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"A voir le nombre de ses victi
mes, on dirait que le tabac n'est 
sorti du nouveau monde que pour 
venir tuer l'ancien." 

MONTAIS. 

teN?/! <^"z*i nz:-/& 

B H k TABAGO, essa planta que fascina, 
á^s | | g debaixo de todas as formas, os in-

êj) dividuos enlevados por sensações va-
! riadas e fictícias, foi, já ha muito, jul

gado pela sciencia como um dos venenos mais 
violentos que nos fornece o reino vegetal. 

Já o dr. H. Depierris se atreveu a dizer 
que, nem a noz vomica, que dá a strychnina; 
nem a papoula, que dá o ópio e a morphina; 



nem o louro-cerejo, que dá o acido prussico; 
nem o meimendro, a belladona, o aconilo, que 
dão os principaes venenos que matam o nosso 
organismo, podem comparar-se ao veneno do 
tabaco, á nicotina, que fulmina. 

O uso do tabaco está tão inveterado nos 
nossos hábitos, que o seu estudo, cheio sem
pre de interesse, tem sido, desde muitos an-
nos, o objecto de numerosos trabalhos. Todos 
têm procurado tornar notórios e bem eviden
tes os terríveis effeitos d'essa solanea, cujo 
uso, largamente espalhado pelos individuos do 
sexo masculino, tende, já hoje, a générali
sasse, a estender-se ao sexo frágil. 



Por isso, tudo quanto se diga ou se es
creva sobre o tabaco, cremos nâo ser extem
porâneo nem demasiado. 

No nosso trabalho que, por lei, somos 
obrigados a apresentar, restringimos muito o 
assumpto. A falta de tempo e a deficiência 
dos nossos recursos intellectuaes, inhibiram-
nos de apresentar um estudo completo so
bre a planta, bem como sobre os variadíssi
mos effeitos que ella produz nos individuos 
que a fumam ou cheiram. Dirigimos, princi
palmente, a nossa attenção para a influencia 
que o tabaco exerce sobre os manufactures, 



influencia que, outr'ora negada por muitos, é 
hoje, infelizmente, bem manifesta, bem sen
sível em todos os operários que têm a seu 
cargo a preparação e manipulação d'esta no
civa planta. 

Sendo-nos facultada a entrada nas fabricas 
de tabacos, pudemos, assim, mais claramen
te, mais conscientemente apreciar de perto a 
acção nefasta que o tabaco produz nos ope
rários ; e as impressões que recebemos ahi se 
encontram espalhadas por essas paginas que 
seguem. 

Esperamos que o illustradissimo jury que 
ha de julgar o nosso trabalho nos releve to-



das as faltas e nos dispense toda a benevo
lência de que carecemos. 

Não concluímos sem deixar aqui bem gra
vado o nosso profundo reconhecimento para 
com os ex.Inos snrs, dr. João Simões F. Figuei-
rinhas, distincte clinico da Companhia de Ta
bacos e Francisco Llorente, digníssimo dire
ctor da Fabrica de Tabacos Portuense. 

O poderoso auxilio d'estes dois cavalhei
ros fez com que levássemos a effeito a nossa 
empreza. Para elles, pois, a nossa gratidão 
sincera. 



Historia do Tabaco 

O tabaco é originário da America meridional. 
Attribue-se a sua descoberta a um missioná

rio hespanhol, de nome Fray Romano Pane, que 
acompanhara Christovão Colombo na sua viagem 
á America para ahi apostolisar o christianisme 
entre os selvagens indígenas. Este sacerdote ob
servou entre os ministros da religião d'esses po
vos os effeitos d'uma exaltação fanática devi
da ao vapor inebriante das folhas de tabaco em 
fermentação ou combustão. Não somente, com 
effeito, homens e mulheres fumavam a planta, 
mas empregavam-na ainda contra as feridas, odon
talgia e constipação. As superstições d'esses po-
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voa chegavam a tal ponto que gastavam tabaco 
em abundância nos fogos sagrados; lançavam-no 
ao mar para abrandar os ventos e traziam-no ao 
pescoço, dentro d'uma pequena almofada, com o 
fim de afugentarem os espíritos maléficos. Pane, 
então, lembrando-se de cultivar esta planta na 
Europa, mandou a Carlos v, seu soberano, a se
mente d'esté vegetal, ignorando, por certo, que ia 
depor nas mãos do seu senhor os primeiros- ger
mens d'uma revolução que devia um dia invadir 
6 conquistar o mundo inteiro. 

Parece que data d'ahi a origem da importação 
do tabaco para a Europa (1518). 

Foi, pois, a Hespanha que primeiro o culti
vou, escolhendo a ilha de Cuba para a sua plan
tação e acclimatação. Teve por algum tempo o 
privilegio da exploração e da venda. 

Portugal não tardou a seguir o exemplo da 
Hespanha, chegando a culLivar também o tabaco 
em alguns pontos do Brazil que, então, era pos
sessão sua; mais tarde submetteu-o ao regimen 
fiscal. 

Depois seguiu-se a Italia que importara esta 
planta por intermédio do cardeal de Santa Cruz, 
então nuncio do papa em Lisboa; porem, já n'esta 
occasião, os anglo-americanos, por suggestões do 
almirante Drake, preparavam uma parte dos de-



41 

sertos da Virginia para ahi iniciarem a plantação 
do tabaco. 

Esta planta estava já sendo uma fonte de re
ceita para a Europa, quando, em 1560, appareceu 
em França por intervenção de João Nicot, em
baixador d'esse reino em Lisboa, Catharina de 
Medicis, a quem Nicot a offereceu, deu-lhe o seu 
nome (herva da rainha), porém o povo, por ins
tigação do duque de Guise, e, mesmo, como prova 
de reconhecimento para com Nicot, chamou-lhe 
nicociana. 

O tabaco, então, chegou ao apogeu de gloria pe
las innumeras virtudes que Catharina de Medicis 
lhe queria attribuir, conseguindo ser considerado 
como a panaceia universal para a cura de todos 
os males. Isto, no entanto, foi ephemero, visto 
que as variadas applicações que d'elle faziam 
para muitas doenças eram sempre coroadas de 
mau êxito, Resultou d'ahi ser o tabaco desacre
ditado por escriptos e pamphletos diversos todos 
tendentes a depreciarem-lhes as propriedades the-
rapeuticas até ahi tão apregoadas. Cahiu, pois, no 
descrédito geral esta planta que era acintosamente 
patrocinada por uma rainha. 

O tabaco, depois, começou a entrar n'uma 
phase funesta; servia de instrumento para as in
tenções mais sinistras, era apanágio dos viciosos. 

6 
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O seu uso nao tardou, por isso, a ser prohibido 
era muitos estados da Europa e da Asia. Organi-
saram-se rondas para surprehender os fumadores 
nas suas casas. Na Persia, o Shah Abbas mandava 
cortar o nariz e o lábio superior aos indivíduos 
que fossem encontrados com tabaco; o cruel Amu-
rat iv da Turquia condemnava-os á morte. 

Em 1642, o papa Urbano viu ameaçou de 
excommunhao todos aquelles que usassem do ta
baco, e Isabel, rainha da Hespanha, mandava con
fiscar as caixas de tabaco ás pessoas que cheiras
sem nas egrejas. Com os progressos do século xvn, 
esta planta readquiriu o seu direito de entrada 
nos estados, e Cotugi, n'um trabalho seu, procu
rou provar que o tabaco longe de prejudicar o 
individuo, desenvolvia-lhe a intelligencia. Houve, 
n'esse tempo, grandes discussões e estudos diver
sos sobre a nicociana; escreveu-se muito, mas nao 
se chegou a accordo, em virtude da grande di
vergência de opiniões. 

Só no reinado de Luiz xiv é que o tabaco 
começou a ganhar terreno e o seu uso a propa-
gar-se por toda a Europa. Utilisado pela corte, 
era o bastante para ser immediatamente abra
çado pelo povo. 

Molière zombava d'aquelles que nao fumavam, 
e o grande Louvois chegou a presentear com ta-
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baço o seu exercito. Debaixo do commando de 
Napoleão, os offlciaes fumavam á vontade; Oudi-
not e Moreau fumavam, observando as manobras 
do inimigo, e Napoleão fazia uso do tabaco em pó. 

Podemos hoje affirmar que nâo ha planta, cu
ja cultura esteja tão espalhada, como o tabaco. 
Todos lhe pagam egual tributo, quer o esquimó 
dentro da sua gruta de gelo, quer o africano de
baixo do seu ceu ardente. 

Nos estados da Europa é por centenas de mi
lhões que se conta hoje o producto do imposto 
sobre o tabaco. 



Referimo-nos exclusivamente ás variedades de 
tabaco que as fabricas do Porto recebem para a 
manipulação dos cigarros e charutos. 

Nao SÊÍO só da America, mas também de ou
tras procedências, as folhas de tabaco que as fa
bricas importam para o seu consummo. 

Da America recebem as variedades seguintes : 

America do Norte 

Seedleaf 
Paducah 
Kentucky-
Virginia 
Havano ) 
„ , ( America Central 
Cuba J 
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Rio Grande 1 
T, , . (• America do Sul 
Bahia J 

Temos, alem d'estas, outras variedades de ta
baco, cujos nomes indicam perfeitamente d'onde 
provêm, taes sao: 

Hollanda 
Húngaro 
Turco 
Sumatra 
Java 
Manilha 

As differenças que existem n'estes tabacos re-
lacionam-se com a proporção do principio alcaloi-
dico que contêm, a nicotina, bem como com o 
aroma, consistência, paladar, côr e leveza das suas 
folhas. 

A analyse chimica das diversas espécies ou 
proveniências do tabaco pôde estabelecer differen
ças de actividade nicotica que convém referir, 
porque devem interessar nao só aos consummido-
res, mas também aos indivíduos que têm a seu 
cargo o preparo e manipulação das folhas d'esta 
planta. 

Esta analyse é firmada pelo nome dos illus-
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très chimicos Vaucmelin, Davy, Barrai e M. Schlœ-
sing: 

Proporção de nicotina 
Tabacos por cento 

— dos Arabes 2,0 
1 — do Brazil 2,0 

— da Havana 2,0 
— da Alsacia 3,81 
— de Kentucky 6,09 
— do Norte 6,58 
— da Virginia 6,87 
— de Lot e Garonna. . . . 7,35 

Emprego das variedades.—As variedades See-
dleaf, Bahia. ' Havano, Sumatra, Java e Manilha 
empregam-se nas nossas fabricas indistinctamente 
em charutos e tabaco picado. As outras varie
dades sao destinadas aos différentes lotes de ci
garros. 

Os tabacos Seedleaf e Hollanda sao excessiva
mente fracos e, por tal motivo, empregam-se para 
amaciar ou reduzir a força dos outros tabacos. 
Destinam-se para os charutos. 

O tabaco Turco que classificam como base para 
todos os lotes de cigarros finos, é muito fraco e 
muito leve. 

Os da America Central — Havano e Cuba—sao 
aproveitados pela sua força, aroma, paladar e boa 
folha. Destinam-se também para os charutos. 
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Para as composições do tabaco forte ha o 
Húngaro que serve de base para a preparação 
dos lotes respectivos. Este tabaco tem duas qua
lidades que o tornam de grande utilidade: é forte 
e muito leve. 

O Kentucky e Virginia servem para fortalecer 
os lotes em que s3o empregados. Estes dous ta
bacos affectam poderosamente os lábios e a cavi
dade boccal. O Kentucky ainda se emprega tam
bém para a fabricação do charuto chamado assim 
(charuto ordinário), e tem por tal motivo a deno
minação de Kentucky interno e Kentucky capa 
(quando empregado para o interior, ou para o ex
terior). Ha ainda o Kentucky pique que é empre
gado para cigarros e folha picada. 

Tanto a variedade Paducah, como a variedade 
Rio Grande só servem para tabaco picado. 

O tabaco Java emprega-se para o charuto de 
10 reis e o Sumatra para os de 20 e 25 reis. 

Folhas do tabaco.—Apresentamos a analyse 
chimica das folhas do tabaco feita por Poselt e 
Reimann, unicamente como indicação geral, visto 
que parte das substancias n'ellas contidas estão 
sujeitas a variar. Além da nicotina que, como vi
mos, é variável para cada espécie de tabaco, e 
que,- segundo Stass, existe provavelmente no es-
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tado de citrato e malato, em 100 grammas de fo
lhas do tabaco existem as seguintes substancias: 

Gr. 

Nicocianina 0.010 
Albumina 0,260 
Resina verde ou amarella . . . 0,261 
Materia glutinosa 1,048 
Gomma 1,140 
Materia extractiva amarga . . . 2,840 
Fibra linhosa 4,969 
Acido malico 0,510 
Malato d'ammoniaco . . . . v 0,120 
Sulfato de potassa 0,48 
Chloreto de potassa . . . . ' . 0,063 
Azotato e malato de potassa . . 0,095 
Phosphato de cal 0,166 
Malato de cal 0,242 
Silica 0,088 
Agua 88,080 

Temos ainda a considerar os caracteres phy-
sicos das folhas e que dizem respeito á côr, con
sistência, aroma, etc. Assim, a folha do tabaco 
Havano é escura e forte e a do Cuba e Turco é 
clara e fraca. A folha do Seedleaf é larga e bas
tante comprida, enxuga com muita facilidade e é 
leve. As do Kentucky e Virginia sao maiores que 
as do Seedleaf, porem concentram mais a humi
dade. Tanto o tabaco Java como o Sumatra tem 
as folhas pequenas ; as do primeiro apresentam a 
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côr malhada, e as do ultimo conservam uma coi
mais igual. A folha do tabaco Manilha é mais lisa 
e encrespada do que a do Sumatra e emprega-se 
nos charutos mais caros. 

O tabaco Hollanda, pouco empregado hoje nas 
fabricas, tem a folha pequena, estreita e de côr 
esverdeada. O Húngaro apresenta a folha regular 
e de côr castanho escura; e o Bahia, que hoje é 
mais usado, tem a folha pequena e estreita; é 
são, leve e adocicado. 

O talo das folhas, depois de laminado á ma
china, é empregado nos cigarros ordinários. 

Preparo do tabaco.—As folhas de tabaco, an
tes de entrarem nas ofíicinas de manipulação, sof-
frem um preparo especial, que varia, segundo são 
applicadas para charutos ou para cigarros. 

São recebidas nas fabricas, debaixo da forma 
de pilhas e devidamente acondicionadas em gran
des fardos. 

As folhas empregadas para os charutos são 
primeiramente molhadas por meio da immersão 
em agua fria; a absorpção da agua é tanto me
nor quanto mais oleoso fôr o tabaco. Depois da 
immersão na agua as folhas são estendidas e ex
postas ao ar para se evaporar a agua que con
têm, de forma a ficarem só húmidas. 
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D'ahi passam para a officina do destalo, onde 
alguns operários se incumbem de lhes arrancar 
o talo, e outros de fazerem a escolha do tabaco 
para o interior do charuto e do tabaco para a 
capa.-

As folhas destinadas para o interior passam 
depois para a estufa, uma espécie de forno, onde 
ficam algumas horas, sendo, em seguida, levadas 
ao arrefecedor para se tornarem completamente 
seccas, limpas, em summa, adequadas á manipula
ção para cujas ofíicinas estão destinadas. As fo
lhas escolhidas para a capa vão húmidas directa
mente para a officina. 

Se o tabaco é consagrado só para os cigarros, 
então não é destalado. Depois de exposto ao ar 
para a evaporação da agua, passa para as machi
nas de pique, onde é reduzido a fios maiores ou 
menores, e, assim transformado, entra, então, na 
estufa, depois no arrefecedor, seguindo d'ahi para 
as ofíicinas. 

Composição dos lotes. —Antes da manipula
ção dos cigarros e charutos procede-se á compo
sição dos diversos lotes, visto que em cada uma 
das variadas marcas de tabaco que giram no mer
cado se encontram tabacos différentes em propor
ções fixas, inalteráveis para cada marca. 
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Assim, no grupo do tabaco fraco, temos as 
marcas: Ferreirinhas, Flamencas, Princezas e Mu-
rias. Em cada uma d'estas marcas encontra-se ta
baco Turco, Havano e Cuba, nas' proporções se
guintes : 

I" Turco -50 o/0 

Para a marca: Ferreirinhas: Havano—25 % 
l Cuba-25 % 

Para as marcas: Flamencas 
Princezas 

( Turco -45 % 
| Havano-27,5 »/0 

I Cuba-27,5 »/o 
Turco-40 % 

Para a marca: Muriaa \ Havano—80 % I 
l Cuba-30 % 

Cada cigarro d'estas quatro marcas peza 80 
cehtigrammas. 

No.grupo do tabaco entre-forte, entram as mar
cas: Exploradores, Palomitas, Deliciosos, Celestes, 
Primorosos, Suissas e Rainhas. Os tabacos com
ponentes d'estas marcas sao: Havano, Cuba, Ja
va, Brazil e Turco, nas seguintes proporções: 

Para as marcas: Exploradores 
Palomitas 

Havano-20 °/o 
Cuba-20 % 
Java-24 % 

'Brazil-24 % 
.Turco-12 "/o 
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Para as marcas: Deliciosos Havano' 
Celestes Cuba 
Primorosos ■ Java 
Suissas Brazil 
Rainhas l Turco J 

2 0 % 
de cada 

Cada cigarro (Testas marcas peza 86 centi

grammas. 
No grupo do tabaco forte, estão as marcas: 

Deliciosos, Flor de Cuba, Carmencitas e Exquisi

tes, entrando os tabacos: Havano, Brazil, Cuba e 
Java, todos na proporção de 25 %• 

Cada cigarro d'estes peza uma gramma. 
Como cigarro fino, temos as marcas: Almi

rantes (fraco) e Havanos (entreforte). 
Nos cigarros Almirantes encontramse os ta

bacos: 
Turco35 »/o 
Brazil30 °/o 
Havano —15 "/o 
Cuba20 °/o 

Retalhos de Sumatra, Java e Manilha —15 % 

o nos cigarros Havanos, os tabacos: 

Havano40 »/„ 
Cuba—35 % 
Brazil12,5 °/» 
Java —12,5 °/o 
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Como cigarro ordinário, temos a marca Kentu
cky, a única em que, alem do tabaco Kentucky em 
folha e do Húngaro, entra o nosso tabaco do Douro. 

Temos,' pois, para a marca Kentucky: 

Kentucky em folha —10 % 
Húngaro —10 % 
Douro-20 % 

Retalhos diversos de tabaco—60 °/0 

O tabaco do Douro só é empregado no cigarro 
ordinário, como já dissemos. Por emquanto, a pro-
ducçao d'esté tabaco no nosso paiz é de 250:000 
kilos annualmente. A Companhia Nacional é obri
gada a gastar d'esté tabaco Douro 400:000 ki
los por anno, isto é, 20 % do seu gasto annual 
(2.000:000 de kilos). 

M«anipulação. — O tabaco depois de preparado 
e separado, segundo as suas proveniências, para 
a composição dos diversos lotes, é distribuído pe
las officinas, onde os operários com uma rapidez 
e perfeição inegualaveis o passam ora para cigar
ros, ora para charutos, conforme a cathegoria do 
seu mister. Depois, tanto uns como outros são em-
massados, entrando, em seguida, nas officinas do 
empapelo e encaixotamento para serem immedia-
tamente distribuídos por todos os depósitos do paiz. 



O Tabaco e os Operários à s 

Chegamos á parte mais importante do nosso 
despretencioso trabalho. Como acabamos de vèr, 
as folhas de tabaco nas fabricas têm de pas
sar por transformações diversas para serem mais 
tarde utilisadas, segundo as necessidades do con-
summo. 

Essa variada e complicada manipulação está a 
cargo de operários de ambos os sexos, cuja pro
fissão os obriga, por este motivo, a viver n'um 
meio, onde o ar se encontra constantemente im
pregnado nao só de vapores da nicotina, mas, 
muito principalmente, de partículas do pó do ta
baco. 
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A acçáo continua d'esté meio assim viciado 
vae recahir em prejuízo dos operários, dando to
gar a accidentes variadíssimos, muitos dos quaes 
nós pudemos observar por exames demorados e 
repetidos era um grande numero d'estes indiví
duos. 

A influencia do tabaco sobre a producç2o e 
marcha de certas doenças deu togar a longas dis
cussões. 

Já Ramazziní no seu Essai sur les maladies 
des artisans chamava muito a sua attençâo para 
os inconvenientes da manipulação das folhas do 
tabaco e concluía do modo seguinte: "les ouvriers 
qui préparent le tabac savent quels maux il est 
capable de produire à la tête et à l'estomac".— 
Pâtissier, n'uma nova edição do livro de Ramaz
ziní (1822), accrescenta que os operários das fa
bricas de tabacos são, em geral, magros, desco
rados e asthmaticos. 

Em 1829, Parent-Duchâtelet vem com uma opi-
niílo. bem différente, mostrando que a planta de 
Nicot era inoffensiva para o operário. Na sua Me
moria diz elle o seguinte: 

1.° —Il est sans exemple qu'un individu ait 
été dans l'impossibilité de supporter les emana
tions du tabac; 

2.° —Le travail du tabac laisse les ouvriers 
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exposés aux infirmités communes à tous les hom
mes, mais n'en détermine aucune; 

8.° — Il n'apporte pas le moindre préjudice à la 
santé, même chez les viellards; 

4.° —Ou peut autoriser dans les villes l'éta
blissement de manufactures de tabac. 

M. Siméon partilhava da mesma opinião, affir-
mando alem d'isso que a hygiene dos manufacto-
res nâo deixava nada a desejar. Só em 1845 é 
que os hygienistas começaram a reconhecer que 
a permanência nas fabricas de tabacos era desfa
vorável para os operários. Foi, então, que Des-
longchamps e Mêlier apresentaram n'um relatório 
á Academia de Medicina uma opinião bem diffé
rente das de Parent-Duchâtelet e Siméon. Para 
elles, as emanações do tabaco, a absorpçâo das 
suas partículas, produziam accidentes graves que 
se manifestavam logo após a entrada do operá
rio para a fabrica; e esses accidentes consistiam 
em: tosse secca e pertinaz, coryza, diarrheia, vó
mitos, ptyalismo, polyuria, palpitações, cephalal
gias e vertigens. Este mal-estar durava quinze 
dias a três semanas, suavisava-se depois, até que, 
mais tarde, o tabaco manifestava a continuação da 
sua acção maléfica, imprimindo aos operários um 
aspecto cachetico, caracterisado por uma èmacia-
çâo progressiva e uma coloração terrosa da pelle. 

S 
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Mêlier publicou mais tarde uma obra notável, 
onde expoz todas as impressões que recolhera du
rante dois annos de observações conscienciosas e 
seguidas na fabrica de Gros-Caillou, em Paris, e 
chegou a pedir ao governo protecção para os ope
rários, cuja saúde se encontrava profundamente 
eompromettida n'esta industria insalubre. É difíi-
cil de conceber, diz elle, que se possa ser indiffé
rente a um meio impregnado de partículas pro
venientes das emanações do tabaco, quando nos 
lembrarmos da composição chimica d'esta planta, 
bem como do seu principio activo, esse veneno 
violento e d'uma energia singular: a nicotina. Ë 
tanto assim é que muitos operários experimentam 
serias difflculdades em se habituarem áquelle mis
ter, terminando por desistirem. 

Um dos medicos-hygienistas que mais impulso 
deram a este assumpto foi, sem duvida, Hur-
teaux, interno d'uma fabrica de Paris. Apreciando 
minuciosamente todos os accidentes que os ope
rários experimentam nos primeiros tempos da sua 
profissão, notou que eram constantemente não só 
mais frequentes, mas também mais pronunciados 
nas mulheres do que nos homens. Considera ap
parente a acclimação ao meio e diz que, apesar 
de toda a perseverança em supportai todos estes 
primeiros symptomas de intoxicação, os operários 
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continuam a experimentar a acção do tabaco, cu
jos effeitos estão n'uma espécie de relação de 
intensidade com as circumstancías do fabrico. No
tou em primeiro lugar a alteração da côr; não é 
um descóramento simples, uma pallidez ordinária, 
mas sim uma nuance mixta que poderia resultar 
da chlorose e de certas cachexias. Este fácies ob-
servava-se principalmente nos indivíduos que já 
ha muito empregavam a sua actividade nos traba
lhos d'esta profissão. 

O que indicam taes mudanças, e o que se 
passa nos operários que as apresentam? Hurteaux 
é levado a crêr que se opera n'elles uma modifi
cação do sangue e que é a esta modificação, con
sequência da acção lenta e prolongada do tabaco, 
que devemos attribuir a sua physionomia espe
cial. 

Se estas conjecturas são fundadas, deve haver 
uma absorpção do tabaco ou de alguns dos seus 
princípios; digamos n'uma palavra: uma espécie 
de intoxicação, e, por conseguinte, os effeitos que 
nós assignalamos. Ora esta absorpção torna-se bem 
evidente em face dos phenomenos que experi
mentam os operários pouco depois da sua entrada 
para a fabrica: cephalalgias, vertigens, insomnias, 
nauseas e, sobretudo, diarrheia. A modificação do 

^sangue, segundo a opinião de Hurteaux, é a per-
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da d'uma parte da sua fibrina. A este respeito, 
observou elle que os operários empregados no ta
baco sao frequentemente accommettidos de con
gestões que têm alguma coisa de mais ou menos 
passivo e que, raras vezes, reclamam a sangria. 
Nas mulheres havia, em compensação, regras mais 
abundantes e de praso mais curto, constituindo 
assim verdadeiras perdas. 

Tudo nos leva a crer que se dao, nos operá
rios, effeitos physiologicos bem certos, e taes, como 
poderíamos esperar da planta de que se trata e 
do seu principio: effeitos primitivos, mais ou me
nos passageiros que se revelam nos que princi
piam, e que o habito diminue; effeitos consecutivos, 
mais profundos, que se manifestam mais tarde, 
gradualmente, e que têm caracteres especiaes que 
parecem confirmar uma acção sobre o sangue. 

Bonnazzini e G-asc referem-se -aos accidentes 
nervosos que verificaram em muitos operários, e 
que consistiam em tosse rebelde, tremor e agita
ção dos membros, convulsões e epilepsia. 

Lallemand, no seu tratado de perdas seminaes 
involuntárias, aponta o tabaco como uma das cau
sas da producçao d'esté phenomeno nos manipu
ladores. Cita observações curiosas, uma das quaes 
nâo nos pudemos furtar ao desejo de transcrever: 

"M. S., de 16 annos, entrou para a fabrica 
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de tabacos em Maio de 1835; depois de alguns 
accidentes causados pelo tabaco no apparelho gas
tro-intestinal, foi accommettido, em novembro, de 
cephalalgia; no fim do inverno a cephalalgia con
tinuava; desde então, o doente manifestou uma 
tristeza profunda; tornou-se susceptivel, pusilla
nime, incapaz de occupações que demandassem 
grande actividade. Em Julho de 1836 veio consul -
tar-me. Examinando as suas urinas encontrei no 
fundo do vaso um deposito esbranquiçado que re
conheci, depois de o ter examinado, ser de es
perma. O doente nunca se entregara á mastur
bação e não tivera senão raras vezes relações 
sexuaes com mulheres. Mas, pouco tempo depois 
dos symptomas de envenenamento pelo tabaco, 
começou a ter polluções nocturnas abundantes e 
de cada vez mais frequentes. No principio eram 
acompanhadas de erecção e de prazer, porem es
tes phenomenos tinham diminuido progressivamen
te e as polluções não se tornavam apreciáveis 
senão pelas manchas." 

Estes phenomenos pudemos nós verificar pelo 
interrogatório a que sujeitamos alguns operários 
das fabricas do Porto. 

Apesar d'estes estudos, e de haver já provas 
bem convincentes da acçEo maléfica que o tabaco 
exercia sobre os operários, o governo francez, no-
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tando que nao se tinham observado nas fabri
cas casos de phtysica, chamou a attençâo dos me
dicos sobre se esta industria seria favorável á cu
ra da phtysica pulmonar. Esta supposiçfio cahiu 
por terra, nao só porque havia uma vigilância1 ri
gorosa na admissão dos indivíduos para estes 
trabalhos, mas também porque, na opinião dos 
hygienistas, a permanência nos ateliers ou ofíici-
nas, longe de attenuar qualquer estado mórbido 
dos pulmões, fazia-o, pelo contrario, progredir. Já 
Hurteaux dizia que o trabalho do tabaco niïo ti
nha uma acção salutar sobre o peito. 

Eeferindo-se a uma epidemia de bronchites que 
grassava em G-ros-Caillou, notou que o maior nu
mero de victimas era fornecido pelos manipulado
res. Apresentava ainda um facto bem confirmati
vo; uma rapariga de 25 annos foi admittida, como 
cigarreira; tinha uma tosse secca, porem nenhum 
symptoma apresentava de qualquer alteração mór
bida nos pulmões. Tempo depois da sua admissão 
a tosse persistia, acompanhada ~de escarros san
guíneos e a doente emmagrecia progressivamente. 
Sendo auscultada de novo, notou-se-lhe a existên
cia da tuberculose. Recolheu-se ao hospital, onde 
veio mais tarde a fallecer. ' 

Anteriormente á descoberta do bacillo da tu
berculose, todos os medicos concordavam em at-
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tribuir a phtysica pulmonar ao resultado final das 
irritações ou inflam-mações agudas ou cbronicas 
dos órgãos respiratórios; e reconheciam que a 
transformação d'uma doença simples n'uma affec-
çáo especifica.se observava mais particularmente 
em indivíduos já predispostos, quer por heredi
tariedade, quer por um enfraquecimento orgânico 
geral. Veio depois a grande descoberta de Roberto 
Koch derramar ampla luz sobre o assumpto e ex
plicar todos os factos observados. 

Sabe-se hoje que a tuberculose pulmonar é 
produzida pela evolução, no apparelho respirató
rio, d'um micróbio, bacillo de Koch, cujo traba
lho destruidor dá logar a todos os symptomas 
da doença. Este bacillo, transmittido de individuo 
doente para individuo são, não pode, no entanto, 
exercer a sua acção destruidora sem encontrar 
um terreno apropriado para a sua evolução. É 
necessário, pois, entrar em linha de conta, não 
só com a existência do agente productor, mas 
também com o terreno de cultura d'esté gérmen. 

Ora, os operários das fabricas, sujeitos a vi
verem á custa d'uma atmosphera viciada pelos 
productos das emanações das substancias que ma
nejam, encontram-se em condições mais ou me
nos favoráveis para a pullulaçao do bacillo. Os 
seus órgãos respiratórios constantemente irritados 

http://especifica.se


84 

ou inflammados pelos corpos extranhos arrasta
dos pelo ar que os atravessa, _ chegam a perder a 
sua energia reaccionária, conseguindo, d'esta for
ma, offerecer ao agente mórbido, um terreno pró
prio para a sua evolução. É, por isso, que nào 
nos surprehendeu encontrarmos alguns casos de 
tuberculose nas fabricas em que entramos. 

Estudos mais recentes se têm feito e, entre 
elles, sobresae o de M.'"0 Walitzkaja que exami
nou 1:000 operários (homens, mulheres e crean-
ças) da manufactura de Charcow. As conclusões 
que tirou foram as seguintes: 

"A -permanência dos operários n'uma atmosplie-
m .saturada de pó de tabaco determina principal
mente perturbações do lado do systema nervoso, 
taes como: dilatações da pupilla, névroses cardia-
cas, exaggero dos reflexos tendinosos e vaso-mo-
tores, tremura* das mãos e dyspneia. Os operários 
estão sujeitos ás dores de cabeça, gastralgias, 
caimbras nos membros e tosse nervosa. 

Depois do systema nervoso, sao os orgâos res
piratórios os mais frequentemente atacados. Os 
catarrhos dos bronchios e da laryngé, bem como 
o emphysema, sao de observação corrente. Pelo 
contrario, a phtysica nao parece ser frequente." 

Estas conclusões foram confirmadas pelas ex
periências feitas cm cães e coelhos, no laborato-
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rio do professor Von Aurep, com injecções sub-cu-
taneas de nicotina. (Bull, de ther., t. cxiii, 1887.) 

As emanações do tabaco, a absorpçao do seu 
pó, poderão influir nas operarias pejadas? Esta 
questão tem sido alvo de discussões e estudos 
sérios e numerosos. 

Pela nossa parte podemos já dizer que essa 
influencia é bem palpável, bem evidente e fu
nesta, nao só sobre a terminação da gravidez, 
mas também sobre a vida das creanças, grande 
numero das quaes morrem de doenças dos intes
tinos e do cérebro. 

Em muitas operarias podemos verificar a exa
ctidão d'estas asserções. Pelo interrogatório a que 
as sujeitamos, chegamos a reconhecer n'ellas a 
frequência de partos prematuros e de abortos, se 
bem que estes sejam em menor numero. 

Algumas observações apresentamos adiante 
n'este sentido. 

É extraordinário o que se passa nas creanças. 
Na maioria dos casos têm uma vida ephemera. 
Já revelam ao nascer uma compleição denuncia
dora d'um desenvolvimento deficiente; sáo extre-

9 
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mamente fracas, pallidas, manifestando em tudo 
que a sua existência é de bem curta duração. 

O que é mais curioso é o seguinte: uma ope
raria referiu-nos que teve dois filhos; o primeiro 
que amamentou soffreu sempre até que morreu 
de cinco mezes, após uma diarrheia pertinaz e 
grande inílammaçâo do ventre; o segundo, que 
ella deu a crear fora, está vivo, é forte e gosa 
relativamente saúde. Isto, parece-me ter um va
lor importantíssimo, tanto mais quanto é certo 
que muitos auctores já se referiram a casos d'esta 
natureza. 

Jacquemart, no Congresso Internacional de Hy
giene, em Turim, leu uma Memoria, d'onde se 
deprehendia que de 100 operarias gravidas, se 
contavam 45 abortos. Ainda mais; as creanças 
amamentadas pelas mEes apresentavam uma mor
talidade de 1 por 100 a maior do que as crean
ças que eram alimentadas pelo biberon. 

D'aqui tirou as seguintes conclusões: 
1.°—A manipulação do tabaco é para as ope

rarias uma causa frequente de partos prematu
ros; 

2.° —As operarias das nossas fabricas não de
vem amamentar os filhos. {Du nicotisme profission-
nel. Revue de hygiène et de police sanit., t. ri, 1880.) 

Francis Jacques também relata uma historia de 
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duas operarias cigarreiras que tiveram 19 crean
ças, sendo 15 com partos prematuros; 17 d'estas 
creanças morreram de idade muito tenra. Estas 
mulheres só poderam ter filhos vivos depois que 
deixaram a fabrica. 

Delamay chegou a confirmar as opiniões de 
Jacquemart pelas observações que fez na fabrica 
Nic.ot, onde trabalham cerca de 2:000 operarias. 
Verificou que estas tinham maus partos; que 
abortavam frequentemente; que eram detestáveis 
amas e que as creanças pallidas e definhadas 
morriam em grande numero. (Soe. de méã. publ. 
et de hygiene prof., 1879-1880.) 

O dr. Piasecki, d'uma estatística que fez em 
1881, tirou as conclusões seguintes: 

1.° — O tabaco nao tem influencia alguma sobre 
a evolução da gravidez; 

2.° —A mortalidade é considerável nas crean
ças, mas elle attribue estas mortes a causas es
tranhas e conhecidas; 

3.° — Os partos prematuros dao-se de preferencia 
nas cigarreiras que têm um trabalho sedentário; 

4.° —O tabaco nao deve ser considerado como 
emenagogo. 

Da sua estatística deduz-se: 
Em 346 creanças, 223 morreram do 1.° ao 6.° 

mez; 
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94 morreram de diarrheia ou entérite; 
55 de convulsões ou meningite; 
12 de debilidade congenital. 

Em 188 mulheres casadas, contou 28 partos 
prematuros e d'essas 28 mulheres que pariram an
tes do termo 22 eram cigarreiras. 

Era 48 partos prematuros d'estas mulheres; 
10 tiveram lugar dos 3 aos 3 mezes e meio; 
9 tiveram lugar ao 7.° mez; 
9 tiveram lugar ao 8.° mez. 
D'estes partos prematuros só uma creança vi

veu 15 dias, as outras nasceram mortas. 
Tudo isto é de observação corrente nas nos

sas fabricas. Tivemos occasiao de o verificar na 
maior parte das operarias que já tiveram filhos» 

Relativamente á influencia sobre o utero e 
suas funcções physiologicas, diz Lebail, medico da 
fabrica de Mans, que as menorrhagias são fre
quentes nas operarias. 

Ygonim e Poisson, pelo contrario, negam essa 
influencia. (Ann. de hyg. publ. et de meã. légale, 
1881). 

Krostal refere-se de passagem ao prolapso ute
rino. 

Nâo podemos consignar como verdadeiras as 
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opiniões de Ygonira e Poisson, pelo menos, nas 
nossas observações pessoaes. Vimos que esta in
fluencia é grande e que se manifesta ora pela 
suspensão das regras (frequentemente), ora por 
metrorrhagias abundantes, ora pelo retardamento 
e, digamos assim, pela annullaçâo da menstrua
ção. Encontramos cigarreiras de 19 e 20 annos 
que ainda nâo tinham accusado o apparecimento 
do fluxo menstrual. Isto também, nos foi confir
mado pelo distincto clinico da Fabrica de Tabacos 
Portuense. 

Bastava este facto para regeitarmos por com
pleto a nao-influencia do tabaco sobre as func-
ções uterinas. 

Em summa, de tudo o que precede e das obser
vações que fizemos, podemos concluir que as fa
bricas de tabacos são para os operários uma fonte 
perenne de doenças que nao só os tornam inaptos 
para o trabalho, mas lhes roubam lentamente e 
capciosamente a vida. 



Os Operários do Porto 

Ha no Porto duas fabricas de tabacos: a Fa
brica Portuense e a Fabrica Lealdade. Na pri
meira, edifício que, embora construído proposita
damente para aquelle fim, ainda se resente da 
falta de algumas condições hygienicas imprescin
díveis, estão inscriptos 1:128 operários d'ambos 
os sexos, cuja distribuição é a seguinte: 

Empreiteiros —1:008 mulheres e 9 homens 
Jornaleiros—22 mulheres e 34 homens 

Na segunda, que outr'ora servira para uma 
companhia de fiação e tecidos, e na qual se nota 
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a cada passo a maior carência de preceitos de 
hygiene, estão inscriptos 878 operários do sexo 
masculino, sendo: 

Empreiteiros —810 
Jornaleiros—68 

N'esta fabrica nao são admittidas mulheres. 
Por aqui se vê que o contingente de operá

rios fornecido pelas fabricas de tabacos do Porto 
é de 2:000 approximadamente. 

Levados pela curiosidade e necessidade urgente 
de estudarmos a compleição, o organismo d'estes 
indivíduos, cuja apparencia mórbida se torna bem 
manifesta para todos, quando em ranchos diver
sos, homens e mulheres atravessam as ruas da 
cidade em direcção aos lares domésticos, conse
guimos, nao sem grande difflculdade, obter ampla 
entrada n'estas fabricas, onde mais placidamente 
e mais detidamente podíamos adquirir conheci
mento perfeito da causa que abraçamos. 

Auxiliados poderosamente, nao só pelos dis
tinctes clínicos do serviço, mas bem assim pelos 
dignos directores das fabricas a que alludimos, 
foram-nos franqueadas todas as officinas quer de 
preparo do tabaco, quer da sua manipulação final 
e ahi, então, pudemos de visu apreciar tudo quanto 



7:] 

é inhérente áquella árdua tarefa profissional e 
estudar os hábitos e costumes d'aquelles operá
rios, que nos eram completamente estranhos. E, 
realmente, só lá, á banca dos operários, surpre-
hendendo-os no trabalho a que se dedicam com 
aí finco, á hora em que as officinas estão em gran
de movimento, é que poderíamos colher elemen
tos preciosíssimos para o fim a que nos propo
remos. 

Os operários do Porto sâo, em geral, activos e 
trabalham com perfeição. Animados sempre de 
boa vontade em satisfazerem promptamente os 
serviços de que sâo incumbidos, luctam, muitas 
vezes, á compita uns com os outros sobre qual 
d'elles será capaz de tirar maior féria no fim da 
semana. 

O trabalho normal duma operaria varia entre 
1^200 e 4 kilogrammas de tabaco que manipulam 
diariamente. Algumas ha, cuja rapidez de trabalho 
lhes permitte apresentarem manipulados por dia 
8:000 cigarros, ou, então, 800 charutos. A maior 
féria a que uma operaria tem attingido é de 
1$600 reis diários. Já não succède o mesmo com 
os operários, cuja producçâo de trabalho é um 
pouco menor, attendendo a que mais do que uma 
vez saem da officina, ora para fumarem, ora para 
satisfazerem qualquer necessidade orgânica. As 

10 
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operarias, desde que se collocam no seu lugar 
respectivo na officina, raríssimas vezes se levan
tam fora da hora marcada para a sahida geral. 
Com o lenço da cabeça bastante descido sobre a 
fronte assim se concentram no serviço que lhes 
foi entregue, procurando, d'esta forma, fugir á 
distracção. Esta collocaçao do lenço, longe de as 
beneficiar, vae favorecer-lhes uma maior absorpçao 
do pó do tabaco que manipulam. A respiração 
é-lhes difficultada pela posição normal que affe-
ctam ao trabalhar: —o rachis bastante arqueado 
para a frente e a cabeça inclinada de forma que 
o mento chega a tocar na parte superior do sterno; 
os braços quasi sempre adhérentes ás paredes la-
teraes do thorax, e os antebraços e mãos em 
movimento continuo e rápido. Foi d'esté modo 
que surprehendemos as operarias nas officinas. Os 
operários também affectam uma posição similhan-
te; no entanto, com a cabeça livre e descoberta, 
é-lhes mais fácil e menos penosa a respiração. As 
sallas, insufíicientemente ventiladas, fugindo algu
mas aos mais elementares preceitos da hygiene, 
comportam 100, 150 e 350 operários cada uma. 

Na officina, onde o tabaco passa pela estufa 
ou aquecedor e, em seguida, pelo arrefecedor, — 
dois enormes apparelhos solidamente construídos 
que occupam quasi toda a salla —é insupportavel 
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a permanência alii. Refiro-me mais directamente 
á Fabrica Lealdade. Quando lá entramos, senti
mos immediatamente os effeitos d'aquella atmos-
phera suffocante, onde a temperatura attingia uma 
cifra elevada. Accessos de tosse, ardência inten
sa dos olhos e nariz, e uma transpiração abun
dante, nada nos faltou durante a nossa visita a 
esta repartição da fabrica. Este serviço está só 
incumbido a homens que se escolhem mais fortes, 
mais robustos, e que mais tarde, pela permanên
cia n'aquelle meio, se inutilisam. Um d'elles, a 
quem interrogamos demoradamente, disse-nos que 
havia occasiões em que lhe era completamente 
impossível permanecer na officina; que entrara 
para alli cheio de saúde, nao accusando incom-
modo algum; era forte e musculoso; hoje es
tava perfeitamente mudado, manifestando perda 
de forças e de robustez, aniquilamento das func-
ções genésicas, dores no thorax, palpitações, tosse 
rebelde e embotamento do olfacto pelo tabaco; 
para este individuo tudo cheirava a tabaco. As offi-
cinas de empapelo e encaixotamento são as que 
se encontram em melhores condições hygienicas 
para os operários, pois que a absorpçEo do tabaco 
alli é reduzida ao minimo. Sem duvida, as offi-
cinas que fornecem maior contingente para as 
visitas medicas semanaes e d'onde as partes de 
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doente surgem constantemente, são aquellas em 
que se manipula o tabaco ordinário chamado Ken
tucky. 

Na fabrica Lealdade, na occasitío das nossas 
visitas, os operários trabalhavam em cigarros e 
charutos baratos. Na Fabrica Portuense sao as 
offlcinas de cigarro ordinário que comportam maior 
numero de mulheres. Asssim, ha 420 operarias 
para estes cigarros baratos, 295 para cigarros 
finos, 219 para cigarrilhas e 69 para charutos. 
Foi, pois, das primeiras, que recebemos maior nu
mero de observações após exames demorados na 
presença dos illustres clínicos das duas fabricas. 

As conclusões a que chegamos sao as seguin
tes:—as mulheres accusam, em geral, uma dòr 
aguda na região epigastrica, que irradia para as 
partes lateraes do thorax; soffrem particularmente 
de cephalalgias e dispepsias flatulentas e tornam-se 
n'ellas muito frequentes as palpitações, nauseas e 
diarrheia; todo o seu estado geral se modifica 
profundamente. 

Nâo é raro encontrar operarias que, antes da 
sua entrada para a fabrica de tabacos, eram ro
bustas, sadias, e que hoje se encontram soffrendo 
de anemia, chlorose, bronchites chronicas, dores 
em todas as regiões do peito, perturbações gás
tricas e renaes, amennorrheia e leucorrheia. 
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Porem, o que se nos tornou mais frisante foi 
a influencia d'aquelle ambiente no ponto de vista 
da prenhez e da maternidade. Embora nSo sejam 
muito frequentes os abortos, com'tudo, o numero 
i.l e partos prematuros é avultado. N'este ponto 
estamos d'accordo com a opinião de Delamay è 
Jacquemart. 

Stoltz observou um facto, que nos foi comple
tamente impossível verificar nas nossas operarias, 
e que, por si só, era o sufíiciente para nos indu
zir a admittir a influencia nefasta do tabaco so
bre a maternidade. 

Este illustre medico-parteiro observou que, no 
momento em que uma mulher dava á luz uma 
creança com grande quantidade de liquido amnió
tico, se espalhou na salla de clinica um cheiro 
insupportavel de tabaco, e foi, então, d'ahi que 
chegou ao conhecimento de que a mulher era 
empregada n'uma manufactura de tabacos. 

Aqui, o que conseguimos saber foi que as 
creanças manifestam perfeitamente a acç.ao do 
tabaco, quer logo ao nascer, quer, muito princi
palmente, quando são amamentadas pelas mães. 
A vida d'estes seres é muito curta e quasi sem
pre sâo victimados por diarrheias pertinazes, ady
namia ou meningites. 

Nos operários, então, abundam as perturba-
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ções cardíacas, principalmente hypersynergias car
díacas com o seu cortejo de symptomas; as lesões 
do apparelho circulatório, principalmente as bron
chites chronicas e a tuberculose; perturbações 
digestivas em grau mais ou menos avançado; 
perturbações do apparelho de innervaçao; em al
guns, dá-se a abolição das funcções genésicas e 
perda do olfacto. 

Desejaríamos apresentar uma estatística do mo
vimento obituaiio n'estas fabricas, bem como das 
doenças mais predominantes; nío o podemos, po
rem, fazer, porque isso demandaria muito tempo 
que não tivemos, em virtude dos muitos affazeres 
do 5." anno. 

No entanto, apresentamos algumas das obser
vações que colhemos, por onde se pôde confirmar 
aquillo que n'essas paginas está escripto. 



OBSERVAÇÕES 

F., de 17 annos, solteira, manipuladora de cigarros or
dinários, entrou para a fabrica aos 11 annos de idade. 
Até ahi era robusta, corada e gosava sempre saúde. Hoje 
encontra-se bastante debilitada, accusando dores na re
gião epigastrica, algumas palpitações e perda de appetite. 
Encontrou difflculdades em se habituar á profissão que 
exerce e, desde então, tem soffrido sempre; ainda não foi 
menstruada. 

O typo é d'uma mulher debilitada por uma causa ge
ral; a anemia revella-se na côr do rosto, das conjunctivas 
e das gengivas. Tem sopro systolico não muito pronun
ciado e um corrimento leucorrheico continuo. 

P., de 25 annos, casada, cigarreira, trabalha ha 14 an
nos na fabrica. Teve dois filhos, um dos quaes amamen-
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tado por ella, morrou de dois mezes com uma meningite, 
o outro, porem, que fora creado por uma estranha, ainda 
ô vivo o relativamente saudável. 

Esta doente sente dores por todo o ventre, constipa
ção frequente e cangaço. Ha três mezes que lho desappa-
receu a menstruação; não está gravida. 

F., de 22 annos, solteiro, manipulador, trabalha ha 11 
-annos. Teve sempre saúde antes da sua entrada na fa
brica. Hoje queixa-se de palpitações, dores no peito, can
gaço, principalmente quando sobe, e de vez em quando, 
tumefacção dos joelhos e calcanhares. 

Typo de operário, olhar triste, malares salientes, pai-
lido, mãos esguias, afiladas. Accusa uma hypersynergia 
cardíaca, o fraqueza geral; anaphrodisiaco. 

F., de 22 annos, casada, entrou na fabrica aos 12 
annos de idade. Teve três filhos; um morreu aos 18 me
zes com enterite, os outros estão vivos, sendo mais doente 
aquolle que ella amamentou. Foi menstruada pela primeira 
vez aos 17 annos. 

O typo é de mulher de constituição fraca e de tem
peramento lymphatico. Sente fortes cephalalgias e per
turbações gástricas acompanhadas de dores agudas, quando 
come. A menstruação ó descorada, pouco abundante -e 
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precedida de dores. Accusa pontadas do lado esquerdo do 
peito; ligeiras perturbações cardíacas. Passa melhor nos 
dias em que não vae á fabrica. 

T., de 16 annos, solteira, está ha 5 annos na fabrica. 
Typo característico da chloro-anemia; rapariga franzina, 
em cujo rosto não se divisa o mais leve vestígio de san
gue; perda completa da coloração das conjunctivas e gen
givas; leucorrhoica. 

Antes de entrar para a fabrica era corada e não sen
tia incommodo algum; pouco depois foi accommettida de 
vómitos e cephalalgias, perda de appetite, sendo obrigada 
a faltar algumas vezes ao trabalho. 

A cõr, no entanto, foi-lhe desapparecondo pouco a 
pouco com grande espanto seu. Sente dores no peito, 
cança facilmente o ainda não accusou o apparecimento 
das regras. Á auscultação revellava-se nitidamente um 
sopro anemico que se estendia até á parte superior do 
coração. 

P., de 19 annos, casado, manipulador de cigarro ordi
nário, entrou para a fabrica aos 12 annos de idade. Até 
esta idade passou sempre bem, sem o menor incommodo. 
Refere o começo de sua doença á occasião em que deu 
entrada na fabrica. Typo nutrido, corado, com as narinas 
bastante dilatadas. Só podo trabalhar junto a uma janella 

l i 
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aberta, visto que a respiração lhe é difficultada. Tem tosse 
pertinaz e dores no peito. Padece d'uma bronchite asthma-
tica. 

F., de 18 annos, solteiro, cigarreiro manipulador, tra
balha na fabrica ha 7 annos. Typo esquelético, olhos ex
traordinariamente abertos e sem brilho; os malares leve
mente rosados, conjunctivas e gengivas totalmente des
coradas; adynamia. Até á sua entrada para a fabrica só 
se lembra de ter tido cephalalgias e, ás vezes, tosse; de 
resto, comia bem e sentia-se com forças. 

Hoje, accusa uma tosse acompanhada de espectora-
ção raiada de sangue; tem tido hemoptyses; dores em 
toda a região thoraxica; suores nocturnos, anaphrodisismo 
completo e inappetencia. 

Á auscultação denota-se a existência de ralas húmi
das em ambos os pulmões, e phenomenos cavitarios ca
racterísticos. Também não pôde trabalhar senão n'um 
lugar muito arejado. Hoje não produz a terça parte do 
trabalho d'outr'ora. Tenciona retirar-se de vez d'aquella 
profissão. 

F., de 24 annos, casada, trabalha ha 12 annos. Teve 
um aborto e dois filhos; um que ella amamentou é me
nos saudável que o outro que deu a crear fora. Foi 
menstruada aos 16 annos; o fluxo catamenial é irregu
lar, descorado; tem leucorrheia. 
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Sente dores no peito, cançaço profundo e anorexia 
completa. 

Durante quinze dias que já estava de licença, encon-
trou-se muito melhor, e o mesmo succède nos dias em 
que não vae á fabrica. Typo de temperamento lympha-
tico e do constituição fraca. 

P., de 20 annos, solteira, está ha õ annos na fabrica. 
Não se lembra de ter incommodo algum na infância. 
Refere a sua doença á entrada para a fabrica. É de 
constituição fraca e de temperamento mixto. 

Tem tosse secoa, dores no peito, hemoptyses e perda 
de appetite. Accusa suores nocturnos. Teve um filho que 
morreu de quatro mezes com meningite. Tem tido amen-
norrheia. Á auscultação notam-se ralas crepitantes em 
ambos os pulmões. 

F., de 22 annos. casada, cigarreira, entrou aos 15 
annos para a fabrica. Teve 2 filhos, um dos quaes não 
foi de tempo. Ambos nasceram magros e debilitados e 
morreram, um de 6 mezes e outro de 3 com inflam-
mação de ventre e diarrheia pertinaz. É fraca e desco
rada. Pelo que ella narrou, suppõe-se ter um calculo 
vesical. 



PROPOSIÇÕES 

Anatomia.—Rejeito a descripção histológica clássica 
do fígado. 

Physiologia. — A absorpção de materiaes alimentares 
no intestino grosso tem sobre a composição do sueco 
gástrico e sobre o seu poder digestivo uma influencia in
discutível. 

Therapeutics.—Admitto o regimen vegetariano. 

Anatomia pathologica. —Nenhuma theoria explica sa
tisfatoriamente a pathogenese da ozena atrophica. 

Pathologia geral (semeiotica).-Para a investigação 
do assucar nas urinas prefiro o processo de Bourget. 

Pathologia interna.—A ulcera redonda do estômago 
não tem dõr característica. 

Pathologia externa.—Prefiro o methodo sclerogenico 
de Lannelongue no tratamento das tuberculoses locaes. 

Medicina operatória.—Na ablação dos annexos do 
utero prefiro a hysterectomia vaginal á laparotomia. 

Partos.—Admitto a theoria eliminadora generalisada 
da eclampsia puerperal. 

Medicina legal. - 0 crime é um dos caracteres da su
perioridade do homem. 

A p p r o v a d a . P o d e i m p r i m i r . s e . 

O presidente O Conselheiro-direetor 

J/Taximiano c/e -õemoi. QPiôcciíc/e c/e (3/ineiia. 

http://imprimir.se

	DEDICATÓRIAS
	Historia do Tabaco
	Variedades de tabaco
	O Tabaco e os Operários das Fabricas
	Os Operários do Porto
	OBSERVAÇÕES
	PROPOSIÇÕES

