das glândulas annexas. 
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Dyspepsia saturnina 

A intoxicação saturnina altera desde o seu inicio 
as funcções digestivas. Um embaraço gástrico chronico, 
apyretico, com alguns pequenos signaes de uremia gas
tro-intestinal, apparece ao menor desvio de regimen, con
stituindo uma das primeiras manifestações reveladoras da 
impregnação do organismo. A estomatite que o acom
panha é por vezes tão fétida como a estomatite mercu
rial, mas com caracteres menos accentuados. 

Existe também ligeira tumefacção gengival que não 
se ulcera nem apresenta fungosidades. 

As gengivas parecendo reabsorver os seus elemen
tos, deixam a descoberto o collo dos dentes. 

Nas intoxicações intensas o doente percebe perfeita
mente o sabor assucarado especial dos saes de chumbo. 
O ptyalismo e a sialorrheia são menos accentuados do 
que na maior parte das intoxicações metallicas. 

Os outros symptomas de uremia gástrica, — anore
xia habitual, que pôde chegar ao estado nauseoso perma
nente, lingua e mucosa buccal, carregadas de inductos es
branquiçados, —são geralmente observados, exageran-
do-se sensivelmente na occasião das crises de cólica. 

Ás vezes estes symptomas constituem coin a tei
mosa e pertinaz constipação, a única reacção dos órgãos 
digestivos. 

A uremia intestinal pôde manifestar-se pela diarrhea 
ou pela constipação; observa-se geralmente este ultimo 
symptoma, para o qual não se pôde reservar porém um 
caracter pathognomonico. 

Estas manifestações uremicas traduzem pois a in-
sufficiencia renal e hepática que as acompanham. 
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Cólica do chumbo 

A cólica do chumbo foi antigamente considerada 
como accidente primitivo da intoxicação saturnina, de
pendendo d'ella o apparecimento de todos os outros sym-
ptomas como complicações. 

Tanquerel admittiu ainda a cólica como accidente 
agudo primitivo, a Escola Moderna, porém, considera-aum 
epiphenomeno no decorrer da intoxicação chronica. 

A cólica representa verdadeiramente uma violenta 
reacção do organismo que, tanto pôde apparecer nas in
toxicações lentas, representando então uma fornia exa
cerbada da dyspepsia, como no inicio d'uma intoxicação 
de forma rápida, isto é, nas intoxicações agudas. 

A cólica traduz pois a intolerância do oiçanismo 
em qualquer período da intoxicação aguda ou chronica. 

Nas intoxicações chronicas parece estabelecer-se uma 
espécie de equilíbrio entre a absorpção, eliminação e lo-
calisação do chumbo. 

Porém, se por qualquer circumstancia este equilíbrio 
fòr destruído, produzir-se-hâo então accidentes saturninos, 
localisando-se in locus minoris resistência? : vias digesti
vas (cólica do chumbo), vias respiratórias (asthma satur
nina) systema nervoso cen'tral (encephalopathia). 

A cólica é geralmente precedida de perturbações di
gestivas. A dyspepsia accentua-se cada vez mais e a in
tolerância do tubo digestivo augmenta insensivelmente. 
No doente inicia-se então uma sensação de mau estar e 
de cansaço que o não deixam mais. Constipação, ás 
vezes precedida de diarrhea, anorexia, lingua saburrosa, 
sabor metallico assucarado e estomatite fétida muito 
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característica, constituem os prodromos ordinários do 
ataque, considerado por Grisolle e Tanquerel, como in
toxicação primitiva. 

Estes phenomenos, umas vezes duram muitos dias, 
outras algumas horas somente, e a cólica surprehende 
o organismo quasi sempre bruscamente com a sua triade 
symptomatica — dores expontâneas, vómitos biliosos e 
constipação rebelde. 

As dores continuas são sobretudo abdominaes ; irra
diam porém nas phases de exacerbação para o hypo-
gastro, epigastro, testículo e região lombar. 

Onde porém são mais intensas é no cavado do epi
gastro e na visinhança do umbigo, «sala d'annas da sen
sibilidade no saturnino», segundo Beau. A pelle da região 
abdominal apresenta-se hyperesthesiada. 

A palpação superficial ou um ligeiro toque exacerbam 
a dor; a pressão forte, lenta e profunda fazem-na ao con
trario diminuir. 

A região abdominal está endurecida e deprimida. Os 
músculos rectos energicamente contrahidos, quasi tetani-
sados, fazem uma saliência ao longo do abdomen. O 
umbigo muito deprimido—«quasi vertebris adherens-» 
(Tronchin). Os vómitos alimentares, depois biliosos e 
porraceos recordam os da péritonite. 

A constipação é rebelde e* absoluta. Ha oliguria, li
geira retensão de chloretos e as urinas são carregadas. 

Certos phenomenos, como a orla de Burton, côr 
sub-icterica e retracção do fígado, são ainda observados. 

O pulso é duro e lento dando a sensação de um fio 
de ferro estendido, segundo a expressão de Stoll. 

O esphygmographo regista, como traçado pathogno-
monico da intoxicação saturnina, uma pulsação longa 
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com linha de subida curta e inclinada com dois ou três 
saltos (Marey, Tessier). 

A secreção biliar parece diminuir com a retracção 
do fígado. 

A oligocythemia accentua-se durante a crise podendo 
o numero de glóbulos descer a 1.400:000 para subir ra
pidamente pela acção dos purgantes. 

As fezes parecem pequenas bolas duras e são enne-
grecidas tstercori caprino aut ovillo simz/es». 

Podemos pois dizer que os caracteres geraes da in
toxicação se exageram durante o ataque da cólica de 
chumbo. 

A physionomia do doente é também característica. O 
doente pallido e com o rosto a exprimir profunda angustia, 
enrosca-se sobre a cama, e deita-se sobre o ventre (atti
tude genu-pectoral ; procura em fim a melhor posição para 
minorar as dores. A apirexia é completa durante a cólica. 

Ao lado d'esta symptomatologia sensivelmente con
stante poderemos accrescentar ainda outros caracteres 
accidentaes, — o estado espasmódico do collo vesical, 
provocando ás vezes a interrupção súbita do jacto de 
urina durante a micção, o soluço acompanhando as nau
seas ou os vómitos, o meteorismo intestinal, etc. 

Eis a symptomatologia da cólica typo. Diremos, po
rém, que certos caracteres podem não só faltar mas se
rem mesmo substituídos por symptomas completamente 
oppostos —diarrhea, temperatura elevada, abaulamento, 
etc. 

Dever-se-ha, porém, dizer que estes casos são muito 
raros. 

A cólica saturnina pôde ter a forma generalisada ou 
localisada, o que depende da extensão dos symptomas. 
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Attendendo ás diversas reações que podem apresentar os 
músculos abdominaes durante o ataque, poderemos dis
tinguir ainda duas formas de cólica com caracteres niti
damente oppostos: a forma espasmódica e a forma para
lytica; aquella provoca a retracção do abdomem, esta 
corresponde não só á paresia ou á paralysia dos múscu
los intestinaes, mas também aos espasmos localisados no 
tubo digestivo. 

A forma occlusive depende sobretudo da paresia in
testinal. 

A cólica do chumbo além de poder ser confundida 
com todas as cólicas abdominaes, de origem hepática, 
renal, appendicular ou salpingiana, também o pôde ser 
com a dysenteria, diversas enterites e a cholera. A febre 
typhoide e a grippe de forma gastro-intestinal podem si
mular, sobretudo com inicio brusco, um ataque de cólica 
saturnina. 

A confusão, porém, pôde ser muito perigosa para 
o doente quando pretendemos fazer um diagnostico en
tre a cólica e a appendicite, por exemplo, ou entre a có
lica e a febre typhoide. N'este ultimo caso o sero-diagnos-
tico illucidar-nos-ha, porém no primerio a difflculdade é 
muito maior, como o testemunham vários auctores. 

As causas próximas da cólica do chumbo parecem 
ser, — quer a presença de uma reserva do metal no tubo 
digestivo, quer a acção do próprio metal sobre as tuni
cas musculares muito sensíveis das paredes intestinaes e 
ainda lesões propriamente nervosas. 

Muitos auctores teem estudado a pathogenia da có
lica que é ainda obscura. 

Eliminada a theoria da myodynia das paredes abdo
minaes, que parece não poder servir de base a uma theo-
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ria geral da cólica do chumbo, pois considera a cólica 
apenas uma dermalgia associada a uma myosalgia dos 
planos superficiaes do abdomen, poder-se-ha resumida
mente dizer que a acção constrictiva do chumbo sobre os 
vasos mesentericos provoca não só anemia e paresia do 
tubo digestivo com suppressão de todas as secreções, mas 
também uma hyperexcitabilidade do esplanchnico. 

As menores excitações, mantidas pelas lesões do tubo 
digestivo e a dureza das matérias fecaes bastam para pro
vocar contracções dolorosas paroxisticas. As contracções 
observadas ainda, fora da cavidade abdominal, myosal-
gias e dermalgias da parede, dores nos membros, vómi
tos, etc., são phenomenos reflexos, eguaes á defeza mus
cular observada na appendicite. 

Estas dores superficiaes encontram-se em todas as 
cólicas abdominaes de origem hepática, nephritica, uteri
na e mesmo durante as crises dolorosas que a expulsão 
do bolo fecal muito consistente provoca n'um consti
pado habitual. Duas opiniões parece então ficar a de-
frontarem-se : a do espasmo doloroso dos músculos in-
testinaes e a da nevralgia do plexo- solar. Estreita affini-
dade apresentam as duas hypotheses, interpretando d'iim 
modo immediate a génese dos symptomas, mas deixando 
ainda a incerteza sobre a causa primaria que deverá ser 
procurada nos phenomenos vaso-motores. 

Annexos do tubo digestivo 

Pelos estudos feitos, parece demonstrada a acção que 
o chumbo exerce sobre as glândulas salivares, pancreas, 
glândulas intestinaes e sobre o fígado principalmente. 
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Em diversos casos de intoxicação saturnina tem sido 
verificada a hypertrophia das glândulas parotidas (Comby, 
Parizot, Achard, Petit, etc.). 

Esta hypertrophia inicia-se por tumefacção indolor, re
conhecida expontaneamente ou á palpação. 

A tumefacção abrange quasi sempre as duas glân
dulas. O canal de Stenon encontra-se muitas vezes tu
mefacto, duro e com aperto escleroso apreciável pelo ca-
theterismo. 

A parotidite é em geral um accidente tardio, com
parável ás diversas parotidites que apparecem n'outras 
intoxicações. 

A marcha da parotidite é chronica, podendo apresentar 
accessos agudos quer no começo quer durante a evolu
ção e dependentes de causas puramente occasionaes, taes 
como— a administração do iodeto de potássio que provoca 
irritação e hypersecreçâo da parotida, e a estomatite que 
actua, quer provocando a hypersecreçâo glandular quer 
a inflammação dos canaes excretores. 

Dizem vários auctores, que o pancreas, apesar de 
não ter sido ainda mencionada perturbação alguma func-
cional d'esté órgão, será racional admittir que a funcção 
pancreática se modifica á semelhança das funcções sali
var, hepática e renal. O espasmo vascular e o processo 
anemico, devem talvez affectar todas as glândulas cuja 
secreção depende directamente da circulação sanguínea. 

As glândulas intestinaes, pela influencia da intoxicação 
saturnina, apresentam também lesões hypertrophicas que se 
estendem aos elementos musculares. A esta hypertrophia 
parece succéder atrophia análoga á estabelecida normal
mente na maior parte dos indivíduos no estado adulto. 
(Kusmaul e Mayer). 
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Em resumo, poder-se-ha dizer que o saturnismo pro
voca uma irritação de todas as glândulas annexas do 
tubo digestivo. Á reacção glandular hypertrophica pro
vocada pelo processo irritative, succède a evolução atro
phica, a senilidade precoce dos tecidos que prejudica a 
eliminação dos tóxicos pela mucosa digestiva.. 

Na historia do saturnismo, porém, um dos factos melhor 
averiguados e verificados pela anatomia pathologica, a 
toxicologia e experiências diversas, é sem duvida a fixa
ção do chumbo no fígado. 

Comprehende-se perfeitamente o mecanismo da ab-
sorpção do toxico pelas vias digestivas, e a eliminação 
do mesmo por esta glândula. 

Esta eliminação é, porém, muito irregular, porque o 
chumbo muitas vezes reabsorvido pela mucosa intestinal 
é de novo levado ao figado. 

A permanência do toxico n'esta glândula não deverá 
pois pôr em duvida a acção que a intoxicação saturnina 
traz á cellula hepática. 

Podemos considerar no estudo d'esta glândula, ou o 
seu estado somente durante a cólica ou a hepatite chro
nica do saturnismo. 

Durante a cólica saturnina o figado apresenta ao 
clinico variações de volume notáveis, chegando por ve
zes á retracção permanente quando o individuo intoxi
cado entrou no período cachetico. 

A cólica do chumbo, que parece acompanhar-se de 
phenomenos espasmódicos das fibras musculares do in
testino, acompanha-se também de retracção do figado, 
pois que á percussão a area da bassidez hepática encon-
tra-se consideravelmente reduzida. 

Quando a cólica desapparece, o figado parece reto-
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mar pouco a pouco as dimensões normaes; porém, em 
muitos indivíduos, após mesmo o desapparecimento de 
toda a symptomatologia da cólica persiste a reducção de 
volume. 

A diminuição da bassidez hepática sobre a linha 
mamillar admitte ties hypotheses : — a diminuição real de 
volume do órgão pela acção directa do chumbo — o des
vio para a cavidade thoracica devido a um movimento de 
basculo—e a interposição entre o fígado e o diaphragma 
de qualquer ansa intestinal. . 

O exame systematico do hypochondro esquerdo 
mostra, em quasi todos os casos, o augmento nítido em 
extensão e intensidade da sonoridade gastro-colica. 

«Esta dilatação das paredes do colon transverso, ex
plica porque as ansas intestinaes se interpõem entre o 
fígado e o diaphragma, desviando quasi o órgão do 
musculo e difficultando a apreciação de toda a face ante
rior do fígado (H. Bernard, These)». 

As perturbações funccionaes reveladoras da insuffi-
ciencia hepática são postas em evidencia pelo syndroma 
urinário habitual : urobilinuria, hypoazoturia, glycosuria 
alimentar e hemapheismo. 

Chauffard na sua classificação de cirrhoses admitte 
ties variedades de cirrhoses vasculares : toxicas, infeccio
sas e dystrophias. 

A cirrhose saturnina, que pertence ao primeiro grupo 
é uma hepatite chronica atrophica, análoga á cirrhose de 
Laënnec. 

Opiniões ha que asseveram não existir cirrhose sa
turnina nítida : quasi sempre os hábitos do alcoolismo se 
vêem associar, mascarando assim a acção do chumbo. 
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Hanot e Charpentier admittem, porém, que o chumbo 
actuando de forma lenta mas persistente, provoca dege
nerescência insidiosa e progressiva na cellula hepática. 

Kusmaul e Mayer verificaram ainda, que o chumbo 
produzia sobretudo alterações vasculares, attingindo a 
ramificação porta. 

As complicações frequentes devidas ao alcoolismo, á 
tuberculose e mesmo á syphilis tomam por vezes muito 
delicado o diagnostico. 

7 



PERTURBAÇÕES PULMONARES E CARDIO-RENAES 

As perturbações fiinccionaes, que se reflectem sobre 
o systema circulatório, téem sempre repercussão sobre os 
différentes órgãos das cavidades esplanchnicas. 

Seria, pois, racional descrever no mesmo capitulo 
as manifestações saturninas renaes, pulmonares e he
páticas, podendo o rim, pulmão e fígado serem consi
derados como órgãos encarregados da depuração san
guínea. 

Porém, como o fígado é uma glândula annexa ao 
tubo digestivo, melhor seria descrever, como fizemos, o 
hepatismo saturnino, quando tratamos das perturbações 
do tubo digestivo e annexos. 

Paliaremos agora das perturbações cardio-vascula
res, pulmonares e renaes. 
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Acção do chumbo sobre o apparelho respiratório 

A mucosa respiratória, constituindo um dos princi-
paes meios de absorpção dos compostos do chumbo, o 
que parece demonstrado por experiências varias, deverá 
ser impressionada rapidamente pelo metal. 

Além de variadas observações de Trousseau, Re-
naut, Zeller, etc., as experiências de laboratório feitas por 
Tanquerel, Rosenthal, Laborde e outros, mostraram que 
os animaes de laboratório, collocados em athmosphera 
saturada de partículas e de poeiras do chumbo e seus 
compostos, foram particularmente e de modo mais evi
dente intoxicados do qiíe outros, aos quaes ministraram 
o toxico por via estomacal e em doses massiças. 

As intoxicações rápidas parece provocarem bron-
chorrêa sem signaes physicos particulares, sendo o phe-
nomeno, por isso, considerado transitório. A verdadeira 
manifestação pulmonar, porém, é a asthma saturnina 
descripta por Levy. 

Este auctor, com o titulo de «asthma do saturnis-
mo», aguda e chronica, descreve duas espécies de affec-
Ções bronchicas bem distinctas e desenvolvidas pela acção 
lenta do chumbo. 

Da primeira, o principal symptoma é a dyspnêa ex
trema e violenta com agitação; os doentes queixam-se 
de não poderem respirar. A anciedade é enorme, as ins
pirações são profundas e acompanhadas de dores no epi-
gastro e de palpitações dolorosas. 

A tosse é violenta, manifestando-se por accessos du
rante os quaes a face se encontra pallida e coberta de 
suor frio. 
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O pulso é pequeno, ha pouca expectoração, com es
carros mucosos e cinzentos. 

Á auscultação percebem-se apenas disseminadas finas 
ralas roncantes e sibilantes (ruido de tempestade) e algu
mas sub-crepitantes, características d'esta espécie de bron
chite. 

A percussão nada de anormal. 
A forma chronica, variedade de pneumoconioses, dis-

tingue-se d'aquella pela tosse sêcca, paroxistica e persis
tente, impedindo completamente o somno. A expectora
ção é ainda pouco abundante, os escarros são viscosos, 
com mucos de côr cinzento-amarellada. Em certos doen
tes apparece o catarrho sêcco, isto é, sem expectoração 
alguma. 

Ordinariamente o doente sente um calefrio perma
nente e prurido em différentes regiões. A sudação faz-se 
mal apesar dos diaphoreticos. 

Acção do chumbo sobre o sangue 

A acção do chumbo sobre o sangue foi já estudada 
a propósito da anemia saturnina. Ahi, vimos que a into-, 
xicação saturnina provoca alterações globulares muito 
intensas e tenazes, sendo os glóbulos alterados não só na 
constituição physica e em quantidade, mas ainda nas 
suas propriedades physiologicas. 

Poderá pois dizer-se, com Bechamp, Mallassez e Re-
naut, que o saturnismo torna os glóbulos do sangue par
cialmente incapazes de se tornarem sede das trocas or
gânicas. 

Os trabalhos do prof. Bouchard permittem-lhe ainda 
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affirmai- que a hypoglobulia não é devida á suspensão na 
hematopoièse, mas á destruição dos glóbulos. 

Sabe-se também que as urinas contéem productos 
de decomposição das hemacias e esta eliminação au
gmenta sensivelmente com as crises agudas da intoxica
ção. A insufficiencia da hematose foi egualmente estudada 
por Peyrou. 

Potain e Mallassez mostraram ainda em successivas 
experiências, que o serum sanguíneo contendo '/íooo de 
chumbo circula mais lentamente nos capillares. 

No saturnismo, dar-se-ha o mesmo em virtude do es
tado das paredes arteriaes e attendendo ao que nos diz 
Marez mostrando que a dureza das paredes das artérias re
tarda a corrente sanguínea. 

Acção do chumbo sobre o coração e vasos 

Sabendo-se, que os tóxicos mineraes. entrados na 
circulação se fixam nos leucocytos e na tunica endothe
lial dos vasos, para desapparecerem depois do meio 
sanguíneo, será muito racional, appoiando-nos na theo-
ria phagocytaria, admittir que é por osmose que o chumbo 
pôde chegar aos vasos. 

É especialmente sobre o endothelio dos arteriolos, 
que as lesões trophicas do saturnismo téem logar. 

Esta membrana, desprovida de vasos, espessa-se 
pouco a pouco até produzir no interior do vaso uma sa
liência maior ou menor, que não só diminue o calibre do 
mesmo, mas acarreta consecutivamente (por eschemia) 
phenomenos de insufficiencia circulatória nos diversos 
órgãos. Diminue ao mesmo tempo a elasticidade da pa-
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rede vascular, a pressão sanguínea augmenta cada vez 
mais e apparece então a hypertrophia do ventrículo es
querdo que tem de vencer o obstáculo pela passagem do 
sangue. 

Esta hypertrophie, é quasi a única lesão cardíaca 
observada no saturnismo ; a esclerose do myocardio, como^ 
consequência da alteração das coronárias é muito rara. 

Em resumo, diremos pois, que o chumbo provoca 
uma dureza precoce das tunicas arteriaes, trazendo a di
minuição do calibre dos vasos. 

A esta dureza segue-se a degenerescência gordurosa 
e calcarea característica do atheroma. 

As lesões venosas são pouco conhecidas. 
A hypertrophia do coração esquerdo poderá expli-

car-se pela perturbação funccional, consequência da re
sistência que a onda sanguínea experimenta de todos os 
lados, isto é, ou pelo espasmo vascular generalisado, ou 
pela nephrite intersticial e ás vezes ainda pela atrophia do 
fígado. 

Afora este processo puramente mecânico, parece 
existir, como já vimos, uma acção directa do toxico so
bre a fibra muscular. 

O estado do myocardio deve, pois, depender da mar
cha mais ou menos rápida da intoxicação. 

Acção do chumbo sobre o rim 

Entre os meios de eliminação do chumbo do orga
nismo, menciona-se a eliminação feita pelas urinas em
bora em pequena quantidade. 

Esta eliminação, fazendõ-se contínua e permanente-



72 

mente pelo rim, não o poupará decerto como o mostram 
as lesões renaes de lenta evolução, bem apreciáveis clini
camente no saturnismo e confirmadas pela anatomia pa-
thologica. 

Vários argumentos podem ser apresentados, para 
mostrar a acção directa do metal sobre o rim. 

a) Localisação do chumbo no decorrer da intoxica
ção renal e experimental. 

Porém, os resultados obtidos na maior parte das ex
periências, mostram que a quantidade de chumbo encon
trada no rim não corresponde ás suas lesões. 

b) Eliminação do chumbo pela urina. Esta elimina
ção é, porém, irregular, pois que augmenta sob a influen
cia do tratamento iodetado (Pouchet) e da medicação 
sulfurada (Peyrou); nâb nos pôde dar, por isso, indicações 
precisas da marcha da intoxicação. 

c) Verificação de lesões renaes attribuidas á acção 
immediata ou mediata da intoxicação. 

Com este meio, muitas vezes sufficiente, para nos 
demonstrar a existência de lesões, encontramos-nos por 
vezes embaraçados, pois que seria necessário que o exame 
se fizesse em órgãos submettidos tão somente á intoxi
cação saturnina chronica, o que por vezes é difficil de 
realisar. 

d) Perturbações da secreção urinaria e da permeabi
lidade renal. 

São estes os phenomenos que mais geralmente se 
evidenciam. 

"A appariçâo e desappariçâo de certos symptomas 
saturninos, principalmente dos epiphenomenos agudos, 
parece depender da regularidade na eliminação que se faz 
continuamente. 
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A eliminação do chumbo pelos rins augmenta paral
elamente á quantidade de chumbo que elles recebem, de 
modo que o sangue e o organismo não possuem, em 
qualquer occasião, a quantidade de toxico necessário para 
determinar a symptomatologia da intoxicação aguda. 

Estes symptomas, devidos principalmente á acção 
do chumbo sobre as fibras musculares, apparecerão, po
rém, logo que a eliminação do metal pelos rins se encon
tre quer gradual quer subitamente retardada, e desappa-
recerão desde que a alteração na eliminação deixe de 
existir. 

Os agentes tóxicos e infecciosos, actuando por doses 
fraccionadas e repetidas, bem como os processos mórbi
dos de evolução lenta (arterio-esclerose e senilidade), 
provocam geralmente nephrites atrophicas. 

No saturnismo, tudo parece auxiliar o desenvolvi
mento de lesões de evolução atrophica, e manifestada por 
accessos successivos. 

Vários auctores, entre os quaes Lancereaux, Ollivier 
e mais tarde Charcot e Gambault encontraram lesões re-
naes tributarias da intoxicação saturnina e concluíram 
que o epithelio renal é primitivamente attingido, sendo a 
lesão conjunctiva secundaria. 

Cornil e Brault, nas suas analyses sobre o saturnismo 
renal, notam egualmente que a nephrite deverá ter o 
ponto de partida no elemento glandular, isto é, no ele
mento secretor dos rins. 

Outros auctores (Duplay, Fúrbringer, etc.) admittem 
porém, a origem, ao mesmo tempo glandular e vas
cular. 

Paviot admitte somente a sua origem conjunctiva. 
O que parece não admittir duvidas é a existência 
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de lesões renaes de qualquer natureza, dependentes do 
saturnisme 

Pelas estreitas relações que existe entre coração e 
rim, apresentaremos em conjuncto a symptomatologia do 
syndroma cardio-renal. 

Syndroma cardio-renal 

Salvo raras excepções, a nephrite intersticial ou ne
phrite saturnina evoluciona insidiosamente e, sem apresen
tar symptomas pathognomonicos que permitiam fazer o 
seu diagnostico. 

Revela-se, porém, pouco a pouco por différentes phe-
nomenos, que reunidos adquirem muito valor. E fácil 
comprehender este mecanismo, pois que a anatomia pa-
thologica diz-nos que a nephrite chronica saturnina, de
pois de instalada, progride sempre mas lentamente, inva
dindo a glândula por focos limitados. 

O saturnismo não origina, pois, nephrite total, mas 
nephrite chronica por desmembramento glandular. Diver
sas partes da glândula são invadidas umas após outras, 
mas em pontos différentes, isto é, ao lado de zonas compro-
mettidas pela lesão ou já destruídas existem algumas inde
mnes. A glândula renal encontra-se, pois, durante muito 
tempo em condições de funecionar satisfactoriamente, at
tenta a porção intacta de parenchyma renal. 

A nephrite manifesta-se por ligeiras perturbações do 
estado geral, mas só se distingue clinicamente, quando a 
funeção urinaria dos rins se torna insufficiente. Os sym
ptomas de inicio são insidiosos e variados, mas pouco 
característicos. Os phenomenos dyspneicos e dyspepticos 
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são bons symptomas da nephrite chronica, porque se at-
tenuam ou exageram ao mesmo tempo que as outras per
turbações ou simples symptomas dependentes da lesão 
renal. 

A polyuria, que precede por largo tempo as pertur
bações geraes que o doente accusa, é o primeiro sympto-
ma que deve reclamar a attençâo do clinico. 

Ella é habitualmente nocturna (nycturia). 
Esta polyuria (2 a 3 litros em media) distingue-se da 

polyuria diabetica, porque não é acompanhada de poly
dipsia. Ha também ordinariamente pollakiuria. Com estes 
symptomas coincidem quasi sempre maiores perturbações 
do estado geral; a fadiga e desvanecimento apparecem á 
menor causa e o caracter individual modifica-se. O doente 
torna-se triste, inquieto, irritável e o seu fades impressio
na — a pelle do rosto é pallida, sêcca, depois terrosa. 

O pulso, de caracter alarmante, apresenta-se tenso, 
saltitante e polycroto. 

Traube, considera estes caracteres pathognomonicos 
da nephrite chronica esclerosa. 

Rendu, interpreta a dureza do pulso e a polyuria 
nocturna, muito antes mesmo da albuminuria, como indí
cios de nephrite intersticial. 

Esta dureza do pulso está sempre em relação com o 
exagero da tensão arterial. 

Um dos signaes que raras vezes falta é o ruido de 
galope — desdobramento do primeiro ruido cardíaco, no
tavelmente estudado por Potain e que poderemos figurar 
por ww— jsto é, dois ruídos breves separados por silencio 
menor que o pequeno silencio ordinário e finalmente o se
gundo ruido. 

Este ruido anormal indica que as auriculas estão hy-
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pertrophiadas e traduz a plenitude ventricular feita mais 
bruscamente do que no estado normal — é um ruido dias-
tolico ou présystolico. 

O ruido de galope tem a mesma significação do pul
so hypertenso — ambos traduzem a hypertrophia cardía
ca, principalmente do ventrículo esquerdo. 

A ponta do coração desvia-se para baixo e para fora 
para bater no sexto ou sétimo espaço intercostal. 

Qual será o mecanismo da hypertrophia cardíaca na 
nephrite chronica atrophica? 

Bright suppunha, que o sangue alterado irritava o 
próprio coração, modificava os capillares e pequenos va
sos, obrigando o coração a contrahir-se com mais ener
gia para luctar contra o obstáculo que lhe era creado. A 
hypertrophia parecia pois, consequência do progresso da 
alteração renal. 

Traube diz que a diminuição de calibre dos pequenos 
vasos renaes origina directamente a hypertrophia cardía
ca. A pressão arterial eleva-se ao mesmo tempo que a 
impermeabilidade renal cresce. O coração, forçado então 
pela hydremia e pela obstrucção renal, dilata-se primeiro, 
depois as contracções tornam-se mais enérgicas e instala-
se a hypertrophia. 

Nas nephrites atrophicas lentas, como na nephrite sa
turnina, a hypertrophia cardíaca raras vezes falta, confir
mando assim uma das proposições de Bright — a hyper
trophia do coração é consequência do progresso da alte
ração renal, porque a tensão arterial eleva-se sempre. 

Em muitos casos os rins estão atrophiados, o cora
ção hypertrophiado e, todavia, os grossos e pequenos va
sos arteriaes ficam indemnes. A atrophia do rim appare-
ce, pois, como a única causa da hypertrophia cardíaca. 



77 

Em resumo, podemos dizer, que figuram como signaes 
mais constantes— o exagero de pressão sanguínea, a ane
mia peripherics por eschemia, a dureza e pulsação brus
ca das artérias e o som tympânico do segundo ruido na 
base do coração. 

Mais tarde, os ruidos desdobram-se, percebendo-se 
ás vezes o desdobramento do segundo ruido, indicado por 
Durozier, e geralmente o ruido de galope de Potain, já 
mencionado. 

Ao período, caracterisado pela dureza do pulso, po
lyuria e hypertrophia cardíaca seguem-se outros sympto-
mas secundários — cephalea hemicraneana, pollakiuria, 
cryesthesia, dedo morto, insomnias, perturbações auditi
vas, epistaxis matinaes, prurido generalisado, caimbras, 
ligeiras alterações da visão, signaes estes habituaes da ne
phrite complicada de anemia chronica. As hemorrhagias 
são também frequentes nos últimos períodos. 

A polyuria apresenta variações notáveis. Talamon e 
Lecorché dizem, que o estado de um doente, portador de 
nephrite intersticial ou atrophica, é tanto mais satisfactory 
quanto maior fôr a quantidade de urina eliminada. Esta 
abundância indica que a tonicidade cardíaca se mantém 
e que os accidentes, que são consequência de alterações 
cardíacas, não prejudicam o doente. Pela diminuição das' 
urinas poder-se,-hão prever esses accidentes. 

Além da insuficiência cardíaca, outra causa de dimi
nuição das urinas apparece — a nephrite parenchymatosa 
ou epithelial que complica muitas vezes a nephrite inters
ticial ou atrophica. 

N'este caso, as urinas descem a menos de 1:000 
grammas, apparecem edemas com complicações pulmo-
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Oaves, o coração dilata-se e é constante a presença de 
albumina na urina. 

O edema generalisado, segundo Talamon e Lecor-
ché, apparece mesmo na nephrite atiophica, quando o 
coração se dilata passivamente quer esteja ou não attin-
gido pela hypertrophia. 

A toxidade das urinas está notavelmente diminuída 
e a sua densidade é fraca (1:005 a 1:009). 

A quantidade de albumina é insignificante, chegan
do a ser nulla quando a tensão arterial é grande. Pelo 
abaixamento de tensão augmenta a quantidade de albu
mina. 

Complicações pulmonares podem ainda apparecer — 
bronchites simples, bronchites com edema, dyspnea in
tensa. 

Perturbações gástricas manifestam-se também muitas 
vezes. 

A uremia annuncia-se habitualmente por desarran
jos do estômago e intestinos—-anorexia, repugnância 
para qualquer alimento, digestões difficeis e finalmente 
vómitos acompanhados ás vezes de diarrhea incoercível. 

N'esta altura os doentes tomam-se indolentes, som-
nolentos, cahindo gradualmente no estado comatoso com 
respiração de Cheyne-Stokes. 

A uremia pôde tomar além da forma comatosa a 
forma convulsiva com ou sem paralysia e a forma delirante 
maníaca ou vesanica. 

Nos últimos períodos uremicos podem apparecer 
complicações pulmonares mais graves —congestão, ede
ma e dyspnêa intensa, que vêem precipitar o desenlace. 

Não é raro também ser a morte devida a hemorrha-
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gia ceiebral, precedida ou não de phenomenos nervosos 
que annunciam a apoplexia cerebral. 

Resumindo e para terminar diremos, que se poderão 
distinguir ties phases na nephrite saturnina — prealbumi-
nòsa, albuminurica e uremica. 

A primeira é muitas vezes desconhecida, sendo os 
únicos symptomas a polyuria com pulso duro e tensão 
sanguínea elevada ; a segunda é caracterisada pela pre
sença de albumina nas urinas, pela hypertrophia cardíaca 
e pelas perturbações visuaes ; a terceira manifesta-se por 
perturbações dependentes do coração e da uremia. 

CONCLUSÃO. — A evolução da nephrite saturnina é 
longa como a das nephrites atrophicas e mais ainda tal
vez porque o chumbo actua lentamente sobre o rim. 

Quando não succedem complicações, a morte reco
nhece como única causa a uremia lenta. Momentos ha 
em que os rins já não podem desempenhar a sua func-
ção — insufficiencia urinaria — e entretanto o coração es-
força-se ainda para poder triumphar; mas, já nada podendo 
fazer, a doença termina pela asystolia emquanto que o 
rim permittiria ainda a vida por algum tempo. 



T R A T A M E N T O 

Therapeutica 

Apesar de muito variada, torna-se bastante caracte
rística a symptomatologia do saturnisme 

Não é, pois, muito diffkil o diagnostico de casos de 
intoxicação saturnina pelo confronto com o estudo clini
co feito no nosso trabalho. 

Feito o diagnostico, dever-se-ha primeiramente re
tirar o doente da terrível influencia do toxico e favorecer 
a sua eliminação por todos os meios que a therapeutica 
põe á nossa disposição. 

Salvo casos raros de intoxicações agudas, o trata
mento do saturnismo confirmado nada de particular apre
senta, é quasi sempre symptomatico. 

A therapeutica geral no saturnismo deverá satisfazer 
ás indicações seguintes: favorecer a eliminação do toxi
co, fortificar o organismo enfraquecido pela intoxicação e 
evitar, ou pelo menos procurar restringir toda a impre-

8 
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gnação ulterior pela prophylaxia, quer geral quer indivi
dual. 

A eliminação do chumbo é favorecida por grande 
numero de medicamentos, entre os quaes occupam logar 
principal: os iodetos, os brometos, os nitratos, os chlora-
tos, que parecem actuar, não solubilisando o chumbo, 
mas modificando a nutrição geral:—augmento das trocas 
orgânicas, secreções e excreções. 

Para actuar mais directamente sobre as diversas se
creções, convém ainda combater o espasmo vascular peri-
pherico, o que se consegue pela medicação sudorífica dire-
recta ou indirecta, pelo emprego de vaso-dilatadores, —ja-
borandi, trinitrina, nitrito de amylo, etc., massagem, hy-
drotherapia. 

A medicação sulfurada, — enxofre, sulfureto de sódio, 
monosulfureto e hyposulfito de soda —favorece também 
a eliminação do chumbo. 

Os banhos sulfurosos empregados como adjuvantes 
de todas estas medicações, também insolubilisam o chum
bo fixo sobre os tegumentos, obstando á sua absorpção. 

Os seus effeitos sendo idênticos aos resultados ob
tidos com o tratamento interno, permittem assim a eli
minação regular do chumbo pelas secreções e excre
ções. A medicação sulfurosa é, pois, essencialmente pro-
phylatica da auto-reintoxicação. 

Em virtude da profunda anemia que apparece em 
todos os casos de intoxicação, é preciso combater a hy-
poglobulia e regenerar os glóbulos sanguíneos por meio 
de tónicos. 

Empregar-se-ha então a medicação marcial: oxala
t e proto-oxalato, iodeto e pyro-phosphato de ferro, que 
deverá alternar com o tratamento ioto-tannico. 
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Estas duas medicações encontram particular appli-
cação em creanças, adolescentes e nas mulheres. 

Como modificadores do estado geral empregar-se-
hão : — os glycero-phosphatos, o arsénico .(licor de Fow
ler), cacodylatos, etc. 

A degenerescência neuro-muscular, traduzida pelas 
paralysias e atrophias saturninas, perturbações de sensi
bilidade etc., será combatida pelas massagens com todas as 
modalidades prescriptas na technica, pela electricidade 
estática, galvanifea e faradicâ sobretudo, pela reeducação 
muscular, movimentos passivos, pelos banhos de vapor, 
duches sulfurosas, mecanotherapia. 

Emprega-se ainda o phosphureto de zinco e a es-
trychnina (cacodylato de estrychnina) em injecção hypo-
dermica; o emprego d'esté ultimo medicamento é de ópti
mo resultado, como tivemos occasião de verificar. 

Teem sido também empregados, a aconitina e a ve-
ratrina, agentes neuro-musculares poderosos, mas ainda 
mal estudados. 

O tratamento da cólica tem sido objecto de muitas 
discussões, tendo sido propostos variados methodos :— 
o methodo dos drásticos e dos eméticos, o methodo dos 
emollientes associados aos purgantes, o methodo dos emol-
lientes ou oleosos, o methodo baseado sobre o emprego 
dos vaso-dilatadores, o methodo analgésico, o methodo 
eliminador, etc. 

De todos, racional será escolher de preferencia, 
aquelles que não introduzam no organismo toxico al
gum cuja influencia nefasta possa ir associar-se á do 
chumbo. 

Os vaso-dilatadores, provocando uma dilatação vas-
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cular rápida, teem sido empregados como medicação suf-
ficiente para fazer abortar a cólica. 

A administração, porém, d'esta medicação deve ser 
reservada, devendo ser empregados os analgésicos em 
primeiro logar, pois que, quer administrados em poção 
quer em clyster, podem combater com efficacia o espas
mo doloroso. Recorremos então ao ether, chloral, agua 
chloroformada, bromoformio, etc. 

As injecções epiduraes de cocaína foram já preco-
nisadas. 

O emprego da morphina ou de morphina e cocaína 
em injecções hypodermicas, devendo ser reservado, será 
ainda um recurso. 

A belladona emprega-se também, actuando ao mes
mo tempo como vaso-dilatador e como anesthesico. 

O emprego do gelo, interna e externamente, é tam
bém recommendado. 

O ópio, porém, ainda hoje sobreleva no effeito qual
quer d'estes medicamentos. 

A constipação será combatida pelos purgantes, de 
preferencia pelo sulfato de soda, séne, tintura de jalapa e 
óleo de ricino, só ou associado ao óleo de croton (uma 
gotta por dia). 

Os emollientes, azeite, glycerina e mel, serão tam
bém muito úteis. 

O clyster eléctrico, combinado com enteroclyses 
abundantes (espécie de tratamento mecânico da obstruc-
ção intestinal), será também de grande effeito associado 
ao tratamento pelos oleosos. 

As massagens abdominaes estão aqui indicadas. 
As manifestações gottosas serão tratadas pelo sali

cylate de soda, analgésico, resolutivo das tumefacções 



85 

articulares e eliminador do acido úrico (seis a oito gr. 
por dia). 

Os preparados de colchico (vinho ou tintura), são ás 
vezes de excellente resultado, como calmantes das dores 
atrozes. 

Na gotta chronica, os saes de lithina actuam energi
camente, dissolvendo os depósitos de urato de soda. 

As aguas mineraes completarão o tratamento. 
Na nephrite, manifestada por insufficiencia urinaria, 

serão empregados purgantes, regimen lácteo e diuré
ticos. 

Na encephalopathia, brometo de potássio, actuando 
como eliminador do toxico e tendo acção especial sobre 
os centros nervosos. 

Nas intoxicações agudas, empregar-se-hão as lava
gens do estômago, purgantes repetidos e os vomitivos 
(emético e ipéca). 

Dieta láctea. 
O leite forma com o chumbo o albuminato de chum

bo, insolúvel —actua, pois, como contraveneno. 
Pelos resultados obtidos nas observações, podere

mos concluir que os iodetos, a estrychnina, a massothe-
rapia, a hydrotherapia e a electrotherapia satisfazem a 
maior parte das vezes, obtendo-se resultados admiráveis 
com as suas applicações. 

Os iodetos actuam favorecendo a eliminação do to
xico. 

A estrychnina, pela sua influencia sobre os centros 
nervosos espinaes, augmenta-lhes o poder excito-motor. 

As massagens, pela producção de effeitos directos 
(mecânicos), excitam a contractibilidade muscular, oppon-
do-se á atrophia e pelos effeitos indirectos (por acção te-
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flexa) regularisam a circulação, estendendo a sua acção 
á nutrição geral. 

A hydrotherapia não só excita a fibra muscular (du
ches), mas elimina o chumbo (banhos sulfurosos). 

A electrotherapia, empregada quer para obstar á atro
phia muscular, quer como excitante do systema nervoso, 
applica-se sobretudo em correntes galvânicas ou conti
nuas e correntes faradicas. 

A galvanisação é empregada de preferencia pelos 
allemães e a faradisação pelos francezes. 

Devemos dizer, que nos casos a que se referem as 
observações d'esté nosso trabalho, as correntes faradicas 
deram óptimos resultados. 

REGIMEN.— O regimen lácteo exclusivo deve ser 
instituído todas as vezes que se notem os prodromos de 
qualquer accidente saturnino. Por outro lado, uma ali
mentação rica em matérias gordurosas, tem sido também 
considerada como preventiva d'esses accidentes (Weil de 
Lyon). 

Além d'isso, o leite e as matérias gordas são diuré
ticos e cholagogos de primeira ordem, regularisando assim 
a eliminação do chumbo. 

O regimen lacto-vegetariano deverá ainda ser acon
selhado. 

Prophylaxia 

A prophylaxia quando pôde ser realfsada, impõe-se 
evidentemente; infelizmente porém, nem sempre é possivel. 

Poder-se-ha dizer que o «Saturnismo» é uma doença 
essencialmente evitável, desde que a etiologia dos acci
dentes devidos ao chumbo seja bem averiguada. 
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Pertence, pois, aos poderes públicos, não só proscre
ver o emprego do chumbo e de todos os seus compostos, 
que possam ser substituídos por succedaneos inoffensi-
vos, mas também prohibit- o uso de toda a technica pro
fissional que também possa ser substituída por pratica 
menos perigosa. 

A participação medica obrigatória para as doenças 
infecciosas, assegura-lhes prophylaxia rasoavel; julgamos 
também poder ser, do mesmo modo, assegurada a pro
phylaxia para a intoxicação saturnina. 

Competiria ás corporações sanitárias e egualmente 
aos clínicos, promover, com declarações obrigatórias, o 
immediato saneamento de quaesquer logares que podes-
sem ser focos ou simples origens de intoxicação; além 
d'isso, recommendariam a observância rigorosa dos pre
ceitos hygienicos, adaptados ás diversas fontes de into
xicação. 

Assim se obstaria a muitas intoxicações, sobretudo 
profissionaes. 

Toda a medida prophylatica geral e individual do 
saturnismo deverá reflectir-se n'esta precaução — evitar 
as poeiras do chumbo. 

Esta proposição não pôde, porém, ser observada 
com todo o rigor, como seria para desejar; convém no 
entanto indicar os cuidados mais elementares que per-
mittam attenuar pelo menos tão graves inconvenientes. 

Para isso, principiaremos pela educação hygienica 
do operário. 

Todo o individuo empregado provisória ou definiti
vamente em qualquer profissão, na qual o saturnismo 
possa apparecer como consequência, deverá receber in-
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strucções verbaes e por escripto, prevenindo-o cios peri
gos que elle corre e indicando-lhe as precauções que 
deverá tomar sempre para evitar a contaminação pelo 
toxico. 

Os operários nunca deverão sahir do local onde tra
balham para suas casas, nem principiarem qualquer re
feição sem previamente terem mudado de vestuário e feito 
limpeza cuidadosa, observando mesmo os mais delicados 
preceitos da hygiene habitual. 

Devem possuir mais do que um fato, para maior fa
cilidade na limpeza, e deveriam ser aconselhados a trazer 
cabellos e barba muito curtos, e a não fazerem uso do ta
baco, que verdadeiramente deveria ser prohibido dentro 
das fabricas. 

Também se deveriam habituar a abluções frequen
tes para limpeza geral e deviam ter obrigatório um banho 
sulfuroso por semana. 

Este banho teria a vantagem de, chamando a atten-
Ção do operário para a impregnação dos seus tegumen
tos, demonstrar-lhe ainda objectivamente a realidade dos 
perigos que a sua profissão lhe fazia correr. Os gargare
jos diários sulfurados, reveladores da orla gengival, teriam 
indicação idêntica. 

Segundo o professor Potain as múltiplas precauções 
apontadas na maior parte dos tratados de hygiene pro
fissional, são quasi inúteis. 

Um único conselho, continua elle, poderá porém ser 
aproveitado; fazendo-se a intoxicação quasi exclusiva
mente pelo tubo digestivo, é preciso evitar sobretudo a in-
troducçâo de poeiras de chumbo ou seus compostos pela 
bocca e pelas narinas. 

Convém, pois, collocar aspiradores na vizinhança da 
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producção das poeiras e obrigar os operários a trazerem 
mascaras especiaes quando mais de perto e fortemente 
(fabrico dos saes de chumho) se expõem á intoxicação. 

As poeiras dissolvem-se facilmente no sueco gástrico 
hyperacido, e é por isso que a gastrite acida dos alcoóli
cos é para estes um dos principaes factores da impregnação 
pelo chumbo. Dever-se-hia, pois, recommendar a estes 
operários, a proscripção de bebidas em geral e sobretudo 
alcoólicas. 

Como a observância da maior parte d'estas prescri-
pções seria quasi impossível no sexo feminino, deveria 
este ser prohibido, pelos regulamentos de policia, de fre
quentar logares sujeitos a intoxicações. 

A applicação dos princípios enumerados, de harmo
nia com a rigorosa observância dos preceitos hygienicos 
nas construcções proprias para trabalhos onde o chumbo 
ou os seus compostos tenha de ser manejado, além da de
claração obrigatória das doenças profissionaes e da ins
pecção medica mensal também obrigatória para estes ope
rários, constituiriam óptimos meios de defeza do organis
mo, obstando á acção do toxico e contribuiria para a 
realisaçâo da desejada Prophylaxia. Brouardel diz, po
rém, «que as leis da hygiene só serão viáveis quando não 
estiverem em aberta opposição com os nossos costumes 
e educações actuaes.» 

Seria, pois, preciso não só modificar a educação do 
operário, mas também fazel-o perder hábitos adquiridos, 
o que nem sempre é tarefa muito fácil. 

Se este assumpto algum dia merecer a attenção dos 
nossos legisladores, se os industriaes contribuírem com a 
hygiene das habitações, e se o operário for manifestando 
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regular educação, o que se conseguiria talvez com confe
rencias publicas, obrigatórias, veremos então desappare-
cer, com certeza, das estatísticas ou pelo menos baixar 
consideravelmente a percentagem de «Intoxicações satur
ninas». 



OBSERVAÇÕES 

I 

(Pessoal) x | 

nemia, cachexia — paralysia associada (typos Remak e 
Aran Duchenne, tremulo, atrophias,perturbações sensitivo-
cutaneas-orla de Burton, tatuagem de Gubler, dyspepsia, 
cólica, insufficiencia hepática — hypertensão arterial, po
lyuria, nycturia. 

Luiza Maria, de 64 annos, casada, natural do Porto. 
Ha vinte e cinco annos que é porteira na Escola Normal 
d'esta cidade. 

Deu entrada no Hospital de Santo Antonio em 27 de 
janeiro de 1909, onde já esteve por quatro vezes, e a meu 
pedido foi transferida da enfermaria n.° 10 para a de Cli
nica Medica em 20 de março. 

A doente conserva-se deitada, precisando de auxi
lio para se sentar na cama, para comer, etc. 

1 Relatório de Clinica Medica. 
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Notavelmente cachetisada, vê-se a braços com uma 
anemia profunda, revelada não só á simples inspecção 
pela pallidez extrema da face, descoramento do tegumen
to externo em geral, mas também pelo estado anemico 
das gengivas, do veu do paladar, das conjunctivas e das 
escleroticas. 

A analyse do sangue feita em 7 de fevereiro no La
boratório Clinico do Hospital de Santo Antonio, deu o se
guinte resultado : 

Hemacias por lmm3 3.650000 
Leucocytos „ „ 9 0 0 0 

Hemoglobina °/° n 

Abundantes polynucleares, alguns lymphocytos e 
grandes mononucleares e raros eosinophilos. 

Assim está explicada em parte a cachexia, para a 
qual concorreram — a anemia, as dystrophias múltiplas e a 
insufficienciafunccional dos órgãos mais importantes. 

Fazendo-a sentar na cama, obtive a confirmação do 
estado cachetico em que se encontrava e da profunda 
adynamia em que tinha cahido. 

Com a parte superior do tronco inclinada para dean-
te e a cabeça pendida, percebia-se um ligeiro tremular 
d'esta, sendo, porém, mais característico o tremulo das 
mãos e antebraços, ou dizendo melhor, dos dois membros 
superiores. Os dois braços eram agitados por uma tremu-
lação considerável, com oscillações rápidas, eguaes. 

Apezar de para isso instada, a doente não conseguia 
fazer terminar estes movimentos. Os dedos não tinham 
oscillações muito pronunciadas, o movimento parecia mais 
de todo o braço. 
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Este tremulo era mais apreciável no membro supe
rior esquerdo, diminuindo muitíssimo com o apoio dos 
membros. 

Sendo bem perceptível durante o dia, augmentava 
porém á tarde e sobretudo á noite, como verificamos 
amiudadas vezes. 

No bordo livre das gengivas, principalmente ao nivel 
dos dentes cariados, e ainda nas cavidades resultantes da 
extracção de alguns dentes, notava-se uma orla cinzento 
azulada. 

Egualmente havia pigmentação na mucosa buccal, 
junto á bochecha, e dos dois lados. 

A lingua branca, saburrosa, traduz bem a tenaz ano
rexia e as perturbações digestivas que a acompanham. 

Hálito letido, perceptível a relativa distancia. 
Está exagerada a ligeira constipação de que a doen

te soffre habitualmente ; passa três e quatro dias sem de
jectar. Ha meteorismo. 

A região abdominal está deprimida e as suas pare
des, outr'ora consistentes, perderam este caracter, para se 
tornarem flácidas e molles depois de attingidas pela dege
nerescência e atrophia dos músculos abdominaes, conse
quência de anteriores ataques de cólica. 

O fígado está diminuído de volume. 
A analyse da urina, feita em 3 de fevereiro no La

boratório clinico do Hospital deu o seguinte resultado: 

CARACTERES GERAES 

Volume de 24 horas . . . 1200C3 

Côr Amarello-alaranjada 
Aspecto Turvo 
Deposito Pequeno 
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Cheiro . Normal 
Consistência Fluida 
Reacção Acida 
Densidade a 15° 1,0128 

ELEMENTOS NORMAES 

Por litro Por 24 horas 

Acidez total (em Ph206) . . 1,182 gr. 1,418 gr. 
Urêa 13,320 „ 15,984 „ 
Chloretos (em NaCl.) . . . 2,398 „ 2,877 „ 
Acido úrico 0,262 „ 0,314 „ 

„ phosphorico (em Ph*05) . 1,300 „ 1,560 „ 
Urobilina 0,100 „ 0,120 „ 

ELEMENTOS ANORMAES 

Albumina Vestígios 
Glucose Nulla 
Pigmentos biliares . . . . Nullos 
Indican Pequena porção 

EXAME MICROSCÓPICO 

Numerosas cellulas epitheliaes do apparelho urinário 
inferior, leucocytos em abundância e alguns cylindroides. 

RELAÇÕES UROLÓGICAS 

Urica 1,9 
Phospho-ureica 9,7 
Chloro-ureica 17,9 

Á data do exame que fiz á doente havia polyuria 
com ligeira nycturia. 
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Da analyse da urina, conclue-se que ha insufficien-
cia hepática e retenção de chloretos. 

Nada de anormal notei no apparelho respiratório. 
A auscultação revelou um iigeiro sopro systolico no 

foco pulmonar, nem sempre perceptível, o que traduz o 
seu caracter de anorganico, devendo a sua dependência 
ser filiada na anemia. 

O pulso duro, hypertenso (16 pelo espbygmoma-
nometro de Basch), pouco frequente (64 a 70 pulsações 
por minuto). O traçado espbygmographico mostra varia
das elevações da onda e a linha de descida ligeiramente 
tremulada. 

Os membros superiores, por vezes sede de contrac
ções dolorosas, perderam gradualmente a força até que 
ficaram paralysados : —as espáduas ligeiramente, os bra
ços, antebraços e mãos por completo, particularmente no 
sentido da extensão. 

A atrophia muscular consecutiva á paralysia é no
tável, e bem assim o emmagrecimento resultante d'essa 
atrophia. 

Os movimentos de abducção e de elevação do braço 
estão completamente abolidos, a flexão do antebraço so
bre o braço dificultada ; os músculos extensores do ante
braço são os mais paralysados, os dedos estão em semi-
flexâo permanente. 

Os músculos do antebraço, das eminências thenar 
e hypothenar e interosseos, parecem ter desapparecido 
(reacção de degenerescência). 

Os músculos da espádua e braço quasi não respon
dem á excitação eléctrica e ainda mertos os do ante
braço e mãos; são, porém, quasi poupados na paralysia, 
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como reconhecemos pela acção da corrente eléctrica, o 
longo supinador e o longo abductor do pollegar. 

Nos membros inferiores paralysados levemente, as 
manifestações são menos intensas. 

Sentia a doente dores nos dedos dos pés e parecia-
Uie ter um grande peso nas pernas e pés, custando-lhe a 
fazer qualquer movimento. 

A sensibilidade tactil dos membros superiores estava 
diminuída (kype'sthesia), a analgesia não era completa, ou 
melhor, havia hypalgesia para a picada e para o calor 
nos membros superiores, 'sobretudo no esquerdo, e n'este 
no antebraço em especial. 

Os círculos de Weber nos membros superiores, esta
vam augmentados, como verificamos pela medida das 
zonas de insensibilidade ; as percepções nitidas obtinham-
se pelo afastamento dos ramos do compasso de Weber 
até á divisão 5. 

A sensibilidade para a temperatura estava diminuída 
(hypothermesthesia), na região antibrachial e ainda na face 
dorsal do membro superior esquerdo. 

Embora as paralysias e atrophias fossem symetri-
cas, eram porém mais accentuadas no membro supe
rior esquerdo, sobretudo as perturbações de sensibili
dade. 

A doente estava apyretica. 
Eis delineada a traços rápidos a symptomatologia 

apresentada pela doente. 
Perto de dois mezes antes da entrada para o hospi

tal, appareceram-lhe estas perturbações, bem como dores 
de cólica violentas na região epigastrica, mais intensas na 
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região umbilical e nos flancos. Estas dores irradiavam 
por vezes para as costas e eram quasi continuas. 

A constipação augméntava n'esta occasião. As pare
des abdominaes eram muito sensíveis (hyperesthesia), a 
pelle dura e deprimida. 

Por duas vezes teve vómitos. Perturbações digesti-
tivas precederam o apparecimento d'estas cólicas. 

Iniciaram-se ha sete annos as primeiras perturba
ções digestivas com dores de cólica violentas, obrigando 
a doente a recolher ao hospital, sahindo melhorada pas
sados dez dias. 

Passados pouco mais ou menos três annos, voltou a 
internar-se com soffrimento idêntico, permanecendo então 
um mez no hospital. 

Relativamente melhor foi para casa, até que, ha dois 
mezes, lhe appareceram as perturbações acima mencio
nadas. 

No seu passado mórbido encontra-se uma pneumo
nia aos trinta e cinco annos, de que se curou no hospital. 

Em tempo que não sabe determinar, mesmo appro-
ximadamente, teve uma epistaxis, que lhe durou quasi 
um dia inteiro, segundo affirma, precisando dos recursos 
clínicos para sustar a hemorrhagia. 

Foi assistida ao 15 annos ; as regras appareciam-
ihe sempre duas vezes por mez, eram de còr natural e 
muito abundantes. 

Teve oito filhos, não houve dystocia. 
Não tem antecedentes pathologicos hereditários. 

Como explicar a intoxicação saturnina de que a 
doente é portadora.-

9 
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Não querendo excluir as différentes fontes desta in

toxicação, tão vulgares e tão espalhadas e, com as quaes 
deparamos a cada momento, quer pelo meio em que vi

vemos, quer pela força dos nossos hábitos, mas muitas 
vezes fugindo á nossa investigação, um facto curioso 
averiguei que me parece elucidar suficientemente este caso. 

Quando procedia ao exame da doente vi debaixo do 
travesseiro uma caixa e um pacote de rapé. 

■ A caixa era de chumbo e também o são os envolu

cros que costumam conter o rapé á venda no commercio. 
Explicada está, pois, a etiologia da doença e, se 

lembrarmos que a epistaxis abundante e as constantes 
metrorrhagias enfraqueceram consideravelmente a doente, 
facilmente admittimos a sua pronunciada intoxicação. 

Pela descripçâo, notase maior grau de paralysia no 
membro superior esquerdo, devido talvez ao facto da 
doente se servir da mão esquerda (como nos disse), para 
levar o rapé ás narinas. 

A doente retirou da enfermaria consideravelmente 
melhorada. 

Desappareceram as dores, as atrophias musculares 
são menos pronunciadas, a força muscular appareceu 
permittindo todos os movimentos, a pallidez é menos 
accentuada, o appetite augmentou, etc. 

Poderseha assegurar prognostico desannuviado pelo 
apparecimento de melhoras rápidas, e sobretudo pela 
promessa da doente de que nunca mais faria uso do 
rapé, o que ponho em duvida. 

O tratamento seguido visou a prophylaxia, dietética 
e therapeutica. 
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Eliminado o toxico productor da intoxicação, pela 
proscripção do uso do ra^pé, seguida de admoestação á 
doente, pareceu desde logo modificar-se o estado da 
doente ; porém, com o regimen e a therapeutica instituí
dos foi que as melhoras progrediram dia a dia. 

A doente esteve sujeita ao regimen lácteo durante 
algumas semanas e mais tarde alimentou-se com carnes 
brancas e peixe. 

A therapeutica medicamentosa que adoptamos, foi a 
seguinte : 

Iodetos de potássio e de sódio, para eliminar o 
chumbo. 

Purgantes —como o óleo de ricino e sulfato de soda 
contra a constipação. 

Laxantes — o mel addicionado ao leite e com ópti
mo resultado também contra a constipação. 

Licor de Fowler (10 gottas diárias, duas vezes por 
dia), contra a anemia e fraqueza geral. 

Injecções hypodermicas diárias de cacodylato de es-
trychnina (em séries de dez injecções), como excitante 
do systema neuro-muscular. 

A doente sujeitou-se ainda a outras applicações como : 
Massagens nos membros superiores e inferiores (em 

sessões diárias, meia a uma hora), como agente neuro-
muscular. 

Banhos sulfurosos a 37o. 
Duches escossezas geraes a 38o, como agente neuro-

muscular, tónico geral e contra a constipação. 
C01 rentes faradicas (em sessões de um quarto de 

hora em dias alternados), como agente neuro-muscular. 
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* 
II1 

Anemia —paralysia (typo antibrachial de Remak), atrophias, 
tremulo, pseudo-tabes, perturbações sensitivo-cutaneas — 
orla de Burton, tatuagem de Gubler, anorexia—hypertensão 
arterial, dicrotismo, pequenos symptomas do Brightismo. 

José Pereira Marinho, de 55 annos, pintor, natural 
de Vianna do Castello e residente no Porto. 

Enfermaria n.° 4 (Sala de Clinica Medica). 
O doente apresenta pallidez accentuada, paralysia 

dos músculos extensores do antebraço direito, tremulo um 
tanto generalisado, mais pronunciado na mão e antebra
ço direito e fraqueza geral. 

O exame de cada um dos systemas e apparelhos deu 
o seguinte resultado : 

SYSTEMA NERVOSO. — O doente accusa notáveis per
turbações de motilidade (paralysia, tremulo e pseudo-ta
bes) e de sensibilidade geral (anesthesia e hyperesthesia). 

A paralysia está localisada nos músculos extensores 
da mão e dedos do lado direito (unilateral) ; o longo su
pinator respeitado (typo antibrachial de Remak). 

Os dedos estão flectidos sobre a mão e esta sobre o 

1 Extracto de um relatório do nosso condiscípulo Pe
reira de Mello (1908-1909). 
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antebraço, sendo impossíveis os movimentos activos de 
extensão. 

Tremulo unilateral direito accentuado e ligeiro tre
mulo da cabeça e do pescoço. 

Na marcha appoia-se sobre o bordo externo do pé 
direito. 

O doente tem anesthesia em placas e hyperesthe
sia. 

Nos braços e nas pernas os círculos de Weber estão 
augmentados ; as percepções nítidas, nas zonas anesthe-
siadas, obtinham-se pelo afastamento dos dois ramos do 
esthesiometro até á divisão 4. 

A hyperesthesia é muito accentuada na região plan
tar. 

SYSTEMA MUSCULAR. — Os braços e antebraços acham-
sesymetricamente atrophiados, havendo atrophia dos gru
pos de Duchenne-Erb e de Remak; o grupo Aran-Du-
chenne está incólume. 

APPARELHO DIGESTIVO. — Orla gengival cinzento-azu-
lada, tatuagem de Gubler ao nível dos pequenos molares. 

O doente tem ainda anorexia e constipação. 

APPARELHO RESPIRATÓRIO. — Tachypnea com 24 mov. 
respiratórios. 

APPARELHO CIRCULATÓRIO. — A auscultação nada des
cobriu de anormal nos ruídos cardíacos, pulso hyperten-
so (18 a 19 pelo espbygmomanometro de Potain), tachy-
cardico (92 pulsações por minuto), accentuadamente di-
croto. O graphico do pulso accusa ligeiramente a arterio-



102 

esclerose — ha uma pequena linha horisontal no alto da 
linha de ascensão. 

APPARELHO URINÁRIO. — Accusa pequenos symptomas 
do Brightismo : Pollakiuria, cryesthesia, dedo morto, pru
rido generalisado, caimbras nos membros inferiores, abalo 
eléctrico. 

O volume da urina das 24 horas é de iôoocc-; não 
tem albumina. 

A analyse do sangue feita no Gabinete de Histologia 
da Escola Medica deu o seguinte resultado : 

Glóbulos rubros por mm.3 3.298.400 
„ brancos „ „ 6.400 

FORMULA LEUCOCYTARIA 

Polynucleares neutrophilos 
„ eosinophilos 

Lymphocytos . . . . 
Grandes mononucleares . 

99.99 

Ha diminuição considerável de glóbulos rubros, 0 nu
mero de glóbulos brancos e formula leucocytaria sensi
velmente normaes. 

Entrou no hospital e demorou-se seis semanas, sa-
hindo melhorado no dia 14 de abril de 1907, mas não 
completamente restabelecido. 

Continua a tratar-se frequentando o hospital, sendo-
lhe applicadas correntes faradicas durante três semanas. 

Melhora e volta a exercer a sua profissão. 

76.73 
1.43 

15.30 
6.53 
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Trabalha 18 mezes e no dia 6 de outubro de 1908 
entra de novo no hospital por se ter aggravado o seu es
tado. 

Teve em pequeno sarampo e variola. 
Teve também uma Menorrhagia e dores nos ossos 

dos membros inferiores. 
E hemorrhoidario, tendo tido por varias vezes he-

morrhagias anaes. 
Nos antecedentes hereditários nada se apura. 
Esteve sujeito ao regimen lácteo, e fez uso de pur

gantes salinos, banhos sulfurosos, iodeto de potássio e 
correntes faradicas. 

I I I 1 

Anemia—Paralysia associada (typo inferior e brachial de 
Remak), atrophias, tremulo, perturbações sensitivo-cuta-
neas—orla de Burton, anorexia, constipação. 

Cândido Ferreira da Silva, de 42 annos, viuvo, pin
tor de carros, natural do Porto. Enfermaria n.° 4, sala de 
Clinica Medica. 

O doente apresentando fácies triste, soffredor, en-

1 Extracto de um relatório de Clinica Medica do anno 
lectivo de 1907-1908. (Costa Abrantes). 
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contra-se deitado e não move os membros inferiores que 
se encontram flectidos. 

Collocados em extensão voltam pouco a pouco á 
posição primitiva. 

Os músculos d'estes membros estão flácidos e atro-
phiados. 

Ha também entorpecimento, atrophia e paralysia dos 
membros superiores, sendo, porém, mais pronunciada na 
raiz dos membros e especialmente no esquerdo. 

Na cavidade buccal nota-se — gengivas pallidas, sa
lientes e orla cinzento-escura ao nivel do collo dos den
tes. A pupiila esquerda está dilatada irregularmente e 
não reage á luz. Nota-se ainda ligeiro tremulo, apreciá
vel sobretudo quando o doente segura qualquer objecto. 

As dores nos membros inferiores são continuas e 
irradiam para a região dorso-lombar. 

Ha anorexia, constipação de ventre muito accentua-
da, dysuria e tosse com expectoração viscosa, escura e 
abundante. 

O doente apresenta também anesthesia em todo o 
membro inferior direito e hyperesthesia no membro es
querdo, exceptuando a face anterior da coxa que está 
anesthesiada. 

A anesthesia invadiu ainda a parte lateral do tronco, 
propagando-se aos membros superiores. 

Esta anesthesia não se manteve muito tempo. 
Em novo exame, fazendo-se o toque com um corpo 

frio, tinha o doente a sensação de queimadura, o que não 
succedia com o corpo quente — augmenta de sensibilida
de mas com perversão (paresthesia). 

O doente distingue a picada dos dois ramos do es-
thesiometro a distancia superior a 3m m . 
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O reflexo rotuliano da perna direita está abolido e 
também o está o cremasteriano esquerdo. 

A doença principiou dois mezes antes da entrada 
para o hospital, por oppressão no thorax e abdomen, 
perda de appetite, constipação de ventre e grande difi
culdade na digestão. 

Um mez depois sentia picadas nos membros inferio
res, na perna esquerda sobretudo, perdendo depois os 
movimentos d'esta. Quasi a seguir perdeu também os 
movimentos da perna direita. 

As perturbações motoras progrediram e dentro em 
pouco o doente vê invadidos os membros superiores, 
sendo as paralysias precedidas de picadas análogas ás 
da perna. 

O doente diz chegar n'esta occasião a não se poder 
mexer, nem mesmo mudar de posição na cama. 

O membro inferior esquerdo era sede de violentas 
dores, que ainda conserva na coxa esquerda. 

Teve também quatro hematemeses, sendo a ultima 
na enfermaria da Escola. 

Foi sempre saudável, tendo apenas aos 18 annos 
cancros molles e adenite. 

Dos antecedentes familiares nada diz. 
Fez uso de pílulas de terpina e codeína, iodeto de 

potássio, pontas de fogo e correntes faradicas. 
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IV 1 

Anemia—Paralysia (typo antibrachial de Remak), atrophias, 
vertigens-orla gengival, cólicas, hypertensão arterial 

Agostinho Correia de Sá, de 70 annos, pintor de 
santos, natural da Maia, Porto —Enfermaria n.° 4» sala 
de Clinica Medica. 

As dores que sentia pelo corpo, nos ossos e articu
lações, a difficuldade, que conhecia augmentai- gradual
mente, para qualquer movimento das mãos e o emma-
grecimento que bem depressa o surprehendeu, motiva
ram a entrada para o hospital. 

Actualmente apresenta paralysias nos membros su
periores, extraordinária magreza, particularmente n'esses 
membros, e accentuada sobretudo nos antebraços. 

Os dedos estão flectidos sobre a palma das mãos e 
estas flectidas sobre o antebraço. As mãos estão inclina
das para o bordo cubital. 

A paralysia, diz o doente ter principiado nas mãos 
pelos três dedos, indicador, médio e annular. 

As alterações de sensibilidade são pouco apreciáveis 
ás correntes faradicas. 

As dores na planta dos pés são muito intensas du
rante a marcha. 

1 Extracto de um relatório de Clinica Medica do anno 
lectivo de 1907-1908. (Adalberto Teixeira). 



107 

O doente apresenta ainda olhos encovados, falta de 
dentes, surdez notável, voz alterada, notável pallidez dos 
tegumentos e arrefecimento das extremidades. 

Ha também anorexia, constipação de ventre, verti
gens, hálito fétido e orla cinzento-azulada, contornando 
quasi todo o rebordo gengival. 

O pulso, pouco frequente e tenso, denuncia no gra-
phico a arterio-esclerose. 

A analyse da urina nada tem de notável. 
Da marcha da doença, accusa o doente exagerada 

constipação de ventre, cólicas abdominaes repetidas e fra
queza geral que o impossibilitava de trabalhar. 

Dos antecedentes nada se apurou de importante. 
Apesar de medicado, as melhoras não teem appare-

cido. 
Regimen lácteo. 
Fez uso de iodeto de sódio, banhos sulfurosos e cor

rentes faradicas. 
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P R O P O S I Ç Õ E S 

A n a t o m i a d e s c r i p t i v e 

A variação das peças esqueléticas conforme a edacle, 
torna o seu numero arbitrário. 

P h y s i o l o g i a 

A rã é o melhor laboratório do physiologista. 

T h e r a p e u t i c a 

O repouso é um magnifico antithermico. 

P a t h o l o g i a c i r ú r g i c a 

As ulceras syphiliticas da perna teem predilecção 
pela face postero-externa. 

O p e r a ç õ e s 

Nas hemorrhagias por inércia uterina, aconselho a 
hémostase por compressão elástica circular em torno do 
abdomen. 
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P a r t o s 

0 saturnismo é uma das causas de aborto. 

P a t h o l o g i a m e d i c a 

A therapeutica é um meio de diagnostico. 

A n a t o m i a p a t h o l o g i c a 

0 maior inimigo dos ganglios é o bacillo de Koch. 

M e d i c i n a l e g a l 

A kleptomania pôde existir no gatuno profissional. 

P a t h o l o g i a g e r a l 

A esclerose é o apanágio do arthritismo. 

H y g i e n e 

A maior parte das fabricas do Porto estão em péssi
mas condições hygienicas. 

H i s t o l o g i a 

É difficil averiguar a existência da membrana que 
envolve a cellula nervosa. 

A n a t o m i a t o p o g r a p h i c a 

Com muita paciência, um bom escalpello e alguma 
habilidade, pôde arranjar-se um novo systema de aponé
vroses do pescoço. 

Visto. P ó d e imprimir-se. 

Slacido ca Voila, &. fàiandào, 
Presidente. Director interino. 
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