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Hydpopisias esseneiaes 

Hydropisia é um processo não iiiflammatorio, 
.constituído pela accumulação d'um liquido aná
logo á serosidade do sangue, quer nas cavidades 
naturaes, quer no tecido cellular subcutâneo. 

Quando o derramamento occupa uma região 
limitada do corpo, e sobre tudo do tecido cellu
lar subcutâneo eviscerai chama-se — edema (ede
ma da face, edema dos malleolus, do escroto, da 
glote, etc.) 0 edema generalisado sobre toda ou 
quasi toda a superfície do corpo denomina-se — 
anasarca; emfim, quando o derramamento seda 
n'uma cavidade serosa ou synovial tem designa
ções especiáes: a hydropisia do peritoneo chama-
se— ascite; a da pleura —hydrothorax; a dos 
ventrículos cerebraes — hyãrocephalia ; a d'uma 
articulação — hyãartrose, etc. 

Segundo Jaccoud as hydropisias estudadas sob 
o ponto de vista pathogenico formam duas clas
ses: hydropisias mecânicas e dyscrasicas. 

— (hydropisias passivas de Litré). 



36 

Ha porém uma outra classe de hydropisias : 
—d'origem duvidosa (incertae sedis), como 

diz Straus; primitivas (Besnier); emfim, hydropi
sias isoladas e independentes de qualquer estado 
mórbido antecedente,— hydropisias essenciaes. E' 
d'estas que vamos tratar. 

O termo essencial é uma confissão d'ignoran-
cia ; involve a impossibilidade de ligar um pheno-
meno á sua causa immediata. 

Os auctores recentes assignalam apenas ou 
desprezam por vezes totalmente esta variedade 
d'hydropisias. 

Jaccoud chama-lhes hydrophlegmasias,— hy
drops lymphaticusdeVircouw—, porque,diz, o li
quido infiltrado affasta-se pelos seus caracteres 
da serosidade hydropica ordinária. 

A hydropisia é quasi sempre o indicio d'uma 
grave desordem visceral. E' um symptoma, e 
cada descoberta nova que veio mostrar as suas 
relações com as doenças do coração, do pulmão, 
do fígado e rim damniíícou a velha classe d'hy
dropisias essenciaes. 

Não queremos ressuscitar antigas palavras nem 
rejuvenescer velhas coisas. 

Cremos comtudo que ha variedades numero
sas d'hydropisias generalisadas que não se expli
cam por lesões causaes habituaes, que são inde
pendentes d'albuminuria e de lesões visceraes. 
Não queremos renunciar ao esforço de as ex
plicar, ainda que mal. 

A sua individualidade párece-nos affirmadà 



37 

não só pelos caracteres negativos do exame do 
doente e da analyse das urinas mas ainda pelos 
seus caracteres clínicos. 

Pensamos que seria interessante reunilas n'u
ma these. 

Différentes pela sua etiologia procedem d'um 
certo numero de causas communs, diversamente 
combinadas. 

Também a sua pathogenia esclarecese algu
ma coisa com o approximalas. 

Mas este estudo apresenta sobre tudo, pare
cemos, o interesse d'encarar debaixo do ponto de 
vista clinico algumas formas d'anasarcas ainda 
pouco descriptas ; o que fizemos citando algumas 
observações colhidas em vários auctores. 

* 
■ * * 

Encontramse quasi sempre bastantes difficul
dades, ao terminarse o curso, para satisfazer á 
ultima prova —defeza de these. 

Uma d'ellas é por vezes a escolha do assum
pto. 

O alvitre da escolha do assumpto da nossa 
dissertação, não o occultamos porque nos é gra
to o dizelo, devemolo aodistinctoe novel clinico 
Dr. Manuel Corrêa de Barros. 

Preoccupados com esta difficuldade encontrá
molo uma vez. 

Fallounos com aquella verve finíssima que o 
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caractérisa, com aquella singeleza que encanta, 
empolgante de eloquência em que o seu saber 
deslisa sobre qualquer assumpto, suavemente, 
agradavelmente, attrahido e enthusiasmando, dos 
seus casos clínicos e, d'entre elles, n'um de hy-
dropisia essencial. 

A' despedida; daes-nos assumpto para disser
tação? perguntámos. 

— Que vos parece o caso da hydropisia ; julgo 
interessante uma dissertação sobre esta variedade 
de hydropisias..., que vos parece? 

— Veremos... respondi. > 
Desculpe-nos a modéstia do nosso querido 

Amigo mas não podemos calar este protesto de 
gratidão e da mais profunda estima que por elle 
nutrimos. 

Aos Ex.mos Professores da Escola Medica do 
Porto que sempre nos dispensaram extrema be
nevolência, principalmente aos Ex.moB Snrs. Drs: 
A. d'Azevedo Maia, A. Joaquim de Moraes Caldas, 
João Lopes da Silva Martins e Roberto B. Frias, 
a confissão do nosso mais sincero reconheci
mento. 
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Etiologia 

Acção do frio. — Existe um certo numero de 
casos, ainda que pouco vulgares para observado
res severos, nos quaes a hydropisia generalisada 
do tecido cellular parece desenvolver-se directa
mente sob a influencia d'uma causa mórbida ex
terior, e independente d'um estado pathologico 
preexistente ao qual se possa attribuir. 

Um individuo, por exemplo, em plena saúde, 
"é submettido a brusco e violento resfriamento ; 
pouco tempo depois apresenta uma infiltração 
diffusa do tecido subcutâneo cuja evolução é, na 
maior parte dos casos, simples e rápida terminan
do sem deixar signaes da sua passagem. 

A doença de que este individuo foi acommet-
tido é, segundo toda a verosimilhança, uma ana
sarca a frigore,— primitiva,— essencial. 

Quantas vezes também ella se tem observado 
em indivíduos depois de largas caminhadas, d'um 
trabalho penoso e que soffrem depois acção de 
resfriamentos bruscos? 

Na expedição a Tunis, quasi todos os solda-
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dos de Carlos v se tornaram hydropicos, porque 
depois d'uma marcha forçada, durante a quai se 
privaram de bebidas, estacionaram n'um logar 
fresco, onde saciaram a sêde com agua muito 
fria. 

E' o caso habitual das observações de Russel 
e Mazzotti —obs. vi vu. 

A influencia etiológica do frio sobre a produc-
ção das hydropisias generalisadas do tecido cel
lular parece-nos uma das mais nítidas e princi
palmente nas creanças. 

Parece que n'esta idade ha uma predisposição 
especial e de grande interesse; influe sem duvi
da bastante a extrema delicadeza dos tecidos, a 
importância do systema lymphatico e, sobre tudo, 
a grande impressionabilidade nervosa. 

A perturbação provocada pelo frio parece ar
rastar muito facilmente a apparição d'uma ana
sarca que pôde constituir, de per si, a única ma
nifestação mórbida, o único phenomeno reaccional 
apparente. 

Encontramos a confirmação d'esta influencia 
nas observações adiante apontadas e, por exem
plo, na que se segue devida ao Dr. G. de Barros :. 

A. S. — Seis annos. 
Observado a 20 de junho. 
A 9 d'esté mez, brincando com outras creanças, cahiu a 

um tanque cheio d'agua. As companheiras fugiram e a infeliz, 
mais infeliz teria sido, se o desembaraço d'uma mulher, que 
viu o incidente, a não tivesse retirado da agua. 

Conduzida a casa não pareceu doente nos primeiros dias; 
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porém a i5 a pallidez e a inchação da creança alarmaram os 
pães. 

A 20 o edema augmenta. Anasarca generalisada. 
Nenhuma febre. 
Pulmões e coração normaes. 
A creança não se queixa de nada. 
A urina não encerra albumina. 
Continuase o exame das urinas diariamente ; nunca albu

mina. 
A 2 de julho a creança encontrase completamente desin

chada e curada. 

Em certos casos, é na convalescença d'uma 
doença geral, d'uma febre eruptiva que se pro
duz o resfriamento. A affecção primitiva não ar
rasta directamente a anasarca, influe apenas como 
circumstancia predisponente, e a acção do frio é 
habitualmente notada; mas nem sempre, «porque 
muitas vezes a anasarca apparece sem causa apre
ciável.» — Straus. 

Barthez descreve casos consecutivos á coque
luche, á febre typhoide, escarlatina, enterite agu
da ou chronica. 

Gérmen Sée insiste sobre a anasarca escarlati
nosa sera albuminuria. 

Estas hydropisias apparecem ordinariamente 
na segunda ou terceira semana d£ escarlatina ha
bitualmente benigna.— Straus. 

Tchirkoff—(Revista de medicina, 4895) — não 
quer admittii*a etiologia a fvigore. «L'explication 
des malades que leurs oedèmes proviennent du )■#
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froidissement a la même valeur, diz elle, que l'ex
plication des malades souffrant de la fièvre typhoïde 
par exemple, disant qu'ils sont tombés malades d 
cause d'un refroidissement.it> 

Talvez seja assim nos casos observados por 
elle; porém isso não e sufficiente para generali-
sar esta apreciação. 

Em bastantes casos a acção etiológica a fri-
gore é das mais nitidas, como veremos. 

Influencia do rheumatismo.— Anasarca rheumatis-
mal.— O edema rheumatismal é frequente. Mois
son, na sua these, invoca para a anasarca a acção 
do frio, produzindo, diz, uma «hypererinie rhuma
tismale du tessu cellulaire.-» 

Chuffart, na sua these d'aggregaçao, estuda 
d'uma maneira completa os edemas rheumatis-
maes. Distingue o edema localisado e a anasarca 
rheumatismal que é a que nos interessa. Esta 
anasarca deveria, segundo elle, estar ligada ao, 
pseudo-rheumatismo infectuoso. 

«Nous ne prétendons pas, diz elle, que le rhu
matisme vulgaire ne puisse produire un oedème plus 
ou moins generalise mais nous pensons que dans la 
majorité des cas cette anasarque est d'origine infe
ctieuse.» Faz notar a concomitância frequente do 
erythema polymorpho, e dos symptomas conges
tivos do lado das cavidades splanchnicas. 

http://refroidissement.it
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Cénas, no Loire médicale, 1886, publicou um 
estudo sobre edemas infectuosos acompanhados 
d'erupçoes pholymorphas. Esta anasarca, diz elle, 
apresenta caracteres clínicos do edema rheumatis-
mal. Varias observações iníileiradas no quadro 
dos edemas rheumatismaes, devem de lá ser ris
cadas e reunidas á categoria dos edemas ligados a 
um estado infectuoso. Produzir-se-hiam névrites 
periphericas infectuosas, causas directas dos ede
mas. 

Segundo Chuffart, a anasarca, possível ainda 
no curso do rheumatismo verdadeiro, exigiria 
para prodazir-se certas condições especiaes en
tre as quaes considera como principal a cachexia. 

Influencia das infecções. — Intimamente ligada 
á influencia rheumatismal, encontramos a influen
cia da infecção. Esta influencia não se limita tal
vez a esta variedada. «Nous sommes três portes á 
croire, diz Theaulon na sua these, que dans les cas 
Vhidropisie a frigore, on se trouve en présence d'un 
phénomène pareil á celui qu'on observe dans les ma- . 
ladies infectieuses et que l'on a designé sous le nom 
de microbisme latent. Les produits solubles fabriqués 
par la cellule bactérienne peuvent agir sur un orga
nisme soumis á des changements de température et 
donner des effets vaso-moteurs.» Podemos assim 
explicar por esta hypothèse, como a acção do . 
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frio produzirá muitas vezes a anasarca na conva
lescença de doenças infectuosas e de lebres eru-
ptivas. 

Influencia das intoxicações. — Os edemas tóxicos 
têm sido observados na intoxicação saturnina, al
coólica e no envenenamento pelo oxido de car
bone. VerneuiJ approxima estes edemas das eru
pções d'urticaria e d'herpès observadas nos indi
víduos atacados de febres palustres. Citamos 
adiante ura caso d'anasarca sem albuminuria n'um 
individuo atacado d'esta doença que, na hypo
thèse precedente, pôde ser considerado como de 
ordem toxica. Pinard tem observado vários casos 
de anasarcas da prenhez independentes de toda 
a albuminuria e de todo o phenomeno compres
sivo obstando á circulação de retorno. 

Estas anasarcas são devidas, segundo elle, á 
auto-intoxicação gravidica, que explica por uma 
insufficiencia physiologica do figado. 

E', segundo elle, «de 1'hópato-toxemia gravidica», 
que pôde, se não se institue um tratamento se
vero pelo repouso e regimen lácteo, resultar con
secutivamente manifestações mais graves de al
buminuria e de eclampsia. D'uma maneira geral 
póde-se suppôr que a auto-intoxicação gosa um 
papel importante no mecanismo das anasarcas 
sem lesões visceraes. 
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Influencia das affecções nervosas. — Em bastantes 
circumstancias sem duvida, o systema nervoso 
gosa um.papel considerável na producção das ana
sarcas, pelo menos como intermediário entre o 
agente pathogenico inicial, os tecidos e os vasos. 

Os edemas nervosos formam hoje uma gran
de classe angmentada todos os dias com obser
vações novas. 

Não queremos abordar a assumpto tão vasto 
como ó o dos edemas nervosos em geral, mas res-
tringirmo-nos apenas á hydropisia generalisada. 

Estes edemas nervosos podem, segundo Le-
creux^- (Province médicale, 1887) — «invadir sy-
metricamente os dois membros inferiores, como 
nas doenças graves do rim e do coração, e mes
mo generalisar-se completamente sob a forma de 
anasarca.» 

Em certos casos, a anasarca é um symptoma, 
um epiphenomeno, no decurso d'uma affecção de
terminada do systema nervoso. 

Mas nem sempre é assim. 
Muitas vezes é no decurso de névroses que 

se manifesta o edema. 
O individuo pôde apresentar apparencias de 

boa saúde até ao momento em que a anasarca se 
manifesta. Desde então pôde perguntar-se se não 
haveria somente uma susceptibilidade maior do 
systema nervoso. 

Em muitos casos d'edema chamado essencial 
não se pode saber se o individuo apresentou em 
algum momento da sua vida vestígios, por peque-
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nos que fossem, d'hysteria ou d'epilepsia. Não 
se pôde saber também se a névrose existia nos 
paes e influa n'elle por hereditariedade. 

Talvez a diathese arthritica influa tornando o 
systema nervoso mais vulnerável. Desde então 
toda a causa occasional poderá arrastar a mani
festação d'edema, por perturbações nervosas. 

Assim se affirma intimamente o parentesco 
dos edemas nervosos e de todos os outros ede
mas chamados essenciaes. , , 

E' ainda entre os edemas devidos a uma lesão 
do systema nervoso central que Tchirkoff faz en
trar as anasarcas que elle descreve na Revue de 
medicine, de 1895, com o titulo de Edemas vaso-
m,otores sem albuminuria. 

«La rapidité du dévoloppement de Voeãeme, sa 
généralisation et sa lésion des cavités preuvent, diz 
elle, que l'affection siège non sur le trajet des va
so-moteurs^ mais dans le centre même.» 

Pensamos entretanto que algumas influencias 
exteriores actuando sobre uma grande parte da 
superfície cutanea são capazes de produzir gran
des alterações vaso-motoras á peripheria. : 

Tchirkoff, considera a lesão central, na maio
ria dos casos, como d'origem syphilitica. 

Quando não encontre syphilis, suppõe-a. 
Quando encontre a influencia do frio ridicu-

larisa-a, como já vimos. . i 
Entretanto não tem sido feita nenhuma au

topsia que mostre a existência d'uraa lesão ner
vosa. 
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O-melhor argumento de Tchirkoff-resulta da 
influencia feliz do tratamento pelo iodo e pelo 
mercúrio. 

Nós admittimos de boa vontade que a syphi
lis tenha uma acção predisponente, que ella mo
difique a nutrição á maneira d'uma diathese, 
como o rheumatismo, por exemplo, que ella 
torne os tecidos e os nervos mais vulneráveis e 
mesmo que ella lese os centros vaso-motores; mas 
não podemos admittir que todas as anasarcas sem 
albuminuria nem lesões visceraes sejam devidas 
a lesões centraes o que comprometteria a vera
cidade de muitas observações e modificaria a con
cepção de todas as anasarcas ditas essenciaes. 

Influencias dyscrasicas. — Eliminamos do nosso 
assumpto os edemas dyscrasicos. 0 edema dos 
cacheticos e dos cancerosos merece um logar á 
parte e diffère completamente do que nós estu
damos. 

Todavia uma anemia ligeira pôde auxiliar as 
perturbações funccionaes do systema nervoso. 

A anasarca chlorotica approxima-se muito das 
variedades que nós descrevemos. As acções vas
culares toxicas nervosas têm talvez tanta influen
cia como a composição do sangue. 
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Não podemos affirmar a ausência de qualquer 
malformação da aorta ou dos vasos, não sabe
mos ao certo, o que cabe ao numero dos glóbulos 
dO sangue. 

Talvez em muitos casos a chlorose seja so
mente predisponente e o edema resulte de mo
dificações funccionaes como as variedades que 
vimos. 



Symptomas 

Descripção geral. — As anasarcas sem albumi
nuria nem lesões visceraes apresentam em corn-
mum um certo numero de caracteres negativos. 

O laço que as une é constituído pela impos
sibilidade de as explicar pelos mecanismos habi-
tuaes. 

Eis, por isso, o interesse do seu estudo. 
Não ha obstáculo material á circulação do 

sangue, asystolia produzindo a estase venosa e 
as suas consequências, albuminuria que revele o 
mal de Bright. 

Poderíamos terminar aqui a descripção geral 
d'estas anasarcas : variáveis em extensão, acom
panhadas ou não de derramamentos serosos, com 
ou sem reacção geral, dolorosas por vezes, indo
lores a maior parte, brancas ou róseas, de mui 
curta duração ou assaz persistentes; onde encon
trar para as differencial' um critério independente 
das constatações negativas no decurso d um exa
me rigoroso ? 
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Talvez entretanto um edema elástico, conser
vando pouco a impressão do dedo possa fazer 
pensar que uma anasarca é funccional, ligada a 
perturbações angio-nervosas e não a lesões vis-
ceraes. 

E' a insufficiencia d'um signal positivo de 
diagnostico que faz duvidar das anasarcas essen-
ciaes: assemelham-se ás anasarcas symptomati-
cas et il est si facile pour la lesion causale de pas
ser inaperçue— Cénas. 

Mas o que uma descripção de conjuncto não 
poderia mostrar pôde fazel-o um estudo de for
mas clinicas. 

Veremos, por exemplo, adiante certas anasar
cas a frigore na creança evolucionarem d'uma ma
neira especial, queas différencia perfeitamente dos 
edemas asvstolicos ou renaes. 



Formas clinicas 

ANASARCA A FRIGORE INFANTIL 

Fazemos uma descripção especial d'estas ana
sarcas por causa da sua evolução habitualmente 
simples e rápida. 

Os adultos parecem reagir com menos simpli
cidade, o edema apresenta muitas vezes oscilla-
ções, installa-se lentamente e demora a desap-
parecer. 

Russel e Mazzotti, de quem reproduzimos al
gumas observações, fazem uma boa descripção 
das anasarcas a frigore no adulto. 

Seguindo Barthez, no estudo que fez sobre as 
anasarcas a frigore da creança, distinguiremos, 
como elle nitidamente destinguiu, uma forma agu
da e uma forma chronica. 
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Forma aguda da anasarca infantil a frigore.—Umas 
vezes trata-se de creanças robustas, outras de 
creanças era convalescença d'uma doença ge
ral. 

Em todos os casosellassoíTreram aimpressão 
súbita do frio. 

O principio é variável. Em varias observações 
que reproduziremos é insidioso e o edema é a 
primeira manifestação. 

Mas nem sempre assim é, porque em certos 
casos a hydro pisia principia por : cephalalgia, fe
bre com ou sem calafrio, sede, anorexia; raras 
vezes por vómitos e diarrhea, algumas vezes por 
constipação. 

0 edema pôde generalisar-se d'embU, ou pri
mitivamente parcial, estender-se rapidamente ás 
outras partes do corpo. 

Pela maneira como principia a anasarca a fri-
f/ore na creança pôde pois apresentar duas formas: 
uma febril e cora reacção geral, outra apyretica 
sem phenomenos reaccionaes. 

O conhecimento d'estas duas formas é de gran
de interesse. Na primeira, facto dos mais impor
tantes para a pathogenia, o principio é o d'uma 
infecção ligeira. 

A anasarca, de importância variável segundo 
as regiões, é geralmente tensa; timjpouco rosea 
na primeira forma, a pelle é branca na segunda. 
A, pressão revela geralmente uma certa resis
tência, uma elasticidade especial, e aimpressão 
do dedo desapparece quasi logo. 
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Barthez distingue quatro variedades : 
l.ft—Variedade ligeira, na qual o edema fica 

parcial ; 
2."—Variedade aguda commum ; 
3.a—Variedade subaguda em que a doença pa

rece proceder com mais lentidão, sem febre e sem 
augmenta de calor na pelle; 

4.a—Variedade sobreaguda na qual a anasarca 
se desenvolve rapidamente com muita violência, 
dando logar a hydropisias internas produzindo 
rapidamente a morte. 

A anasarca rapidamente formada ou progres
sivamente estabelecida fica alguns dias estaciona
ria. Diminue em seguida e desapparece. 

As urinas por vezes um pouco diminuídas, mas 
sempre isentas d'albumina, tornam-se mais abun
dantes durante .o periodo d'augmento e o pe
ríodo d'estado. 

Toda a evolução se faz habitualmente em uma 
semana ou duas. 

0 prognostico parecemos sempre dos mais fa
voráveis. 

Os phénomènes geraes quando apparecem, não 
persistem geralmente senão durante os primeiros 
dias. 

A cura é completa e durável. 
Em alguns casos mortaes, observados por Bar

thez, é nos primeiros dias que sobrevem a morte 
devida a brusca producção d'hydropisïas nas se
rosas. 
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Observação I — Russel. 
F. V., io annos. Vista a 26 d'abril de 88. 
Todo o corpo, pés, mãos, membros, tronco, grandes lá

bios e rosto eram sede d'um edema branco, elástico, conser
vando a impressão do dedo. 

Sete dias antes a mãe tinha ido lavar, levando comsigo a 
filha. A chuva surprehendeu-as. 

iMãe e filha não poderam abrigar-se, ficaram encharcadas. 
Chegadas a casa mudaram de vestuário e aqueceram-se. 
No fim de três dias, sem nenhuma reacção geral, a cre an

ca apresenta edema no rosto que augmenta rapidamente e es-
tende-se a todo o corpo. 

Ausência de dyspnea, d'inappetencia e de febre, 
A creança continua alegre e divertindo-se, apesar da in

quietação dos pães. 
84 pulsações. Coração normal. Nos pulmões nenhum sar-

rido, nenhum derramamento nas bases. 
Lingua não saburral. 
Persuadido Russel de que se tratasse d'uma nephrite a/ri

gors, aconselhou os pães- a que a metessem na cama. 
Vae vel-a e examina as urinas, que encontra claras, sem 

vestígios d'albumina e abundantes. No dia seguinte o mesmo. 
3o d'abril urina abundante, sem albumina e o edema di

minuído. 
4 de maio o edema tem quasi completamente diminuído. 
7 de maio nenhum edema, a creança no dizer de sua mãe, 

encontrava-se como dantes. 

Observação II — (Loir Medicale-Cénca;). 
Carlos V . . . 11 annos. Visto a 28 de junho. 
Nunca esteve gravemente doente ; apenas algum tempo an

tes d'aquelle em que foi visto havia soffrido algumas dores 
rheumatismaes com sede nos músculos da nuca. 

A 25 de junho, bastante-suado, tomou um banha. Sentiu-
se bem em seguida. 

Não sabia se apanhou frio ao sahir do banho. A agua es
tava bastante fria e o banho foi de meia hora. 
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Em seguida comeu com bom appetite. Passou bem a noi
te e não teve frio. 

No dia seguinte ao amanhecer, as pernas estavam inchadas 
e o edema era tão pronunciado como agora, disse, (28 de ju
nho). No dia seguinte tinha a face inchada. 

No dia 28 de junho, dia em que foi observado, apresenta
va pallidez e inchação no antebraço e coxas. Este edema era 
branco, molle e indolor. 

Urina abundante como normalmente, clara e sem vestígio 
d'albumina. 

Pulso regular, 86. 
A' auscultação o coração faz ouvir um ruido de galope 

bastante pronunciado. 
Nos pulmões sonoridade normal. Encontra-se do lado di

reito obscuridade respiratória, na metade inferior de cada lado 
sarridas subcrepitantes médios, inspiratorios. 

Respiração um pouco diíScultosa, regular, accelerada, 35 
inspirações por minuto. 

Não havia cephalalgia, ascite, perturbações de vista ou ou- . 
vido. 

Prostração de forças bastante pronunciada. 
Lingua brjnca, anorexia ligeira. 
Temperatura rectal, 38;6 á tarde. 
Nos dias seguintes a temperatura baixou progressivamen

te ; no fim de três dias tornou-se normal ; sarridos e galope 
cardiaco desappareciam. 

A urina continua clara, abundante e sem albumina. 
No fim de dez dias o doente está completamente curado. 
O tratamento consistiu em dieta láctea, diuréticos e dia-

phoreticos. 
Observação III.— Goodhart. 
Rapariga de 3 annos. Teve escarlatina dois mezes antes 

da sua entrada no hospital. Cahe doente mas não guarda o leito. 
Hydropisia que principiou pelas pernas um mez antes da 

sua admissão. 
A mãe notou que as urinas eram odoríferas, mas de côr nor

mal. Parecia-lhe que a quantidade teria sido augmentada. 
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Por occasião da sua entrada, a creança apresentava uma 
anasarca considerável. 

A totalidade do tecido cellular subcutâneo estava invadida 
e a creança estava bouffie. Os pés estavam cyanosados e frios. 

A pequena quantidade de urina que se pôde obter não 
continha albumina. 

11 de dezembro.— O primeiro ruído-do coração é desdo
brado e ouve-se na ponta um ligeiro sopro. 

O abdomen é tenso, o flanco esquerdo sonoro, o direito 
com sonoridade abaixada. 

A presença de liquido no abdomen é duvidosa. 
12 de dezembro — Urina clara. Quantidade 1015. Não ha 

vestigio d'albumina. O edema tem diminuído ligeiramente, mas 
é sempre generalisado. 

14 de dezembro — Urinas pallidas e límpidas. Ligeiro de
posito d'uratos e uma pequena quantidade d'acido úrico cris-
tallisado. Não se pôde saber a quantidade. 

O edema tem diminuído, ainda que sempre considerável. 
A face pallida e inchada e os pés egualmente. 

O abdomem não contém liquido. 
O primeiro ruido do coração é surdo e desdobrado, mas 

não ha sopro. 

Estas observações, como vimos, eram notáveis 
pela ausência completa de phenomenos geraes. 
Eis agora uma com curvatura e mal estar geral. 

Esta observação approxima-se da segunda for
ma que nós adinittimos. 

Ainda que o doente não apresentasse febre 
na occasião em que foi observado, talvez a tives
se havido no principio. 

Observação IV.— Russel. 
B. G., 12 annos, pastor. 
Entrou no hospital a 21 de junho de 93. 
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Pae e três irmãos saudáveis. 
Nunca teve doenças. 
Pastor durante dois mezes havia-se exposto a todas as va

riações atmosphericas e deitado em logares húmidos. 
Quinze dias antes de entrar no hospital, sentiu dores lom

bares e uma grande sensação de fadiga que o forçaram a ficar 
em casa durante oito dias. 

Incharam-lhe os pás e as pernas durante esse tempo. 
Continuou depois d'estes dias pastoriando, continuando tam

bém o edema a invadir-lhe as bolsas, abdomen, tronco e face. 
Epistaxis desde os últimos quatro dias. Cephalalgia seis 

dias depois d'aquelle em que começou a sentir-se incommoda-
do. Desde o principio micções frequentes e diffkeis. Nenhu
ma perturbação respiratória. 

Nauseas continuas, sem vómitos. Lingua normal, appetite 
conservado. Digestão difficil. Cólicas. Dejecções frequentes e 
liquidas. 

A 2i de junho: 
Face inchada e pallida. Cephalalgia e perturbações ligei

ras de vista. 
Ligeira sensibilidade á apalpação, nas paredes do thorax. 
Não ha dyspnéa nem palpitações. 
Sonoridade e vibrações normaes. 
A auscultação revela alguns sarridos húmidos fixos, pou

co numerosos, atraz, nas bases dos pulmões. 
A ponta do coração bate no 5.° espaço. 
O choque não tem nada de anormal, a percussão não apre

senta nada de particular, ruidos do coração rápidos, sem ruido 
de galope. 

Ligeiro sopro systolico na ponta, propagando-se para a 
base do coração e axilla; este sopro é influenciado pela respi
ração, mais forte no fim da inspiração e no começo da expi
ração! 

Pulso radial, amplo e forte. 
A pressão do dedo não cria godet persistindo sobre a rJa-

rede thoracica. 
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Abdomen abaulado, ligeiramente doloroso. Região lombar 
particularmente sensivel. 

O doente tem nauseas sem vómitos, cólicas e diarrhea. 
Testículos e membros inferiores inchados. 
Nenhumas dores articulares nem perturbações motoras, 

sensitivas ou intellectuaes. 
Estado geral bom. Somno conservado ; forças notavelmen

te diminuídas, podendo, comtudo, o doente caminhar 25 minu
tos sem muita fadiga. 

As urinas não encerram albumina. 
23 de junho —Urinas, 3,5oo c. c , claras, descoradas, trans

parentes. 
24 — Submettidas ao calor, ligeira perturbação das urinas 

no nivel do ponto aquecido, mas a addiçáo d'uma gotta d'acido 
azotico faz dcsapparecer este precipitado, produzindo algumas 
bolhas gazosas. 

Quantidade d'urinas: 3 litros. 
25 de junho, 2,750 c. c ; 26,2,000; 27,1,500; 28,1,250. 
A 20 de julho — Doente curado ; sahe. 
Observação V—Goodart. 
Rapaz de 4 annos. Nos seus antecedentes não havia es

carlatina. 
Appareceram-lhe subitamente em plena saúde vómitos fre

quentes alguns dias antes da sua admissão no hospital e, pro
ximamente cinco dias antes da sua entrada, declarou-se-lhe hy-
dropisia. 

Quando observado no hospital apresentava anasarca gene-
ralisada. 

Todas as vísceras estavam normaes. 
Quantidade d'urina, 1,007. Nenhuma albumina. 
Vinte dias depois a hydropisia havia desapparecido e ne

nhuma albuminuria se havia produzido. 

Forma chronica.—Esta forma d'anasarca é, co
mo já dissemos, descripta por Barthez. 
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«Umas vezes, diz elle, trata-se d'anasarcas 
agudas que passaram ao estado chronico, outras 
d'anasarcas chronicas d'emblée.» 

0 frio produziria sobretudo a anasarca chro
nica por impressão lenta e continuada. 

Não encontrámos observações d'anasarca chro
nica nitidamente a frigore na creança. 

Barthez, descreve uma anasarca aguda que 
passou ao estado chronico e duas anasarcas chro
nicas d'emblée, porém não achamos n'ellas niti
damente accentuada a etiologia a ftigam 

Nestes três casos trata-se de creanças en
fraquecidas por doenças graves. 

Mortas, á autopsia, encontraram-se sãos os 
rins. 

Estas hydropisias poderiam, parece-nos, ser 
de natureza infectuosa ou cachetica. 

Não encontrámos nenhuma confirmação abso
luta da forma chronica d'anasarca a frigore na 
creança. 

O que parece é que, na grande maioria dos 
casos, a hydropisia essencial da creança apre
senta uma evolução rápida, uma cura habitual. 
A.affecção não deixa estragos, o que confirma a 
ausência de lesões visceraes primitivas arrastan
do secundariamente o edema. 

As regiões inchadas apresentam a resistência 
elástica habitual dos edemas angio-nervosos. 

Não podemos, comtudo, a/firmar que este 
caracter seja constante. 



Anasarca a fpigore no adulto 

Trata-se, como dissemos na etiologia, de in
divíduos robustos que, durante um trabalho pe
sado, soffreram a acção d'uni resfriamento intenso 
e brusco. 

O começo faz-sè por symptomas geraes : ca
lafrios, cephalalgia, inappetencia, quebrantamento 
geral. Em seguida a hydropisia installa-se lenta
mente, quer nos membros inferiores, quer nos 
superiores, quer nos quatro ao mesmo tempo ; 
por vezes as partes invadidas, são as genitaes ou 
qualquer outra parte do corpo. 

O edema, localisado a principio, generalisa-se 
lentamente ; algumas vezes desapparece para ap-
parecer de novo, é a forma <«í reprise», segundo 
a expressão de Galvagni e Mazzotti. 

Os seus caracteres são os que já apresenta
mos. 

A pelle é pallida ou rosea, elástica e resis
tente sob o dedo ; n'alguns casos a pressão é do
lorosa. 

As urinas um» pouco raras a principio, tor-
nam-se abundantes no período de declinação, 
mas nunca albuminosas. 
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Costumam durar entre quinze dias a 3 mezes* 
O desapparecer do edema é lento. 

Apresentaremos observações de Russel, de 
Galvagni e Mazzotti. Referem-se a indivíduos vigo
rosos. 

N'ura outro caso que apresentaremos de 
Russel, encontra-se seja infantilismo, seja anemia 
ligeira. 

Pensemos que se trate d'um d'estes casos 
um pouco mistos e difficeis de classificar. 

Não negamos a influencia predisponente d'a-
nemia, mas parece-nosinsufficiente n'esta obser
vação para explicar a producção da anasarca. 

Julgamos que, esta e outras observações as
sim, por serem menos typicas, são comtudo inte
ressantes bastante porque correspondem a casos 
de que a clinica fornece exemplos, mas que, de 
difficil interpretação isoladamente, encontram 
n'outros casos mais nítidos de queseapproximam, 
a sua explicação e a sua rasão de ser. 

Observação VI —Russel. 
E. L . . . 35 annos. Entrou para o hospital de Saint-Etien

ne a 17 d'abril. 
Pais vivos. Pai rheumatico. 
Nunca teve affecções graves na sua vida. Fracturou por 

duas vezes as pernas. Costumava ter tosse, mas ligeira, por oc-
casião do inverno. Um pouco alcoólico, ligeiro tremulo. 

Nada no fígado. 
Havia quinze dias que, n'uma occasiáo em que transpirava 

bastante, depois d'um trabalho pesado e de longa caminhada, se 
expoz á chuva. 



62 

• Ao sol posto, sentiu dores vagas na região lombar, nau
seas e cephalalgia. 

No dia seguinte estes symptomas diminuíram. Retoma as 
suas occupações durante dias, mas ao anoitecer constatava 
sempre edema nos malleolus que desapparecia pelo repouso 
durante a noite. 

Depois de quatro a cinco dias, o edema tornou-se persis
tente e os symptomas geraes accentuaram se. 

Experimentou sobre tudo dyspnéa intensa com tosse fre
quente e ao mesmo tempo o edema foi augmentando invadin-
do-lhe os membros superiores, o escroto, a região dorso-lom-
bar, as mãos e a face, accentuando-se, sobre tudo, no nivel das 
pálpebras superior e inferior. Urinava muito. Urinas claras,trans
parentes. Não continham albumina. 

Constatava-se-lhe nos pulmões : vestígios d'emphysema li
geiro ; permeabilidade diminuída, atraz, nas bases e alguns fer
vores; á direita diminuição considerável de murmúrio vesicu
lar. 

Nada de bronchofonia e d'egophonia. 
Appetite regularmente conservado. 
Algumas vezes nauseas, mas sem vómitos. 
Pulso regular, coração bom. Sem febre. 
29, Abril—Nunca albuminuria. O doente passeia e o ede

ma diminue. 
11, Maio, curado. 

Observação VII — Mazzotti. 
T. V. 3o annos. Casado. Sempre saudável. 
Em agosto de 81, soffre a castração unilateral por sarcoma 

do textículo direito. Sahiu completamente curado no fim de 
18 dias. 

Em dezembro do mesmo anno, atravessando a vau um ri
beiro com os pés suados, sentiu em seguida dores na região 
lombar e sagrada. 

Em março de 82, a dôr muda-se, primeiro para a nádega, 
depois para a coxa esquerda, que se torna edematosa/ 

Faz vários tratamentos que não obstam a que o edema in-
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vada todo o membro esquerdo e direito obrigando-o a ficar de 
cama. 

Durante este tempo a urina é normal. 
Entra no hospital a i3 d'abril, 82. 
Homem robusto bem constituído, mas mal alimentado. 

Apresentava edema considerável dos membros e da metade infe
rior do abdomen. Nenhum signal physico de lesão nos appa-
relhos respiratório e circulatório. 

Estômago, fígado, baço normaes. 
A pelle edemaciada dos membros era tensa e transparente, 

mais á esquerda que á direita. A pressão sobre a perna es
querda era dolorosa. 

Urinas turvas, com reacção acida. . 
. Nenhuns, vestígios d'albumina; nem assucar, nem sangue, 

nem mucus, nem saes, nem pigmentos biliares. 
Nos primeiros dias da affecção, o doente teve alguma fe

bre, 35.° 3906, á tarde, que, com a administração do quinino, 
desappareceu em poucos dias. Nos últimos dias d'abril, edema 
augmentado. 

Durante os primeiros dias de maio a temperatura reappa-
receu, e a urina era pouco abundante contendo algum pus. 

A 15, sem medicamentos, a temperatura desce á normal, 
as urinas augmentam, o edema diminue pouco e pouco ; no 
fim de maio havia desapparecido quasi completamente. Exami
nado o ventre nada de pathologico. Nenhuns vestígios d'albu
mina na urina. 

A 5 de junho curado. 

Temos á mão outra observação de Galvagni 
que põe bem em relevo a acção do frio na pro-
ducção de anasarcas a frigore sem lesão visceral 
e sem albuminuria; omittimol-a para dar logar a 
duas onde parece gosar um papel, como causa 
predisponente, a anemia. 
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Observação VIII.— Gaveta dos hospita.es. 
M. Guerster communica uma observação interessante d'um 

doente de 28 annos, que foi presa d'uma anasarca generalisada. 
Não se encontra nos antecedentes do doente, nem syphilis 

nem impaludismo. 
Ao examinar-se, o que feria sobre tudo attenção era a ap-

parencia de feminismo. 
Órgãos genitaes normaes. 
O coração estava ligeiramente hypertiophiado transversal

mente; m2mbros inferiores consideravelmente enfiltrados e as
cite bastante notável. Não existiam sopros anemicos no cora
ção, as válvulas funccionavam bem e o pulso era regular. 

Urinas normaes, sem albumina, nem cylindros renaes. 
Numero de glóbulos brancos e vermelhos do sangue nor

mal, porém a quantidade de hemoglobina estava diminuída de 
5o p. ioo. 

Depois da exclusão d'edema por compressão d'origem car-
diaca, hepática, nevropathica, hysterica, pensou-sc n'uma ne
phrite intersticial e o quadro clinico d'isso muito se approxi-
mava. Mas durante dois mezes e meio a analyse quotidiana 
das urinas, a différentes horas do dia, deu resultados negativos. 
O regimen lácteo não fez desappareccr o edema. 

Pensou-se em seguida n'uma angio-nevrose syphilitica (co
mo descreve Tchirkoff) mas o tratamento pelo iodo provocou 
phenomenos d'iodismo. 

Pensou-se então n'uma anasarca devida á chlorose e, com 
effeito, o tratamento pelo ferro e uma boa alimentação fizeram 
desappareccr quasi todos os phenomenos mórbidos. 

Coisa curiosa, o doente, cuja face era despovoada de bar
ba, viu apparecer-lhe depois d'esté tratamento. 

O auctor explica a extensão da anasarca por 
lesão dynamica do systema vaso-motor. 

Observação IX—Russel. 
P . . . . A vinte e três annos. Constituição delicada. 

Menstruada aos quinze annos. 

http://hospita.es
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Tinha tido, um anno antes, uma creança saudável. Não 
pôde alimental-a. 

Depois do parto ficou sempre com a saúde irregular ; não 
tornou a ser menstruada. Disse que, um mez depois do parto, 
commettera uma imprudência deitando-se n'um quarto muito 
húmido e desde então começou a inchar. 

O edema principiou pelas mãos, estendendo se depois ás 
pernas, coxas e cara. 

Onde apparecia o edema sentia uma dôr que desapparecia 
com elle. 

O edema era dos taes tá reprise» de Mazzotti, apparecia 
e desapparecia, mas não lhe estorvando as suas oceupaçóes. 

Por occasiáo da sua entrada no hospital, a doente, apre
sentava edema generalisado pronunciado, sobre tudo, nos 
membros inferiores. As pernas e as coxas estavam muito in
chadas. A pressão produzia dôr no trajecto das veias saphenas. 

O dedo deixava uma impressão bastante pronunciada. 
As mãos e a face, estavam também inchadas ; mas o ede

ma foi desapparecendo pouco e pouco depois, ahi, assim como 
também diminuiu, pelo repouso, nos membros inferiores. 

As partes, prim iramente invadidas pelo edema, cobriam-
se de bastante suor. 

A' primeira apparição do edema, a doente disse ter dys
pnea intensa. 

O menor movimento era acompanhado d'uma crise dys-
pneica. 

Este estado dyspneico durou oito dias 
A' auscultação do pulmão não se encontrava nada de anor

mal. 
No coração os dois tempos eram nítidos. 
Não havia sopro. 
As urinas não continham albumina. 
O estado geral era regular, a não ser um certo estado li

geiro d'anemia. 
Nunca teve cephalalgia. 
O sangue obtido, picando o dedo, era pallido e deixava 

sobre o lenço uma mancha clara. 
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2i, Janeiro. A doente tem urinado muito. Urinas tingidas 
de verde, como as que se observam em certas chloroticas, não 
tiveram nunca vestígio d'albumina. 

O edema diminue rapidamente. 
3, Fevereiro. Um pouco d'edema persiste sempre na re

gião dos malleolus e na região sagrada. As urinas não contêm 
albumina. 

18, d'Abril. A doente começou uma escarlatina que evolu
cionou no hospital. 

Não referiremos esta parte da observação. 
Nunca durante esse tempo apresentou albumi
nuria. Deixou o hospital a 4 de maio n'ura estado 
muito satisfatório. 

Ao lado d'estas duas observações poderíamos 
referir uma outra que encontrámos n'uma these. 

Tem o titulo de anasarca a frigore e refere-
se a uma doente anemica. 

Mas como a anemia era extremamente accen-
tuada dando logar a sopros cardio-vasculares in
tensos, a interpretação d'estes casos, parece-nos 
mais duvidosa ainda do que a dos dois últimos 
que apontámos. 



Anasarcas rheumatismaes 

Para todos aqiielles que não recusam toda a 
individualidade á anasarca e admit tern que ella 
pôde produzir-se independentemente de toda a 
lesão visceral, ainfluencia do rheumatismo,ao lado 
da do frio, é uma das mais geralmente admittidas. 

Ha sobre este assumpto numerosos tratados 
e a alguns já nós nos referimos quando tratámos 
da etiologia. 

Tem-se alargado muito, parece-nos, o domí
nio da anasarca rheumatismale necessário é pre-
cisar-llie os limites; assim, certos auctores, con
sideram como rheumatismaes todas as anasarcas a 
frigore. Moisson diz, por exemplo, que o frio actua 
produzindo uma hypercrinia rheuniatismal do 
tecido cellular subcutâneo. 

Parece-nos imprudente generalisar uma tal 
theoria a todos os' casos. 

Se não é inverosímil, não assenta, em todo o 
caso, sobre alguma prova de valor para os casos 
em que se trate de indivíduos que não têm ne
nhuma manifestação de rheumatismo. 
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Em muitos outros casos deve ter-se confun
dido rheumatismo franco com os pseudo-rheuma-
tismos infectuosos. 

Chuffard insiste, e com rasão, sobre esta dis-
tinccão; merece, na verdade, ser feita. 

Quaes são pois os caracteres que nos permit-
tarn considerar uma anasarca como verdadeira
mente rheumatismal ? São : a existência d'ataques 
anteriores de rheumatismo franco, ou d'outras 
manifestações que tenham com elle laços de 
parentesco nitidamente estabelecido; a existência 
de dores articulares precedendo ou acompanhan
do o ataque; finalmente, em certos casos, a acção 
therapeutica do salicylato de soda. 

Algumas vezes o edema pôde estar ligado, 
não ao rheumatismo agudo, mas á diathese ar-
thritica, á gôtta. 

Breucq refere a historia d'um gottôso não al-
buminurico que apresentava anasarca generali-
sada. 

Lecreux viu também um gottôso, não albumi-
nurico nem cardíaco, no qual as articulações fo
ram invadidas, um anno antes, por um edema 
enorme que durou três mezes. 

Estes edemas têm a variabilidade de duração 
e deevplução propria aos ataques de rheumatismo. 

Referiremos algumas observações que nos pa
recem mostrar que a anasarca deve estar ligada 
ao rheumatismo verdadeiro. A ultima entretanto 
é considerada por Chuffard como dependente do 
pseudo-rheumatismo infectuoso. 
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Observação X —Potain. 
Um homem de 38 annos entra para o hospital obrigado 

por um rheumatismo articular bem pronunciado nos últimos 
dez dias, mas tendo principiado por dores vagas havia 
um mez. 

O que se notava principalmente n'elle, era um edema con
siderável da mão esquerda com dilatação venosa, subindo até 
á clavícula. 

Tomou salicylato de soda durante alguns dias, mas foi 
atacado d'uma congestão pulmonar e depois d'uma pleuresia que 
durou perto de i5 dias. 

Durante todo esse tempo, apresentou um edema conside
rável nos quatro membros, pronunciado sobre tudo do lado es
querdo. 

Este edema não podia ser attribuido nem a uma affecção 
cardíaca que foi procurada com cuidado, nem a albuminuria 
que existiu, é certo, durante algum tempo, mas quasi insigni
ficante. Procurou-se também, sem resultado, a existência d'uma 
compressão dos grossos vasos, de tal maneira que, em vista 
da sua mobilidade e da ausência d'outra causa capaz de pro
duzir o edema, se considerou como estando directamente liga
do ao rheumatismo. 

Observação XI — Sàibert. 
Homem robusto, 40 annos. Sem nenhuma inflammação lo

cal, apresenta-se-lhe subitamente o prepúcio inchado. 
Este edema desapparece pelo repouso para reapparecer 

quando o individuo deixa a cama, juntando-se-lhe mais um ede
ma da parte direita do abdomen, dos malleolus e da parte su
perior da perna direita. No fim de quatro semanas, appareceu 
um ligeiro edema do malleolo esquerdo, da metade direita do 
ventre e da face. 

Não teve albuminuria, nem febre, nem dôr. 
Depois cie ter sido submettido inutilmente a vários medi

camentos, recorda-se o auctor d'esta observação de ter trata
do no anno anterior o doente d'uma arthrite rheumatismal. 

O doente é tratado depois pelo salicylato de soda que faz 
desapparecer rapidamente o edema, curando-se promptamente. 
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Observação XII —Dr. Burlureau (these de Chufíàrd.) 
Trata-se d'um individuo que estava havia algum tempo 

em Tunisie e que nos foi enviado — diz o auctor da observa
ção — em outubro de 82 com uma anasarca generalisada da
tando de 24 horas que principiou insidiosamente, sem 
doença de rins e sem febre. O exame das urinas, praticado im-
mediatamente, não revela a presença d'albumina. 

Pensámos que se tratasse d'uma cachexia palustre sobre-
aguda apparecendo d'emblé. Mas a apparição da febre, dores 
rheumatismaes nos joelhos, cotovelos e pés, fez-nos pensar que 
se tratava de rheumatismo e que a anasarca era d'origem 
rheumatismal. 

Esta anasarca desappareceu pouco e pouco no espaço de 
oito dias. 

Quatro exames d'urinas feitos durante este período, fica
ram, como o primeiro, absolutamente negativos. 

Sahiu do hospital, no fim d'um mez, bom. 
Quinze dias mais tarde é atacado de novo por um ligeiro 

grau d'inchaçao da face, acompanhada d'um edema muito ní
tido da parede abdominal, dos malleolos, e d'uma verdadeira 
collecção liquida no escroto. O repouso e tónicos dissiparam 
o accidente. 

E' preciso notar que o segundo ataque d'anasarca não foi 
acompanhado de dores rheumatismaes. 

Anasarcas infectuosas e toxicas. — Assignalámos 
a possibilidade d'anasarcas d'ordem infectuosa e 
toxica. 

Vimos o começo febril frequente nas anasar
cas a frigore no adulto. 

A affecção acompanha-se d'algumas nauseas, 
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de mal estar etc., emflm, com a forma d'uma in
fecção ligèira. 

Na creança sem duvida os pbenomenos reac-
cionaes são mais ligeiros. Muitas vezes não exis
tem ou passam despercebidos, mas não em todos 
os casos. 

Por isso pensamos que, em virtude das duas 
etiologias não se excluírem, bastantes anasarcas a 
frigore poderiam denominar-se infectuosas, e além 
d'isso que algumas observações já citadas, pode
riam citar-se também n'este capitulo. 

Acabámos de ver também que muitas vezes 
as anasarcas, ditas rheumatismaes, eram devidas 
a uma infecção trazendo dores rheumatismaes. 
Estas anasarcas, ligadas ao pseudo-rheumatismo, 
são por vezes acompanhadas d'erupçao cutanea 
e não deixam de ter analogia com o erythema po-
lymorpho. 

Apresentam repetidas vezes uma grande rapi
dez d'invasao, phenomenos geraes bastante in
tensos e uma evolução rápida. As regiões com o 
edema, são muitas vezes dolorosas principalmente 
á pressão. 

Chuffard, considera uma observação que apre
sentamos de Dhomont, como ligada ao pseudo-
rheumatismo. 

Merece ser considerada como tal pela inten
sidade, pela gravidade de complicações e pelo 
exanthema cutâneo. 

Parece-nos que a observação de Fernet, (XIV) 
seapproxima pelos mesmos motivos. 
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O doente entretanto é ura rheumatisante, e 
Chuflàrd, que discute esta observação, conser
vando algumas duvidas, classiíica-a como anasar
ca rheumatismal. 

Observação XIII — These de Dhomont. 
Mulher de 3o annos. Entra n'uma casa de saúde por mo

tivo d'um rheumatismo subagudo vulgar que se localisa nas: 
extremidades inferiores. 

Foi preciso collocar as duas pernas em gotteiras para fi
xar os pés, que tendiam a cahir n'uma flexão exaggerada e 
muito dolorosa para a doente. 

' A convalescença depressa sobreveio. 
A doente começa a caminhar quando lhe apparece: rápido 

accesso febril, seguido d'um erythema populoso generalisado, 
escarlatiniforme, com alternativas d'enfraquecimento e de cres
cimento durante vários dias e seguido d'uma esfoleação em pla
cas como na escarlatina; congestão pulmonar; ictericia muito in
tensa, e e n seguida anasarca generalisada considerável, na fa
ce e nas mãos primeiro, descendo depois ás extremidades infe
riores para desapparecer completamente em alguns dias. As 
urinas não continham albumina. 

Depois somnolencia, delirio, vómitos, constipação, stra-
bismo, meningite, morte. 

Autopsia prohibida pela fainilia. 

Observação XIV — These Fernet. 
G., onze annos. Entrou no hospital a 4 de novembro de 64. 

Face inchada, lábios violáceos. 
Teve um anno antes rheumatismo agudo generalisado. 

Quatro dias antes da sua entrada encontrou-se inchado, em se
guida a um resfriamento, inchação que se desenvolveu muito 
rapidamente durante a noite, não cessando d'augmentar de
pois. Ao examinar-se constatava-se-lhe: dyspnéa intensa; do
res nos joelhos e anasarca bastante considerável. 
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Ligeira tumefacção dos joelhos que são dolorosos á 
pressão. 

Dyspnéa, edema pulmonar. Sensação de pesop recordial, 
sem lesão cardíaca. Nenhuma albumina nas urinas. 

Placas d'erythema papulosas na face. 
A' noite, a anasarca é bastante considerável. 
5 — novembro — Melhorada. 
6 — novembro — A dyspnéa voltou. Pulsações cardiacas 

tumultuosas. Morte. 
Autopsia: Serosidade sanguinolenta no peritoneo. Conges

tão passiva dos órgãos abdominaes. 
Derramamento sero-sanguinolento nas pleuras e no peri

cárdio. Nenhumas lesões nos orifícios do coração. 

Ao lado das observações precedentes, devidas 
a Chuffard, referiremos uma observação de ana
sarca, de Cenas. Estas anasarcas acompanhadas 
de modificações cutâneas apresentam muito ni
tidamente o caracter infectuoso; vimos já tam
bém placas erythematosas assignaladas nos casos 
de Dhomont e Fernet. 

Eis, segundo Cenas, os caracteres dos ede
mas ligados ao erythema polymorpho: 

Os doentes tem as pálpebras inchadas, os 
membros inferiores enflés d'uma maneira syme-
trica, em geral mais irregularmente segundo o 
trajecto do membro. 

0 edema é duro não conservando a impressão 
do dedo accusado sobre tudo, no dorso dos pés 
e na face anterior das pernas. 

A séde d'esté edema não está sempre em re
lação com a da .erupção ; apresenta caracteres 
particulares de dureza e tenacidade. • 
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Cenas pensa que o agente infectuoso, ainda 
desconhecido, do erythema polymorphs tem uma 
predilecção pronunciada pelas extremidades ter
minaes dos nervos, e actua produzindo névrites 
periphericas infectuosas. 

Observação XV —■ Cenas Loire médicale. 
Mulher de 40 annos d'idade. 
Principioulhe a affecção nos primeiros dias de novembro 

de 84, por dores occupando a parte superior do antebraço di

reito. 
Nos primeiros dias de janeiro, 85, desappareceram as dores; 

mas alguns dias depois, notou a presença sobre toda a metade in

ferior do braço e da metade superior do antebraço, d'uma mul

tidão de pequenas erupções offerecendo caracteres do eczema 
lichenoide. 

No momento da entrada no hospital, 19 de janeiro, esta 
erupção está em via de transformação; em certos pontos as 
papulas desapparecem, n'outros produzemse vesiculas. Uma 
nova poussée dá origem a bolhas discretas e apparece ao mesmo 
tempo uma vermelhidão diffusa espalhada, assim como as bo

lhas, sobre toda a superficie do antebraço. 
Todo o membro superior direito é séde d'um edema duro 

que o torna muito volumoso. 
Os mesmos phenomenos no membro superior esquerdo 

durante a semana seguinte. O edema é muito pronunciado, mas 
um pouco molle. 

A face está notavelmente inchada por toda. O estado ge

ral é mau ; anorexia absoluta ; arrepios repetidos ; febre du

rante uma semana depois da entrada no hospital. 
Durante os mezes que se seguiram, sobreveiolhe no 

dorso das mãos, uma erupção constituída por bolhas enor

mes sobre um fundo uniformemente vermelho e erythematoso. 
O edema, erythema e as bolhas desappareceram na região 

do cotovelo. '* 
EstSs ultimas deixaram crostas impetiginosas. 
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" O estado geral melhorou no fim de duas semanas. 
A inchação da face desappareceu n'este momento. 
Emfim pouco e pouco os tegumentos dos braços torna

ram aos seus caracteres normaes, effectuando-se a cura da 
erupção e do edema de cima para baixo. 

A urina foi sempre normal. No fim de dois, mezes a cura 
foi completa. 

Pensamos que a auto-intoxicação gosa um pa
pel considerável na pathogenia das anasarcas, 
não podendo portanto fazermos da anasarca to
xica, uma discripção isolada. 

Referiremos uma observação d'anasarca pa
lustre. Não temos a intenção de decidir se deve ser 
considerada como d'ordem infectuosa ou toxica. 

Segundo as ideias de Verneuil deveria fazer 
parte da toxica. 

Observação XVI — Montagnon. 
R., 33 annos. Entrou no hospital a 19 d'outubro, 9(1. 
Pai e avô morreram n'uma edade avançada subitamente ; 

mãe de parto. Irmãos saudáveis. 
O doente gosava antes de saúde regular. 
Tinha hábitos alcoólicos bastante pronunciados. Nunca teve 

syphilis. 
Teve 20 annos antes rheumatismo articular agudo locali-

sado sobre tudo nos quadris e joelhos. Nunca mais lhe ap-
pareceu sob a forma aguda, mas deixara-lhe umas dores sur
das sobre tudo por occasião de mudança de tempo. Sentia-se 
havia 5 annos um pouco abafado em seguida a qualquer tra
balho physico que não o obrigava a interrompel-o. 

No mez ultimo tinha ido para Camargne ; 12 dias depois 
da volta, a i5 de setembro, foi accommettido de febre inter
mittente cujos accessos eram nitidamente palustres se bem que 
o estado de calor parecesse faltar. 
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A 17 d'outubro os accessos são substituídos por um ede
ma considerável não existindo até então. 

Este edema é considerável, sobe até ao abdomen e parede 
thoracica; conserva a impressão do dedo ; é molle, mas não do
loroso. 

Pulso pequeno. Pulsações cardiacas regulares mas nitida
mente feridas. Nenhuma dyspnéa. 

Côr terrosa, mas sem ictericia. 
Figado abaixado, um pouco sensível. Baço hypertrophiado, 

perceptível ao toque. Face inchada. Pupillas normaes. O exa
me do fundo do olho não revela nada de anormal. 

Urinas abundantes, sem albuminuria nem assucar. 
Tratamento pelo sulfato de quinino, arseniato de ferro e 

leite. 

Anasarcas nas doenças nervosas. — Ao lado dos 
edemas localisados tão frequentes nas affecções 
nervosas, observam-se alguns casos de anasarca. 

Quer sobrevenha nas doenças dos centros 
nervosos com lesões características, ou no curso 
de simples névroses, esta anasarca, apresenta 
uma grande variabilidade de marcha e de duração. 

Os caracteres também são variáveis. 
«.Tantôt elle se présente avec l'ensemble sympto-

matique de oedèmes brightiques et cardiaques; elle 
est molle, depressible, gardant longtemps l'empreinte 
du doigt... D'antres fois, et plus fréquemment peut-
être, elle revêt l'aspect special sur lequel insiste Weill : 
c'est une tuméfaction dure, indolente, peudepressible, 
gardant difficilment l'empreinte du doigt. » — Le-
creux. 
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A. pelle pôde conservar os caracteres normaes 
ou apresentar alterações devidas á longa duração 
do edema, reveladoras de perturbações trophicas. 

Entre as observações d'anasarca nas affecções 
nervosas referiremos primeiramente duas : uma 
sobrevindo no decurso de ataxia locomotora, ou
tra no decurso de sclorose em placas.—Observa
ções extrahidas de Teissier e Lecreux : 

Observação XVII — Teissier e Lecreux. 
M. P,, 43 annos. Constituição robusta, syphilis aos 21 an-

nos. Em 7 o, principio da ataxia por nauseas com crises gástri
cas. Em 71, dores fulgurantes, vertigens com estado nauseoso 
permanente. 

A incoordenação appareceu cinco annos mais tarde, época 
em qne se começaram a observar também anasthesias diffusas 
e dores extremamente vivas. 

Mas é em 80 que principia a historia pathologica.-
N'este anno e sem causa apreciável, P . . . entra no hospi

tal com anasarca. 
Examinadas as urinas com bastante cuidado, não se lhe 

encontra albumina. 
Dois annos mais tarde, melaena repetindo-se varias Tezes 

por dia e em grande abundância, acompanhada de tenaz insom
nia. 

Em 83 dores fulgurantes e allucinaçóes nocturnas. 
Jnstallado e observado em Perron, 26 d'outubro de 84, P. 

parece ainda vigoroso; systema muscular bastante desenvolvido, 
mas não se pôde ter de pé. 

Reconhecem-se-lhe signaes de ataxia. Anasthesia plantar, 
abolição dos reflexos. 

Nota-se-lhe a integridade absoluta da secrecção urinaria e 
bom estado de circulação central ; os ruidos do coração, na 
ponta, são puros, os da base parecem alterados. 

No fim d'alguns mezes devido talvez a tratamento tónico, 
pontos de fogo etc., o doente pôde caminhar um pouco. 
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i5 de setembro, 85, apresenta repentinamente os sympto-
mas seguintes : crises gástricas violentas, vómitos biliosos, có
licas intensas, tenesma rectal e vesical. 

Finalmente, edema considerável das pernas, do ventre e 
escroto. 

O exame do coração e urinas é absolutamente negativo. 
Pensámos n'um edema d'origem vaso-motora, por isso pres

crevemos correntes continuas applicadas sobre a columna ver
tebral. 

i.° d'outubro. —O edema tinha desapparecido quasi com
pletamente, excepto no escroto, onde era ainda bastante pro
nunciado. 

12 d'outubro. Urinas normaes, ausência completa d'ede-
ma e vivas dores intestinaes. 

16 d'outubro. Syncope, morte, 
Autopsia. Nada no cérebro. A medulla, além d'algumas 

lesões características da ataxia, apresenta, no nivel da região 
dorso-lombar, um estrangulamento pronunciado em forma 
d'ampulheta. 

Sciaticos : Apresentam uma proliferação fibrosa ; não con
servam senão um pequeno numero de feixes nervosos com os 
tubos que os formam alterados. 

Coração. Orifícios esquerdos normaes. 
A' direita retrahimento congenital da artéria pulmonar. 

Aorta sã. 
Nos pulmões embolias numerosas. 
Ligeiro grau de sclerose renal. 

• 
Observação XVIII— Teissier e Lecreux. 
M. R., 48 annos. Apresenta ha i5 annos accidentes sérios, 

caracterisados por impossibilidade de caminhar, do lado dos 
membros inferiores, trepidação epileptoide sem dôr e emma-
grecimento apparente. Principiaram na perna direita onde 
persistiram longos annos. 

Em 81. A perna esquerda começa a prender-se ; enrija 
quando o doente tenta levantar-se, e é abalada por um movi
mento que não cessa senão por extensão do grande dedo. Es-
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tes accidentes, dizem os auctores, fizeram-nos pensar n'um 
tabes dorsalis spasmodico. 

Mas em 84, no outomno, apresentam-se nos membros supe
riores. Em seguida a uma poussée febril bastante intensa, os 
dois braços tornaram-se mais fracos, constatando-se ao mes
mo tempo um certo roideur muscular. 

Esta generalisaçáo aos membros superiores, não permittin-
do a supposiçáo do diagnostico de tabes, inclinámo-nos para 
o de sclerose em placas. 

Em 85, um outro phenomeno appareceu ; as pernas foram 
invadidas por um edema considerável, branco, molle, conser
vando a impressão do dedo e augmentando consideravelmente 
durante o dia para diminuir de manhã ao levantar. 

N'este momento, ausência de lesão cardíaca e renal. 
O emprego de diuréticos e caucterisaçóes não trouxeram 

senão uma ligeira diminuição do edema, emquanto que no fim 
d'um mez de galvanisações com doze elementos—Leclanché, o 
edema estava completamente diminuído. 

Desde então o edema nunca attingiu as proporções que 
teve no anno ultimo. 

Nos casos que apontámos a anasarca sobre
veio no decurso d'affecçoes nervosas conhecidas, 
caracterisadas por symptoraas nítidos. E' também 
d'uma alteração central, d'uma lesão do centro 
vaso-motor que se soccorre Tchirkoff, para ex
plicar as anasarcas que refere na—Revue de medi
cine, 83. 

Reproduziremos as conclusões de Tchirkoff : 

i.°—Existe uma forma de doença pouco estudada, com 
edemas generalisados, com derramamentos nas cavidades e com 
urinas não albuminosas, em que o coração, pulmões, fígado e 
outros órgãos não apresentam alterações que possam explicar 
taes edemas, 



80 

i." — Estes edemas são d'origem vaso-motora e podem 
ser chamados—edemas vaso-motores geraes. 

3.° — São caracterisados por serem acompanhados muitas 
vezes d'uma dilatação do coração direito e d'uma arterio
sclerose moderada. 

4.0— São sempre acompanhados de modificações do san
gue. Mas por outra parte observam-se, por vezes, phenomenos 
trophicos e uma paralysia pronunciada das veias da pelle. 

5,0 — Na maior parte dos casos estes edemas são d'origem 
syphilitica e cedem ao tratamento pelo mercúrio e iodo. E' 
possível que os edemas sem albuminuria,de que soffrem os sol
dados d'Africa,não estejam sempre em relação com o res
friamento ou com a formação de ptomainas consecutivas a 
indesgestão. 

Em outros casos é no decurso d'uma névrose 
predisponente, creando espontaneamente alguma 
modificação funccional, que apparece a anasarca. 

Observação XIX — Teissier e Lecreux. 
R., epiléptico, 20 annos. Entra no hospital 3 1 7 de se

tembro. 
Nenhuns antecedentes hereditários ou pessoaes. 
Depois da infância crises epilépticas pouco frequentes : in-

telligencia fraca, approximando-se do idiotismo. 
Em setembro de 84, sente-se invadido bruscamente por 

uma anasarca, com edema da face e membros, conservando a 
impressão do dedo. 

Urinas e coração normaes. 
Tratamento pó de Dower. 
Em oito dias resolução completa. 
Nada depois. 

Citaremos em seguida uma observação de uma 
creança nervosa que, atacada d'um tic hysterico, 
teve uma anasarca sem albuminuria. 
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Apesar da pouca edade do doente, esta ana
sarca não apresentou a rapidez nem a simplicidade 
de evolução das anasarcas infantis a frigore. 

Observação XX — Roussel. 
Mario, 11 annos. Entrou a 7 de fevereiro de 94 no hospi

tal. Pai saudável, mãe e três irmãs, idem. 
Pessoalmente teria tido kératite e, no mez de dezembro, 

phenomenos neuropathicos que se reproduziram i5 dias antes 
da sua entrada no hospital. 

A' entrada: face inchada e pálpebras superiores tumefactas. 
Ligeiramente escrofuloso. Pulmão normal. 

A ponta do coração, bate no 8.° espaço, e o "choque não é 
exaggerado. 

Na ponta o primeiro ruido está nitidamente desdobrado, é 
um duplo ruido, mas não um duplo choque. 

O segundo ruido é normal. 
O desdobramento do primeiro ruido desapparece na axilla 

e apresenta o seu máximo no terceiro espaço esquerdo. Pulso 
normal. Figado normal. Nem constipação nem diarrhea. 

O doente urina a miúdo, porém as urinas não contêm al
bumina. 

Além do edema facial, ha edema das pernas até ao joelho. 
Nem a creança nem a familia sabem em que occasião ap-

pareceu o edema. 
O doente apresenta certos phenomenos neuropathicos que 

mencionámos e consistem em que : todos os cinco minutos 
executa um glou-glou similhante ao d'umperu, e dá uma dezena 
de pequenos gritos terminados por um ultimo mais agudo e 
mais forte. 

Este glou-glou não se produz durante o somno, e quan- . 
do produsido é involuntário. 

A 18 de fevereiro, á hora da visita, pratica-se a medicação 
suggestiva. 

O phenomeno não se reproduziu mais. 
O doente deixou o hospital curado da sua tosse, apresen

tando sempre o seu edema sem albuminuria. 



Diagnostico e prognostico 

0 diagnostico, vimos isso, não assenta senão 
sobre o exame cuidadoso do doente e na analyse 
das urinas. 

Portanto uma elasticidade um pouco especial 
do edema, deprimindo-se diffîcilmente e conser
vando a impressão do dedo, deve fazer pensar 
n'uma hydropisia essencial. 

O prognostico d'uma anasarca a frigore é or
dinariamente favorável. Em alguns casos somen
te, sobre tudo na anasarca infantil, a morte sobre
vem devida á rápida invasão das cavidades visce-
raes. 

A hydropisia rheumatismal e infectuosa offe-
rece quasi sempre maior gravidade. 



Tratamento 

Em todos os casos em que é possível conhe
cer bem o mecanismo etiológico, o tratamento 
pôde servir de muita utilidade. 

Está indicado subtrahir o doente á acção do 
frio. Guardar o leito. 

Os diuréticos, os diaphoreticos e os purgantes 
auxiliam a reabsorpção do liquido derramado. 

O salvei lato de soda pôde ser indicado nas 
formas rheumatismaes ; o sulfato de quinino, os 
antisepticos nas formas infectuosas. 

Emfim nos edemas nervosos em geral, Le-
creux, préconisa o emprego combinado dos re-
vulsivos ao longo da columna vertebral com as 
correntes continuas. 

Não é pela direcção que actua a corrente, 
mas por uma acção polar. 0 polo positivo terá, 
segundo as experiências de Chanveau, uma acção 
constrictiva, o polo negativo uma acção vaso-dilata-
dora. 

0 polo positivo deve pois ser collocado so
bre as regiões com edema, o polo negativo n'uni 
ponto distante. 



Pathogenia 

Lobstein, em 1829, explicava a anasarca a fri-
gore por uma atonia ou por um certo grau de pa-
ralysia ferindo a arvore venosa e estendendo-se 
até ás suas mais finas ramificações. 

Andral, em 1840, suppunha-a dependente da 
suppressão dos suores. 

«E na verdade, dizia elle, a serosidade que 
não pôde, em virtude d'esta suppressão, escapar-
se atravez a pelle sob a forma de transpiração in
sensível, não deverá, mais ou menos modificada 
na sua natureza, depositar-se quer no tecido cel
lular quer nas membranas serosas? 

Grisolle invoca uma irritação secretória e uma 
secrecção supplementar por suspensão das func-
ções cutâneas. Erajáa theoria de Bouillaud syn-
thetisada no velho principio — ubi stimulus, ibi 
fluxus — que admittia uma hydropisia activa sue-
cedendo á excitação cutanea. 

A suspensão das funeções da pelle actuaria 
segundo o principio de equilíbrio formulado as
sim por Gentrac : «U epanchement est la consequen-



88 
« 

ce de cette loi générale do la économie qui veut qu'
une fonction diminuée en un point augmente pro
portionnellement en un autre.» ■ 

Berthez admittia a explicação de Lobstein, as
sim como Frerichs e Goodfellow: . ■ ;:'::

,;j 
«O frio actuando atravez da pelle sobre a rêde 

capillar superficial, provocaria uma paralysia dos 
vasomotores, a atonia das paredes e a transsuda
ção d'alguns dos elementos do soro no tecido cel
lular subcutâneo.» 

Besnier, no diccionario de Dechembre, admit
te a mesma interpretação. Repelle a hypothèse
do fluxo excrementicial, appoiado nas experiên
cias de Fourcault. ; 

Diz elle : « entre as lesões que resultaram 
d'estas experiências a hydropisia do tecido cellu
lar nunca foi observada.» 

Julgaa dependente d'uma perturbação funcj 

cional do apparelho capillar sanguíneo. ■ : 
Behier diz tratarse quasi sempre d'umaalbu: 

minuria transitória e desconhecida (Die. demedi* 
cina e cirurgia). '■'.'• ' ' ' frií' ' 

Lecreux, Gérmen See e Ranvier suppõem a 
hydropisia a frigore de natureza vasomotora. 

Chuffart e Cenas para bastantes casosittri* 
buem um papel importante, na producção d'es
tes edemas, â infecção creando névrites periphe
ricas. • 

Na these de Theaulon encontrase também a 
hypothèse d'uma origem infectuosa e o auetor in' 
voca o papel do microbismo latente. : 



89 

Entre as citações que fizemos, ha uma que 
queremos, antes de tudo, eliminar. 

Referi mo n'os á opinião de Behier. 
As observações que citámos não nos permit-

tem aclmittir a opinião d'esté auctor. 
Em todos os casos, como vimos, as pesqui-

zas mais frequentes e conscienciosas mostraram 
a ausência d'albumina. 

Na verdade não comprehendemos como uma 
albuminuria tão ligeira e tão fugaz, que escapa a 
todas as pesquizas, possa produzir um edema ge-
neralisado quasi sempre e persistente por vezes. 

Parece-nos insufficiente a causa para tão gran
de effeito e, admittida, seria preciso uma predis
posição especial, o concurso d'outras circumstan-
cias que seriam as preponderantes, ficando a al
buminuria como accessoria. 

Vimos em algumas observações que citámos 
anasarcas acompanhadas de albuminuria insigni
ficante. 

Estamos certos que, em similhantes casos, não 
é a albuminuria que gera o edema, mas a reabsor-
pção do edema que faz uma ligeira albuminuria 
dyscrasica. 

E' também possível, além d'isto, que a mes
ma causa gere anasarca e albuminuria. 

Vimos que Pinard admitte na auto-intoxicaçào 
gravidica a apparição d'anasarca e mais tarde, se 
a doente não toma cuidado, ad'albuminuria e de 
eclampsia. 

Gluber nota em certos casos a apparição da 
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anasarca precedendo a da albuminuria no princi
pio d'uma nephrite. 

Taes observações, é certo, estão sujeitas a con
trovérsia, mas não são sufficientes para attenuar 
o valor d'aquellas em qne a pesquiza d albumina, 
deu sempre resultado negativo. 

Antes de proseguir parece-nos necessário de-
termo-nos um pouco sobre as condições possíveis 
da producç.ão do edema. 

No estado physiologico os tecidos são banha
dos por um liquido intersticial — meio interior de 
Claud Bernard. Encontra-se em quantidade pe
queníssima. Depois d'um tempo variável de per
manência, este liquido é absorvido em parte pe
las origens venosas, em parte, e a maior, pelos 
lymphaticos. 

Ora logo que este liquido, por uma causa ou 
outra, seja exsudado em grande abundância, ou 
reabsorvido lentamente ou d'uma maneira insuf-
ficiente, distenderá os tecidos e determinará es 
tas accumulações de serosidade que constituem 
a hydropisia. 

A exsudação abundante ê diversamente inter, 
pretada pelos auctores. 

A hypothèse da filtração simples põe em jogo 
a pressão capillar e a parede filtrante. 
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Parece confirmada pelas analyses comparadas 
do soro e liquido extravasado. 

A theoria d'osmose, que foi recentemente 
bem estudada na these de Theaulon, faz intervir 
não só a parede-, Vascullar, mas também as pro
priedades physicas e chimicas dos líquidos situa
dos d'uma parte e d'outra d'estas paredes. 

Posto isto, seja qual fôr o mecanismo intimo, 
vamos tentar explicar as hydropisias sem lesões 
visceraes. 
• Encontra-se um grande embaraço, é certo, de
vido á multiplicidade das hypotheses. 

E' diffici! escolher e parecemos que a exclu
sividade seria inexacta, porque os factores mór
bidos são também múltiplos e diversamente com
binados. 

Em primeiro logar parece-nos incontestavel
mente que o systema nervoso toma uma parte 
activa na producção dos edemas. 

Parece que elevemos reconhecer por causa uma 
perturbação da innervação vascular : quer quando 
é provocado por uma lesão do systema nervoso, 
quer; quando occupa as partes animadas pelos 
nervos lesados, como no caso de névrite periphe-
rica, quer ainda quando se manifesta a distancia, 
merecendo então a denominação d'edema reflexo 
(tal é o edema da face na nevralgia do trijemeo.) 

Os edemas angio-neuroticos, de que ha mui
tas observoções, são uma prova clinica de gran
de valor. 

Piz Jaccond : «Quant á influence hyâropigéne 
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du systheme nerveux, se n'est point une hypothèse; 
cette influence est démontrée par l'oedème precoce 
(je l'ai vu au bout de six jorrs) que envahit les mem
bres paralysés d la suit d'une lésion de l'appereil 
cérébro-spinal (hydrops paralyticus des auteurs alle
mands). 

Se as experiências já antigas de Rauvier não 
mostraram a insufficiencia da obliteração das 
veias, mostraram bem a influencia do systema 
nervoso. 

Mas o systema nervoso de per si será capaz 
d'uma acção de reforço ? 

Theaulon pensa que ó impossível separar esta 
acção das acções trophicas. 

A acção trophica foi já invocada por Vulpian : 
«Des excitations extérieures, diz elle, qui dans 

l'état normal sont sans action sur les phénomènes de 
la nutrition intime, peuvent les troubler alors et don
ner naissance d une irritation sub inflammatoire, 
ayantpour conséquence une infiltration oedémateuse 
des regions où siège celte irritation.» 

Theaulon insiste sobre a importância das mo
dificações trophicas, alterando a nutrição dos te
cidos e das paredes arteriaes. 

A acção nervosa pôde resultar, dissemos, de 
perturbações vaso-motoras e de perturbações tro
phicas. 

As consequências das perturbações vaso-mo
toras arrastando edema são: stase sanguínea e 
o augmente de pressão nos capillares 

As consequências das perturbações trophicas 
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são: modificações da parede vascular favore
cendo a passagem dos líquidos atravez esta pa
rede; modificações dos tecidos perturbando as 
mudança nutritivas, a composição dos suecos cel-
lulares e em seguida as condições osmoticas. 

Todas estas perturbações podem produzir-se 
por acção directa ou reflexa, modificando a in-
nervação. 

A. paralysia dos vaso-constrictores e excitação 
dos vaso-dilatadores podem trazer os mesmos 
resultados. 

E' realmente modificando a intiervação que 
parece actuar a influencia súbita do frio, mas 
esta acção pôde fazer-se por vários mecanismos : 

D'uma parte, um frio intenso pode actuar so
bre as extremidades nervosas pela sua intensi
dade creando uma espécie de traumatismo; a 
mesma acção pôde exercer-se sobre os músculos 
lisos dos vasos. 

O frio pôde ainda arrastar um refluxo vaso
dilatador, ou um reflexo vaso-cons trie tor mo
mentâneo, seguido por esgotamento nervoso, 
d'uma vaso-dilataeão muito intensa; pôde actuar 
pela suppressão brusca do suor. 

As experiências de Fourcault não provam que 
esta acção, embora insufficiente, não possa ter 
alguma influencia, e muito menos que ella seja 
insufficiente n'um individuo predisposto; d'uma 
maneira geral póde-se pensar que o frio inhiba 
momentaneamente os órgãos eliminadores. 

Haveria assim retenção de produetõs tóxicos, 
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cuja acção se exerceria secundariament^sobre 
os nervos, os vasos e os tecidos. 

E', da mesma forma, a uma influencia toxica, 
que attribuimos certas anasarcas d'hetero ou d'au-
to-intoxicação. Finalmente podemos admittir 
ainda uma infecção ligeira do organismo. 

Nas observações que citámos, pódevêr-se que 
muitas vezes a anasarca principia por algumas 
perturbações geraes. 

Ha inappetencia, cephalea, quebrantamento, 
nauseas e uma ligeira reacção febril. 

Não parece incontestavelmente que isto seja 
devido a phenomenos de infecção ligeira? 

Não se pôde também admittir, que seja sem: 
pre assim, mesmo quando estes phenomenos 
muito ligeiros passam despercebidos? . 

Theaulon invoca o microbismo latente. 
E' rieceseario mesmo fazel-o intervir. Temos 

uma prova na frequência d'anasarca a frigorc su-
brevindo na convalescença de febres eruptivas 
e da escarlatina em particular. 

Eis depois d'isto, como concebemos o meca
nismo das anasarcas sem lesões. 

E' preciso um individuo predisposto. 
Sob a influencia d'uma causa occasional, o 

frio por exemplo, produzem-se uma infecção ge
ral ligeira e uma perturbação nervosa bastante 
intensa. Desde então as toxinas microbianas 
actuam sobre o organismo : a nutrição perturba
da pôde crear productos tóxicos; a eliminação 
embaraçada, as funcções da pelle bruscamente 
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inhibuknpermlttem a accumulação de substan
cias perturbadoras dos nervos periphericos e dos 
músculos lisos dos vasos; os líquidos intersticiaes 
modificados são collocados n'um estado osmoti-
co anormal. 

Que melhores condições pathogenicas serão 
precisas para explicar o edema ? 

Em quanto ás circumstancias predisponentes 
são fáceis de comprehender. 

A infecção é mais fácil nos convalescentes ; o 
systema nervoso, os tecidos são mais impressio
náveis nos rheumalisantes e creanças, etc. 

Insistimos já, a propósito da etiologia, sobre a 
influencia predisponente da joven edade. 

O frio não é a condição indispensável, uma 
emoção, por exemplo, bastará n'um individuo 
nevropatha. 

Vê-se quanto se encadeiam as condições etio
lógicas longe de se contradizerem como primei
ramente parecia. 

Não queremos deixar-nos arrastar mais longe 
no campo das hypotheses. Se esta explicação nos 
satisfaz não se julgue que haja vaidade em lhe 
querer attribuir caracter definitivo. 

Diremos como Jaccoud, mas da nossa parte 
talvez, com muitíssima mais rasão, o seguinte 
para terminar : 

«Je tiens á faire ramerquer d'ailleurs que ces 
diverses interprétations, la mienne comprise; ne sons 
que de tentatives d'explication et non point des de
monstrations. 



PROPOSIÇÕES 

Anatomia.—A membrana do hymen pôde ser múltipla. 

Physiologia. — Os suecas digestivos são importantes 
meios de defesa do organismo contra a infecção. 

Materia medioa. — Como antiseptico obstétrico prefiro 
a mxrocidina. 

Pathologia externa.—O plexus cœliaco tem um papel 
importante no mecanismo da morte por queimaduras. 

Pathologia interna. — A albumin/ é um symptoma in- / ^ í ^ * - " 
fiel e inconstante do mal de Bright. 

Operações. — Nas entorses prefiro a massagem a qual
quer outro tratamento. 

P a r t o s . - Não ha signal algum de gravidez que seja certo 
€ constante. 

Á natomia pathologioa. — A destrinça entre o bacillo 
coli e o bacillo typhico, morphologicamente é impossível. 

Pathologia geral.—A inspecção das urinas constitue um 
valioso elemento de diagnostico. 

Hygiene.—Reprovo o uso da cama de casados. 

VISTO. PÔDE IMPRIMIR-SE. 

Director interino, 
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