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DUAS PALAVRAS 

Obrigado a escrever sobre um ponto qualquer de 
medicina ou com applicação a ella, escolhi como ulti
ma prova escolar do meu tirocínio medico-cirurgico, a 
thisica pulmonar nos climas quentes, tendo esta mi
nha escolha um duplo fim: satisfazer ao artigo 154.° do 
Regulamento das Escolas, e fixar a minha attencão 
n'um ponto, que, como facultativo de marinha, me po
derá ser util e servir de guia na minha clinica colo
nial. 

Conheço perfeitamente que um assumpto d'esta 
ordem, tão importante e tão complexo pela sua vasti
dão, não é tratado com o desenvolvimento e proficiên
cia devidos. 

Realisado no pouco tempo que me restava livre 
dos meus trabalhos escolares, falto de dados práticos 
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indispensáveis que assumptos d'estes exigem, o illus
trate jury que o ha de apreciar não deixará de relevar 
de certo as deficiências que elle contem. 

Subordinando este capitulo especial de therapeu-
tica aos principaes dados etiológicos da thisica pulmo
nar, procuro tanto quanto me é possivel, em face dos 
mais modernos trabalhos, mostrar a influencia que taes 
climas tèem na marcha d'esta doença, tocando bem 
que de leve na sua pathogenia, que no estado actual 
da sciencia não está absolutamente resolvida. 



PRIMEIRA PARTE 

i 

Pathogenia da thisica pulmonar 

A historia da thisica pulmonar, como de muitas 
outras doenças, começa nos livros hyppocraticos. 

Hyppocrates, com razão chamado o pae da medi
cina, foi effectivamente o primeiro que com todo o vi
gor patenteou os traços principaes do quadro clinico 
da thisica pulmonar. 

E, se é certo que muitas incorrecções e obscuri
dades existem a par, desenhou todavia com toda a cla
reza os seus jirincipaes symptom as, construindo sob 
este ponto de vista um edifício, que os grandes pro
gressos da medicina nunca destruíram, antes pelo con
trario mais o consolidaram. 

Essas incorrecções e obscuridades continuaram to
davia durante muitos séculos; th eorias sobre theorias, 
cada qual a mais engenhosa e extravagante, se succe-
diam, mas o pathogenia d'esta doença estava sempre 
no mesmo estado. 
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Era preciso pois que uma revolução profunda ba
nisse d'uma vez para sempre essas já gastas theorias. 

Assim é que a reforma da anatomia e physiolo-
gia geraes e comparadas, emprehendida e realisada 
no fim do século passado e principio d'esté pelo po
tente génio de Bichat e outros como Pinei e Bordeu, 
succedia bem depressa um novo meio d'investigaçào 
experimental, um instrumento maravilhoso—o micros
cópio. 

Com um tal instrumento que permittia reduzir os 
tecidos a celullas, que nos mostrava novos mundos não 
menos importantes, com a analyse micrologica em sum-
ma, estava constituido o edifício histológico, e d'ahi os 
grandes progressos da anatomia pathologica, base fun
damental, facho que nos havia de guiar na investiga
ção e interpretação intima de qualquer processo mór
bido em particular. 

Desde então a thisica pulmonar, como muitas ou
tras doenças, entrou n'uma nova phase, sendo o obje
cto de trabalhos e investigações numerosas, e é preci
samente n'estes últimos annos que os medicos mais 
especialmente a tem estudado. 

Entre elles, porem, existe umadiuisão profunda e 
que tem occasionado acaloradas discussões. Uns com 
Jaccoud, Charcot, Grancher, Hanot e outros, quasi to
dos da escola franceza, sustentando a luminosa conce
pção de Laënnec, isto 6, que as diversas formas ana-
tomo-pathologicas da thisica pulmonar não destroem em 
nada a unidade de natureza d'estas lesões — affirmam 
que a pneumonia caseosa e o tubérculo são no fundo 
a mesma coisa, 



Outros com Virchow, Reinhardt, Nimeyer, Klebs, e 
quasi todos os da escola allemã, dizem que ha dois 
modos de ser thisico, dois processos phthisiogenicos 
distinctos, a saber—a pneumonia caseosa, isto é, a in-
flammação — e a granulação tuberculosa, isto é, algu
ma coisa completamente différente da inflammacão. 

São unicistas os primeiros, e dualistas os segundos. 
Devemos, porém, confessar que junto ao leito do 

doente unicistas e dualistas estabelecem o mesmo dia
gnostico, a thisica—, indicam o mesmo tratamento e fi
nalmente assentam o mesmo prognostico. 

E' este facto que um medico allemão exprime do 
seguinte modo: a inflammacão caseosa de hoje não é 
mais consoladora do que o tubérculo d'outr'ora. 

E' principalmente devido á influencia dos trabalhos 
de Virchow que as idéas dualistas foram propagadas 
em Franca e Allemanha, sendo hoje aliás defendidas 
por homens importantes d'um e d'outro paiz e parti
cularmente do ultimo. 

A doutrina de Laënnec, seguida e sustentada por 
Louis e Andral, ainda ha quinze ou vinte annos, se 
conservava intacta. 

Segundo elle, a thisica pulmonar era uma e única. 
O que sobretudo a caracterisava, posto que as formas 
clinicas e anatómicas fossem diversas, era um deposi
to nos pulmões d'um producto mórbido especial, cuja 
evolução se fazia segundo leis preestabelecidas de phy-
siologia pathologica. Este producto especial nos seus 
diversos estados de granulação cinzenta, de materia 
tuberculosa infiltrada, correspondia constantemente a 
uma mesma doença, cuja diathese é sempre a mesma, 
e cuja marcha é sempre consumptiva. 
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De sorte que para Laënnec a inflammação não 
produzia o tubérculo; pelo contrario aquella era uma 
consequência d'esté. A inflammação que se observa nos 
pulmões dos tuberculosos e que é confirmada pela sup-
puração e induração, é um facto não primordial, como 
queria Rroussais, mas um facto contingente e secundá
rio. Segundo este modo de vêr, a granulação cinzenta 
e o tubérculo crû podem, por uma tolerância do tecido 
pulmonar, não revelar na sua peripheria vestígio al
gum d'inflammacao. 

Ora esta inflammação era quando muito uma cau
sa predisponente, mas de modo algum causa efficiente 
da tuberculose, visto que sem a existência d'uma dia-
these era incapaz da produccão da thisica. 

Virchow, creando o dualismo, foi o primeiro que 
pôz em duvida as idéas de Laënnec. 

Para Vircbow, com effeito, somente a granulação 
tuberculosa cinzenta, semi-transparente, miliar, é que 
mereceu o nome de tubérculo; tudo o mais pertence á 
inflammação caseosa. 

Estabelecendo assim entre o tubérculo e a pneu
monia caseosa barreiras insuperáveis, Virchow tenta 
justilical-as, estudando com o máximo cuidado esta gra
nulação, para d'esté modo tornar mais frisantes os ca
racteres pelos quaes deve ser sempre conhecida. 

Eis a conclusão a que elle chega: uma granulação 
tuberculosa, um tubérculo é uma nodosidade geral
mente arredondada, formada de pequenas cellulas com
primidas umas ás outras, e oíferecendo no seu centro 
uma zona de degenerescência, e na sua peripheria, uma 
zona de proliferação: tal é a definição morphologica. 
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Mas Virchow vae mais longe, quando estuda a gé
nese das duas alterações: a granulação é um producto 
de natureza conjunctiva, a pneumonia caseosa é uma 
producção epithelial. (1) 

Não terminam, porém, aqui as divergências. Uns 
com Virchow admittem ao lado da tuberculose dia-
tbesica, uma pneumonia phthisiogenica chamada caseo
sa, sem granulação inicial, distinguindo-se da thisica 
clássica por sua anatomia pathologica, sua symptoma-
tologia e sua curabilidade relativa. 

Outros com Klebs,Schuppel, etc.,levando esta revo
lução até às suas ultimas consequências, subordinaram 
toda a thisica á inflammação, e incluiram no numero de 
velhos preconceitos aidéa de diathese e especificidade tu
berculosas, chegando até a aílirmar-se que todo o tu
bérculo, bem como as pequenas cellulas que mais tar
de hão de formar a massa nodosa, não são mais que 
productos d'inflammaçao. 

Posta a questão n'estes termos—vejamos se, pelo 
que diz respeito a opinião de Virchovv, é fácil provar 
esse isolamento da materia caseosa e da granulação 
inicial. 

Clinicamente este modo de vér é indemonstravel, 
e anatomicamente é também inadmissivel, por isso que 
é quasi regra geral vér, quer no centro mesmo da in
filtração, quer na peripheria, granulações cuja seme
lhança com a granulação cinzenta é incontestável-. 

E sendo assim como deixar de suppôr que a ma
teria caseosa no seu começo apresentou no seu com-

(1) Virchow— «Pathologie des tumurs». 
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plexo esta forma inicial de granulação, e que ella não 
nos apparece sob esse aspecto primitivo pelo simples 
facto de a não vermos senão n'um período avançado 
de sua evolução? 

Em outros termos: essa inílamraação caseosa não 
é mais que uma transformação tuberculosa n'um pe
ríodo já bastante avançado. 

Esta transformação da materia tuberculosa em 
materia caseosa não tinha escapado ao espirito obser
vador de Laënnec. 

«N'este estado de amollecimenlo, diz elle, a maté
ria tuberculosa pôde apresentar-se debaixo de duas for
mas perfeitamente distinctas: umas vezes assemelha-se 
a um pus espesso, inodoro e mais amarello que os tu
bérculos crus. Outras vezes apresenta-se separada em 
duas partes: uma muito liquida mais ou menos trans
parente e incolor (a não ser que esteja manchada de 
sangue, o que é muito raro): a outra opaca e de con
sistência de queijo molle e friável.» 

E um pouco mais acima: «0 amollecimento come
ça no centro de cada massa em que a materia tuber-
ciilosa se torna mais molle e mais húmida, caseifor-
me, ou pelo menos unctuosa ao tacto como um queijo 
molle, adquirindo depois a viscosidade c a liquiflcação 
do pus. (1) 

«As infiltrações gelatinosas,de que falia Nimeyer, 
e que soífrem as modificações pertencentes á metamor-

(1) Laeennec— «Traité d'auscultation et des maladies des 
poumons et du coeur», 2.» edition. Paris 1826. T. I. p. 543, 
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phose caseosa do producto inflammatorio e que então 
se complicam, «em muitos casos mas não em todos» (1) 
de tubérculos, não são realmente outra coisa mais que 
a infiltração tuberculosa gelatiniforme de Laënnec, a 
qual este illustre anatomo-pathologista tinha surpre-
hendido, transformando-se successivamente em mate
ria tuberculosa amarella crua. (2) 

Portanto a expressão de Nimeyer: «o maior peri
go que ameaça um thisico é o tornar-se tuberculoso» 
não passa d'um paradoxo sem valor; quer dizer, se 
dermos á palavra thisica o sentido que Nimeyer lhe at
tribue, o da pneumonia, vemos que não passa d'uma 
tríplice forma clinica e nada mais. 

Que o maior perigo que pôde ameaçar um pneu-
monico é o tornar-se thisico, de certo que ninguém o 
contesta; mas com uma tal aftirmação o que se adian
ta? nada,—porque o mesmo se pôde dizer da bronchi
te, da pleuresia e, n'uma palavra, de todos os esta
dos mórbidos, que encontrando a diathese necessária, 
ou a causa predisponente, provocam a tuberculisação, 
que ellas de per si só são incapazes de produzir. 

E sendo assim, é claro que o epitheto de phthisio-
genica dado á pneumonia caseosa pelos dualistas é fal
so; e é falso porque a pneumonia não pôde terminar 
n'uma thisica senão por intermédio d'uma diathese, que 
a faz passar da virtualidade ao acto. 

Assim é que toda a pneumonia é phthisiogenica se 

(1) Nimeyer—«Traité de pathologie e thérapeutiques in
ternes» 1873. T. I . p. 252. 

(2) Laecnnec—Op. cit. 
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como tal se concebe a significação d'esta palavra, do 
mesmo modo que nenhuma o é, se se quer dizer que a 
pneumonia pôde, de per si só gerar a thisica. Em con
clusão o isolamento que fazem os dualistas da materia 
caseosa e granulação inicial não tem razão de ser; 
aquella é a consequência d'esta. 

Passamos agora a analysar se, pelo que diz res
peito ã origem, existe uma differença tão grande, co
mo querem os dualistas, entre o tubérculo e a pneu
monia caseosa. 

O tubérculo é efectivamente uma neoformacão 
conjunctiva como quer Virchow? 

Todos conhecem mais ou menos a descripcão que 
do tubérculo faz este anatomo-pathologista; admittindo 
duas variedades, o tubérculo fibroso e o cellular, Vir
chow notou n'este ultimo cellulas gigantes ou myclo-
plaxes, e no tubérculo fibroso pequenas massas que 
correspondem approximadamente ao que Grancher des
creve sob o nome de ilhotas hematicas. (1) 

Virchow viu finalmente que os tubérculos se des
envolviam em torno dos vasos, na sua bainha adven-
ticia, que contém hymphaticos, e approximou-os das 
produccões lymphaticas ou iymphoides. 

Os trabalhos, porém, de Ranvier sobre o tecido 
conjunctivo esclarecem singularmente a questão. 

Segundo este histologista, ao longo dos feixes con-
junctivos estão applicadas cellulas, que, fusiformes 
quando vistas de perfil, apresentam o aspecto lamelar 
quando se observam de face. Estas cellulas asseme-

(1) Graneber—«Arch, de physiolog.»—September 1872. 
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lham-se muito às cellulas epitheliaes, sendo considera
das por Ranvier e outros histologistas como verdadei
ros endothelios completamente análogos aos que cobrem 
as serosas e os alvéolos pulmonares. 

Em vista d'isto, é, pois, claro que a differença 
absoluta d'origem da pneumonia caseosa e da granulação 
tuberculosa está longe de ter o valor que os dualistas 
lhe querem attribuir, porque as cellulas do tecido con
junctive se approximam muito dos epithelios de reves
timento. 

Por outra parte, o epithelio pulmonar, tal como 
se acceita, assemelha-se muito ao da seroza peritoneal, 
a cuja analyse histológica Ranvier se dedicou. 

Todas estas cellulas são portanto muito semelhan
tes para que se possam invocar suas différencias em 
favor da dualidade. 

O cancro, por exemplo, producção essencialmente 
conjunctiva para a escola de Virchow, contém cellulas 
de todas as espécies desde a cellula embryonaria até à 
cellula gigante, de maneira que alguns histologistas se 
appoiam sobre a apparencia epithelial de muitas d'es-
tas cellulas para sustentar a origem epithelial d'esta 
neoplasia. 

E' portanto forçoso procurar fora da sua origem 
o caracter especial d'um produeto pathologico, suppon-
do em consequência d'isso legitima a seguinte conclu
são: 

Se a proveniência do tubérculo á custa d'uma 
proliferação conjunctiva fosse um facto rigorosamente 
demonstrado, ainda n'este caso as cellulas d'esté teci
do se approximam muito das cellulas epitheliaes para 

3 
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darem necessariamente productos de natureza diffé
rente; portanto os dualistas não podem fundar sua opi
nião sobre o caracter: origem* 

A pneumonia caseosa tem a sua sede no interior 
do alvéolo, e o tubérculo no tecido conjunctivo inters
ticial; eis o terceiro caracter invocado pelos dualistas 
para separar estes dois productos. 

Mas se por um ladollerard e Gornil fatiaram d'alveo-
los achatados pelo processo tuberculoso, se Cornil 
mais tarde, voltando a este assumpto n'um estudo pu
blicado nos arcliivos de pliysiologia, reconheceu que o 
alvéolo toma uma parte activa na formação do tubér
culo, se Colberg, Grancher, Villemin observaram exa
ctamente o mesmo:—póde-se concluir que a granulação 
tuberculosa é um produeto pathologico que occupa o 
interior dos alvéolos pulmonares, do mesmo modo que 
a pneumonia caseosa, o que não pude ser contestado 
porque 6 á custa da propria parede que nascem a maior 
parte dos tubérculos. E' portanto inexacto apresentar 
as differenças de sede d'estes dois productos, para con
cluir uma differença de natureza. 

Por outro lado, diz Grancher, se é fácil observar 
que o tubérculo toma origem no septo alveolar, outro 
tanto não acontece quando se trata de determinar 
quaes são as ccllulas do septo que o geram; aceres-
centa mais que, no estado actual da sciencia, ó impos-
sivel aílirmar esta ou aquella origem especial—con
junctiva ou epithelial, limitando-se por consequência a 
hypotheses mais ou menos verosímeis. 

Em conclusão: a pathologia do tubérculo, o prin
cipio unitário, gravados pelo grande génio de Laënnec 
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e seus successores, não só existem tal qual foram 
constituídos, mas ainda são confirmados pelos maiores 
vultos da sciencia contemporânea, não obstante as du
vidas que teem sido apresentadas. 

E 6 esta a conclusão a jjue chega o auctor dos 
trabalhos mais recentes sobre a thisica pulmonar, H. 
llanot. 

Tomando para norma os trabalhos pessoaes de 
Charcot, aquelle auctor conclue que as lesões tuberculo
sas são constituídas por uma substancia única, a ma
teria tuberculosa, cinzenta e semi-transparente no prin
cipio e depois amarella e opaca, não existindo por con
sequência se não uma thisica, a thisica tuberculosa. 

* 



SEGUNDA PARTE 

Etiologia 

É a thisica pulmonar uma doença que principal
mente se accentua pelos numerosos estragos, que produz 
escolhendo de preferencia as suas victimas n'esta parte 
da população que chegou ou está prestes a chegar ao 
período mais activo da vida. 

É, diz Bonchardat, a principal causa da morte 
prematura das classes trabalhadoras das grandes cida
des; mas esta restricção do sábio clinico parece não 
poder adaptar-se d'um modo geral aos nossos grandes 
centros de população, onde a cada passo se abre uma 
sepultura para um thisico sem distincção de jerarchia. 

Se compararmos effectivamente as estatísticas 
mortuorias, e se por outro lado recorrermos á opinião de 
distinctos e abalisados clínicos, vemos que as classes 
medias e elevadas pagam para esta doença um tributo 
se não maior, pelo menos egual ao da classe ope
raria. 
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A investigação e o conhecimento da origem d'esta 
funesta doença, são incontestavelmente um dos proble
mas sociaes d'uma importância capital; porque conhe
cidas as causas, será mais fácil prevenir do que de-
bcllar semelhante affecoão. 

Infelizmente, poróm, a etiologia da thisica pulmo
nar é um dos pontos mais obscuros da historia d'esta 
doença, podemos dizer com Grisolle, «que, apesar dos 
assíduos trabalhos e esforços tentados por nossos con
temporâneos, a maior parte das questões estão ainda 
por resolver.» 

Sobre este assumpto a sciencia possue mais asser
ções que precisam ainda de provas, do que factos ri
gorosamente demonstrados. 

Um facto que, sem duvida, domina a etiologia da 
tuberculose pulmonar, ê( a multiplicidade de circuns
tancias que suscitam a sua apparição e que facilitam 
o seu desenvolvimento. 

Todas estas causas, porém, d'aspectos tão diver
sos, unem-se por um laço commum, conduzindo d'um 
modo mais ou menos directo á diminuição, á decadên
cia, á degradação persistente dos phenomenos nutriti
vos, á miséria physiologica n'uma palavra. 

Ora entre as diversas causas que mais directamen
te concorrem para a producção da thisica, ha duas que 
principalmente se destacam e que, segundo vários pa-
thologistas, não podem, no estado actual da sciencia, 
ser postas em duvida—o contagio e a hereditariedade. 

A thisica é transmissível por contagio? 
Bouchardat affirma que, quando se observa por 

muito tempo e principalmente na clinica hospitalar a 
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marcha d'esta doença, nada leva a crer na existência 
do contagio. 

Pôde acontecer que tal facto não se observe nos 
hospitaes, dizem os seus mais estrénuos partidários, 
porque sendo condição sine qua non para a transmis
são por contagio a cohabitação no mesmo leito, a thi-
sica não se transmitte em consequência do isolamento 
em que os doentes se encontram. 

Todavia um tal argumento não tem o valor que 
lhe dão, porque sendo assim é claro que dois esposos, 
por exemplo, estando collocados n'estas circumstan-
cias, isto é, um n'um periodo avançado da tuberculo
se, outro n'um estado de saúde relativa, se a lei do 
contagio se réalisasse, a affecção transmittir-se-hia 
mais tarde do primeiro ao segundo. 

E é exactamente o contrario o que na maior par
te das vezes se tem observado; e se um ou outro fa
cto parece comprovar uma tal asserção, é uma simples 
coincidência e nada mais. 

Isto porém não quer dizer que o contagio não 
exista; mas o que parece fora de toda a duvida é que 
elle se não réalisa pela simples cohabitação. 

A transmissão da thisica pulmonar por meio da 
innoculação tem sido experimentada por muitos obser
vadores, entre os quaes se podem citar Kortum, Le-
pelletier, Alibert, Richerand e outros. E diga-se tam
bém de passagem que Laënnec, ferindo-se casualmen
te n'uma autopsia d'um individuo fallecido de mal de 
Pott, succumbiu mais tarde aos estragos da thisica pul
monar. 

Baseada n'um grande numero d'experiências foi a 



— 40 — 

innoculação dos tubérculos annunciada e pela primei
ra vez apresentada por Villemin á Academia de medi
cina em 5 de Dezembro de 1865; e os resultados obti
dos por este auctor foram bem depressa confirmados 
por dois distinctos observadores, MM. Herard e Corail. 

Muitos outros clínicos e principalmente Behier, 
Colin, Empis e Vulpian, repetindo as mesmas experiên
cias e insistindo sobre o facto de que a tuberculisação 
pulmonar por meio do contagio se desenvolve nos coe
lhos com grande facilidade, concorreram poderosamen
te para mais alargar este novo campo d'investigaçoes. 

Foi todavia Villemin que, continuando a insistir 
com a mais louvável perseverança sobre esta ordem de 
factos, chegou a demonstrar que o tubérculo inocula
do exerce seus estragos n'um grande numero d'espe-
cies animaes. 

Assim, segundo elle, a vacca, e o macaco são os 
mais frequentemente attacados: a inoculação dos tu
bérculos do homem no coelho deu, em vinte e dois ca
sos, vinte com resultado positivo; o mesmo effeito ob
teve, inoculando a materia tuberculosa da vacca no 
coelho. 

0 virus, porém, apresenta uma maior actividade, 
quando a.inoculação é feita d'um coelho tuberculoso 
n'um coelho são. 

Por outro lado Chou veau fez notar que a tubercu
lisacão pulmonar podia ser determinada na vacca, pela 
ingestão da materia tuberculosa crua no apparelho di
gestivo. 

•Toussaint (comptes rendus á 1'Academie de medi
cine 29 de Março de 1880) aponta factos não menos 
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importantes e que demonstram que, se a tuberculisa-
ção pulmonar chronica raras vezes se desenvolve na 
raça suina, a thisica galopante, ao contrario, transmit-
te-se com a maior facilidade: 

1.° por ingestão de matérias tuberculosas; 
2.° por hereditariedade e lactação; 
3.° por inoculação de materia tuberculosa, ou do 

sangue d'um tuberculoso; 
4.° finalmente por simples cohabitação. 
Por ultimo Peuch (comptes rendus 28 de Junho de 

1880) affirma que o leite d'uma vacca thisica não fer
vido e dado como alimento pôde transmittir a thisica 
ao porco e ao coelho. 

De todos estes factos pôde concluir-se com Ville-
min que os tubérculos conteem um virus ou microbus 
(d'origem parasitaria?) transmissível por inoculação; e 
que por conseguinte a thisica pulmonar é contagiosa 
unicamente por este modo. 

Mas dever-se-ha d'aqui concluir que é este modo 
de propagação que faz maior numero de victimas? 

N'este ponto não estamos d'accordo com Ville-
min; e suppomos que o desenvolvimento da thisica por 
contagio é muito accidental. 

É necessário que aqui, como na syphilis, haja o 
contacto e inoculação ou ingestão de matérias tubercu
losas cruas na torrente circulatória dos animaes, em 
cujo organismo vá desenvolver-se o microbus da thisi
ca pulmonar. 

Portanto, na immensa maioria dos casos não é por 
contagio que a thisica se desenvolve; mas a existeneia 
d'esté modo de propagação é também innegavel, tendo 
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era vista os numerosos factos que o demonstram e os 
illustrados auctores que o confirmara. 

Hereditariedade. — Posto que n'esta questão 
de hereditariedade haja controversas opiniões, ainda 
assim a sua influencia, como causa productora da tlii-
sica, parece, no estado actual da sciencia ser uma das 
proposições bem estabelecidas. 

Entretanto alguns auctores a negaram, e entre 
elles Sangalli de Pavia, declara ter seguido nas suas 
observações a tal respeito tanto a linha directa como a 
collateral, e só ter obtido resultados negativos. 

Para Nimeyer a hereditaridade da tuberculose não 
está demonstrada; uma tal demonstração exigiria a ve
rificação ou o conhecimento exacto do estado tubercu
loso dos progenitores no momento da concepção. 

A investigação em sentido inverso não tem, se
gundo elle, valor algum. 

Estas alíirmações são, porém, insuficientes para 
destruir a opinião de muitos phthisiologos distinctos 
n'esta questão de hereditariedade. 

Em uma outra ordem de trabalhos encontramos 
de facto muito desenvolvidamente apontado, como ve
remos, o que ha de positivo no domínio da heredita
riedade, e quanto é extensa a area de sua intervenção. 

Por emquanto é suíficiente dizer que c muito clif-
ficil determinar, como observou Ilerard e Gornil, a pro
porção exacta das thisicas hereditárias e das adquiri
das. Ë não é com certeza na pratica nosocomial que se 
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pôde achar a solução de tão intrincado problema, por
que quasi sempre o doente, por falta de intelligencia 
ou de elementos, está na impossibilidade de fornecer 
os necessários esclarecimentos acerca da saúde de seus 
pães. 

Além d'isso, os avós devem também entrar em li
nha de conta, porque uma doença hereditaria salta por 
sobre uma ou muitas gerações, até que, encontrando 
uma occasião favorável ao seu desenvolvimento, a sua 
evolução começa a realisar-se. 

Quem compulsar os vários tratados de hereditarie
dade mórbida, como o de P. Lucas, (1) Ribot (2) e outros, 
verá que dos factos ahi apresentados se deduz que as 
variadas formas de hereditariedade, a forma directa ou 
continua, a forma directa atávica, a forma indirecta 
collateral (também atávica para Ribot) e talvez a for
ma indirecta por influencia, j>odem todas contribuir 
não só para a transmissão de diversos estados mórbi
dos, mas ainda para a transmissão das inclinações mo-
raes. 

E estes factos não passaram despercebidos aos 
' antigos; porque segundo refere Plutarco, uma mulher 
grega accusada d'adulterio em consequência de ter da
do á luz um filho negro, adegou em sua defeza que 
descendia em quarta linha d'um ethiope. 

Ë também o atavismo que explica a dessemelhan
ça que existe entre os filhos e seus pães, ao passo que 

(1) P. Lucas—V. I; pag. 480 e seguintes. 
(2) Kibot—pag, 127 e seguintes. 
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apresentam todos os caracteres de semelhança com os 
seus ascendentes mais remotos. 

Os trapos do rosto, as formas do corpo e até as 
proprias anomalias são hereditárias: o lábio leporino, a 
claudicação, o dedo bi-partido transmittindo-se a mui
tas gerações, são uma prova do que avançamos. 

A hereditariedade estende também a sua influencia 
á duração da vida. Não é raro effectivãmente ver famí
lias, cujos membros chegam a uma idade avançada; 
outras, ao contrario, cujos indivíduos morrem habi
tualmente novos. 

0 Dr. Le Bon conta que nos Turgot a vida não ia 
além dos 50 annos, e quando o ministro, que fez a 
celebridade d'esta família, viu approximar a epoca fa
tal, posto que gozasse d'uma saúde perfeita, fez as suas 
disposições e morreu de 53 annos. 

A hereditariedade nos criminosos não está menos 
estabelecida que os factos precedentes. Certas famílias 
acabam de pae a filho nas prisões ou no cadafalso. 

Assim é que P. Lucas cita (1) a historia d'uma 
rapariga que herdara de seu pae uma propensão irre
sistível para comer carne humana, propensão que a 
impellia ao assassinato. E posto que não soffresse a in
fluencia do exemplo do pae, condemnado á morte pou
co tempo depois do nascimento da filha, e não obstan
te ser educada no seio d'uma família honrada e respei
tável, morreu como o pae de quem herdara essa tão 
funesta como invencível necessidade. 

Estes e outros factos de igual valor indicam que a 

(1) Op. cit. 
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hereditariedade deve entrar na etiologia de muitos es
tados mórbidos. Na producção da tuberculose tem ella 
uma parte importante; as estatisticas mostram como 
n'um espaço de tempo relativamente curto famílias in
teiras se extinguem aos golpes de tão temivel flagello. 

Do que fica exposto, pôde deduzir-se com Damas-
chino:—que a hereditariedade exerce uma influencia 
considerável no desenvolvimento da thisica pulmonar, 
bem como na d'outras modificações orgânicas:—que 
esta influencia parece augmentar d'intensidade com o 
numero de gerações attacadas;—que pôde finalmente 
variar nas suas manifestações ou ficar latente em mui
tos indivíduos e até poupar uma ou duas gerações. 

Posta assim a questão n'estes termos, occorre im-
mediatamente perguntar: como é que esta transmis
são se opéra?—Directa e indirectamente. 

A transmissão directa da thisica defendida sobre
tudo por Tissot, Portal, Frank, Monneret e outros, é hoje 
um facto admittido. As estatisticas de Rufz, Ilerard e 
Gornil, Smith e Fuller citados por Hanot («Hanot, 
phtisie pulmonaire Nouveau diclionaire de medicine e 
cirurgie») não deixam duvida a este respeito. 

A estatística de Smith indica não só o numero de 
parentes ou pães tuberculosos, mas também o seu es
tado de saúde habitual. 

Assim, sobre 1:000 thisicos, 7/10 tinham em seus 
ascendentes causas mórbidas;18 % de pães vivos eram 
valetudinários antes do nascimento de seus filhos; 34% 
tinham estado quasi constantemente doentes e final
mente 20 °/0 tinham fallecido thisicos. 

A estatística de Fuller, confirmando completamen-
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te os dados de Smith, mostra mais ainda a progressão 
crescente da influencia hereditaria, quando se tem em 
vista a transmissão da diathese pelas vias collateraes. 

Addiccionando o numero de thisicos de pae ou de 
mãe, ou de ambos ao mesmo tempo, a proporção total 
é de 25,7 °/0, numero da hereditariedade directa. 

Esta proporção eleva-se a i3 °/0 se se accrescenta 
a transmissão hereditaria pelos antepassados, sendo 
esta de ",3 %• Finalmente fazendo entrar em linha de 
conta os tios e tias transmittindo a diathese á descen
dência na proporção de 1B °/0, obtem-se com os 25,7 °/o 
do começo a enorme proporção de 60 °/0. 

Segundo os algarismos de Puller, parece que a 
transmissão paterna e materna são sensivelmente 
eguaes, bem como na transmissão collateral, o nume
ro dos tios e tias thisicos é sensivelmente o mesmo, 
quer se trate da família do pae, quer da mãe. 

Pelo que diz respeito a hereditariedade indirecta 
da thisica, a sua influencia deve ser hoje considerada 
como um facto egualmente demonstrado. 

Ninguém pôde realmente contestar que indivíduos 
affectados de doenças différentes da tuberculose pro
criam seres que mais tarde se tornam thisicos. 

E n'estas circumstancias, haverá a transmissão de 
uma diathese, que por muito tempo ficou latente, ou a 
transmissão d'um enfraquecimento orgânico que por 
seu turno favorece a evolução da tuberculose? 

Parece que a segunda hypothèse 6 mais plausí
vel, sendo a influencia d'esté enfraquecimento a única 
causa certa ou pelo menos mais provável. 

De sorte que todas as circumstancias até hoje in-
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numeradas como causas indirectas e productoras da 
thisica pulmonar, como syphylis, escrofulismo, tempe
ramentos, etc., se podem filiar n'uina só a miséria 
physiologica. 

A influencia da debilidade constitucional, quer 
transraittida, quer adquirida, sobre o desenvolvimento 
da thisica pulmonar é hoje um facto incontestável. 

A estatística de Marc d'Epine, posto que pareça 
exagerada, mostra que sobre 1:000 pobres 372 appro-
ximadamente succumbem aos estragos da thisica. 

Mas por outro lado é também certo que as classes 
que vivem na abundância, e que gozam de todas as 
commodidades da vida não deixam de contribuir em 
proporção considerável para o numero de victimas de 
tão devastadora doença. 

Isto mostra-nos claramente que as causas, posto-
que existentes em meios um pouco diversos, condu
zem todavia ao mesmo resultado: o enfraquecimento 
orgânico. 

De facto, a palavra miséria exprime não só a pri
vação forçada de recursos indispensáveis á vida, mas 
também as circumstancias diversas, nas quaes a pri
vação não deriva immédiati e directamente d'uma fal
ta de recursos, mas de condições especiaes de organi-
sação, as quaes não permittem uma reparação suffi-
ciente da economia. É esta a miséria dos ricos; é a pri
vação no meio da abundância. 

Assim, por exemplo, uma mulher ainda nova, no 
meio das condições de maior opulência, e satisfazendo 
constantemente os seus loucos caprichos, pôde ser e é 
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muitas vezes attacada de hysteria, chlorose, chloro-
anemia e muitos outros estados mórbidos. 

Uma outra, no meio dos esplendores da fortuna, 
está constantemente dominada por contínuos desgostos 
de que ella mesma não sabe dar a razão; no entre
tanto as forças deprimem-se, a nutrição enfraquece-se 
e por conseguinte as perdas, posto que menores, não 
são reparadas. 

Eis dois exemplos frisantes de miséria orgânica 
coincidindo sem duvida com a abundância e com o 
luxo. 

Os gostos depravados podem produzir os eífeitos 
que resultam da continuidade d'uma alimentação in-
sufficiente, que é incontestavelmente a condição pri
mordial do desenvolvimento da miséria. 

Muitas outras circunstancias, modificando as condi
ções de nutrição, conduzem ao mesmo resultado: as 
dyspepsias, as gastralgias e entralgias corn perturba
ções nervosas, a prenhez com vómitos encoerciveis, o 
tribadismo, a masturbação, etc., estão n'este caso. 

Parece estar assim demonstrado que na opulência 
se encontram com mais frequência do que se julga, cir
cunstancias que representam muito fielmente as con
dições physicas da miséria, visto que esta se ma
nifesta todas as vezes que no rico, como no pobre, 
deixa de existir o equilíbrio entre a receita e a despeza, 
tendo em vista as necessidades do organismo. 

De sorte que physiologicamente não existe diffe-
rença alguma entre aquelles que não utilisam uma 
quantidade suíliciente d'alimcnlos porque os não teem, 
e os que, possuindo-os, não aproveitam, em virtude 
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das condições da sua organisação, o indispensável para 
as necessidades da vida. 

Se fossemos a mencionar muitas faltas de hygie
ne, muitos vicios d'educaçao, tanto physica como mo
ral, que concorrem poderosamente para a producção da 
miséria, havia muito a dizer, começando pela educação 
escholar da creanca até ao seu completo desenvolvi
mento. 

Com eífeito «se a creanca ao entrar na eschola é 
débil e ignorante, ao sahir pôde ou trazer disposições 
especiaes para se tornar de futuro um adulto vigoroso 
e sadio, on ser um individuo pallido, definhado e ane-
mico, pobre finalmente apesar d'instruido». (E. da 
Cruz—These inaug.) 

De certo: a falta de uma educação ou, o que é 
peior ainda, a influencia da má educação, a acção ma
léfica do meio sobre os indivíduos que n'elle vivem, 
são, pouco mais ou menos, os factores da acquisiçãoe 
da conservação dos différentes estados mórbidos lega
dos por uma geração á geração seguinte. 

Ha ainda outras fontes de miséria physiologica 
intimamente ligadas á sociedade — são as causas so-
ciaes, entre as quaes são mencionadas principalmente: 
—a civilisação—o casamento—e a prostituição. 

Ci vi lisação. A civilisação tem sido considera
da como uma das grandes fontes de enfraquecimento 
orgânico. 

Não nos occuparemos em apreciar aqui as diffé
rentes significações que tem sido propostas para a pa-

i 
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lavra civilisação, significações mais ou menos intima
mente ligadas ao facto social de augmente de riqueza 
publica, de aperfeiçoamento civil, de desenvolvimento 
de sociedade, etc., etc. 

Qualquer que seja, porém, essa significação, é 
certo que no meio da civilisação se encontram vicios 
que exercem a sua acção d'um modo complexo na pro-
ducção de muitos estados mórbidos. 

Rousseau, resumindo o pensamento dos politicos 
revolucionários do século XVIII, affirmou que a civili
sação era destruidora da saúde e da moral, concluindo 
pela necessidade do seu aniquilamento. 

Sem acceitarmos as ideas d'esté auctor no que 
existe de destruidor da civilisação, é forçoso confessar 
todavia que o luxo, o amor da ostentação, a carestia 
dos mantimentos, condições que se apresentam n'este 
estado civilisador, abrindo, cada uma por seu modo, 
de pár em pár, as portas ao vicio e ao crime, são in
contestavelmente uma das maiores causas de enfra
quecimento orgânico e portanto da miséria physiologica. 

Casamentos.—A legislação civil e ecclesiasti-
ca outr'ora tão severa e hoje tão condescendente com 
as operações financeiras da fortuna familiar, nada es-
tatue que assegure a conservação e o melhoramento da 
raça. Os casamentos consanguíneos e os casamentos 
de enfermos não encontram para a sua realisacão ne
nhum obstáculo da parte dos poderes constituídos, e a 
prole viciada, que dimana de taes relações, dá um po-
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deroso contingente para o incremento das populações 
doentias. 

Pelo que diz respeito á influencia da consangui
nidade sobre a família tem ella sido interpretada de 
modos diversos. Em quanto que uns hygienistas com
batem abertamente os casamentos entre parentes, ou
tros, accusando os seus receios de chimeras, apresen
tam estas uniões não só como inoffensivas mas até co
mo vantajosas. 

Julgamos que a verdade não está n'um ou n'ou-
tro campo. 

A consanguinidade dá resultados perniciosos, quan
do um ou ambos os progenitores possuam doenças 
transmissíveis. N'este caso o mal multiplica-se e os re
sultados de casamentos entre esposos consanguíneos 
são mais deploráveis do que entre esposos estranhos. 
A hereditariedade mórbida é então aggravada pelas 
condições particulares em que se encontram os cônju
ges consanguíneos. 

Ao contrario, a consanguinidade, qualquer que 
seja o grau de parentesco, não tem influencia perigosa 
sobre a .saúde dos descendentes se os esposos são per
feitamente .sadios, se na família não ha vícios consti-
tucionaes. 

Julgamos portanto, que os casamentos consanguí
neos não teem os inconvenientes que muitos apontam, 
desde o momento em que os cônjuges reúnem as con
dições, physicas e moraes, que a hygiene aconselha. 

Quando tratamos de determinar a causa da degra
dação physica e moral de certas famílias, encontramos 
quasi sempre o casamento effectuado em condições 
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que a hygiene reprova: taes são os casamentos entre 
indivíduos dos quaes um ou ambos são muito novos 
ou muito velhos; as uniões realisadas a cada passo en
tre aquelles que apresentam os signaes indeléveis da 
doença que os ha de levar á sepultura. 

É para sentir que o único movei de taes casa
mentos seja, na maior parte dos casos, a transmissão 
d'um nome, d'um titulo, e principalmente da riqueza, 
essa cubica de mais um punhado de ouro que faz com 
que sejam postas de parte as mais importantes con
veniências sociaes. Fazem-se esforços para transmittir 
a opulência á posteridade: mas não se trata de a collo-
car em condições de a poder gozar. 

Prostituição.—Quem 1er os vários auctores 
que tem escripto sobre este assumpto, como Parent-
du-Chatelet e outros, poderá ver o incremento que a 
prostituição tem tomado em todas as nações e poderá 
também conhecer as suas causas e as consequências. 

Um trabalho d'esta natureza não nos permilte 
apresentar as considerações que se podiam fazer sobre 
tal assumpto, e por isso concluiremos no ponto de 
vista etiológico da thisica com as palavras de Louis 
Blanc. 

«Temos, diz elle, no meio de nós uma grande es
cola de perversidade e devassidão incessantemente 
aberta e que é urgente fechar: è a miséria orgânica 
nas suas mais hediondas formas; pois bem: em quanto 
que se não atacar o mal pela sua origem, baldados 
serão todos os esforços contra a fatalidade das conse
quências.» 



TERCEIRA PARTE 

Acção dos climas quentes 
sobre a marcha da thisica pulmonar 

Entre os différentes meios therapeuticos indicados 
e seguidos no tratamento da thisica pulmonar, o trata
mento climatérico foi e é ainda hoje considerado por 
muitos como o mais eflicaz. 

Os climas quentes foram sobretudo considerados 
por muito tempo como favoráveis aos thisicos, e a sua 
acção benéfica tão geralmente acreditada, que, susten
tar o contrario, era—no dizer de Rochard—, um verda
deiro paradoxo. 

Se de facto no meio dia da Europa os thisicos 
soffrem menos na primavera e no estio, do que no in
verno, isto não prova de modo algum que os paizes 
quentes lhe sejam favoráveis. 

É certo que as estacões d'estes climas são sem 
duvida mais fixas, a sua temperatura apresenta diffe-
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roncas menos consideráveis, mas em compensação as 
variações diurnas são mais frequentes e mais pronun
ciadas, e são estas exactamente as que mais prejudi
cam os tuberculosos. 

Assim, muitas vezes nas regiões equatoriaes, em 
consequência d'uma mudança na direcção do vento, o 
thermometro desce em algumas horas 10 e 12 grãos, 
e algumas vezes mais. 

E este abaixamento rápido é tanto mais vivamen
te sentido, quanto elle succède a calores ardentes, sur-
prehendendo d'esté modo o corpo n'um estado de hu
midade que é habitual debaixo d'estes climas. 

As impressões do calor e do frio são porém essen
cialmente relativas: o organismo só aprecia as diffe-
renças. 

«Recordo-me ainda, diz J. Rochard, da desagra
dável e penosa impressão que durante a estação cal
mosa do anno, experimentei em Bengala, quando ao ca-
hir da tarde e em consequência de violentas tempesta
des o thermometro descia rapidamente de 33 ou 34 a 
26 ou 27 gráos. 

«A equipagem do navio em que me achava apre
sentou então uma verdadeira epidemia de bronchites, 
facto que ainda se dava com as frescas tardes de Ju
nho e Julho na estação de Bourbon.» (1) 

Basta, pois, d'illusoes: os paizes quentes teem 
também seus resfriamentos, suas suppressões de trans
piração, e isto é tão geralmente reconhecido, que tanto 

(1) fiochard,des climes chauds sur laphthisie pulmonaire. 
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na Europa como nas suas colónias, todos lhes attribuem 
a maior parte das affeccões agudas. 

Ora a influencia que estas. affeccões exercem na 
marcha da tuberculisação pulmonar é incontestável. 

Nos nossos climas a thisica marcha para o seu 
termo fatal sob a impulsão reiterada d'infiammaçoes 
parciaes em volta dos focos tuberculosos. 

Cada uma d'estas affeccões, bronchicas pleureticas 
ou pulmonares, é mais um motor queimpelle o doen
te por esse declive rápido que o conduz ao tumulo; mas 
debaixo da zona tórrida não são precisas taes condi
ções; esta de per si só basta para o desenlace fatal. 

Ainda assim sob o ponto de vista de climas quen
tes é necessário distinguir e portanto separar as re
giões visinhas do equador, d'aquellas que se acham 
mais afastadas d'esta linha. 

Mas é preciso mais; é indispensável também exa
minar as loca^dades em particular; porque e este o 
único meio de colher alguma utilidade pratica. 

Com effeito, em presença d'um caso particular, o 
que o medico deve procurar, é a indicação exacta dos 
logares cuja permanência deve aconselhar ou prohibir 
aos doentes. 

Dividiremos para este fim os climas quentes em 
duas zonas ou antes n'uma zona limitada por duas li
nhas isothermicas que apresentam a direcção seguinte: 

A do hemispherio do norte parte do estreito de Gi
braltar, atravessa o Atlântico, a America septemtrio-
nal a alguns gráos ao norte do golpho do Mexico, sul
ca o Grande Oceano e a Asia, quasi parallelamente ao 
equador, attinge o 40° de latitude do norte, corta o 
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mar Gaspio, desce para o sul approximando-se do Me
diterrâneo, costêa todo o litoral d'esté mar interior, e 
vae terminar no estreito de Gibraltar, ponto de partida. 

A linha isothermica do hemispheric do sul, parte 
da extremidade meridional d'Africa, atravessa a Aus
tralia, segue o Pacifico, approxima-se um pouco do 
equador, dirigindo-se para a America meridional, cur-
va-se para o sul atravessando-a, e vae atravez do 
Atlântico terminar na parte d'Africa onde começou. 

Esta zona ou faxa que occupa na sua maior largu
ra um espaço quasi de 60°, é dividida em duas partes 
naturalmente desiguaes pela linha dos maxima de 
temperatura que descreve por cima e por baixo do 
equador terrestre ondulações também irregulares. 

Esta zona dos climas quentes subdivide-se em três 
partes a saber: 

1 .». climas quentes propriamente ditos, cuja tem
peratura annual media varia entre 15o e 20° centígra
dos. (Algeria—Cidade do Gabo—Madeira, etc.) 

2.a climas mesothermicos, cuja temperatura varia 
entre 20° e 25°c. (Gabo-Verde—Senegal—Loanda—Mo
çambique—Gôa, etc.) 

3." climas hyperthermicos, cuja temperatura é su
perior a 25° centígrados; são todas as terras que se 
acham debaixo do equador. 

Se compararmos agora estes pontos do globo sob 
o ponto de vista de temperatura a media annual d'um 
clima conhecido, como o de Lisboa, por exemplo, 
tem-se uma idéa da quantidade proporcional de calor 
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que annualmente é lançado pelo sol sobre estes diver

sos pontos da terra. 
Se por outra parte tivermos em vista a humidade 

constante, as variações ordinárias, accidentaes e men

saes, a formula climatológica tropical consiste—na 
elevação considerável de temperatura media annual—■ 
nas variações nyctherneraes ordinárias pouco amplas 
—nas variações accidentaes consideráveis—nas varia

ções mensaes pouco extensas e finalmente nas duas 
estações de calor e frescura. 

Assim, primeiro que o europeu se aclime, isto é, an

tes que se adapte ao novo meio climatérico no qual 
tem de viver, modificações, umas lentas e insensiveis, 
outras rápidas e apparentes, se operam no seu orga

nismo, taes são: uma elevação sensivel de calor or

gânico como indicam as observações de John Davy; 
uma dilatação geral dos fluidos e dos sólidos que Sou

ty considera, e com razão, como uma causa provável 
de perturbações geraes, congestões, algumas vezes até 
hemorrhagias; uma anemia variável quanto ao gráo, 
imprimindo ao colorido uma pallidez baça, que sendo 
um attributo próprio dos habitantes dos trópicos, dá 
origem no europeu a uma multidão de doenças ou pre

disposições mórbidas; finalmente, um augmento no 
rythmo do pulso, assignalado por Souty e demonstra

do pelos trabalhos mais recentes>de Greveaux; uma so

bre excitação nervosa, para a qual concorrem a abun

dância dos excitantes caloríficos e luminosos, a pobre

za de sangue, a atmosphera demasiado eléctrica, etc. 
Eis aqui as molificações mais notáveis que os cli

mas tropicaes imprimem nos europeus. 
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Mas a este estado de excitação do começo sobre
vem depressa, no fim d'algum tempo de permanência 
n'estes paizes, um estado de languidez e de fraqueza 
perigosas. 

0 Dr. J. Mané diz: (1) 
«As funcçòes do coração e dos pulmões primeiro 

exacerbadas, diminuem bem depressa: o appetite en
fraquece, a bocca secca-se; o estômago entorpecido 
pelo calor, procura alimentos que o despertem e o ex
citem. A sede é continua, pela imperiosa necessidade 
de fornecer ao organismo a grande quantidade d'agua 
que perde pelos suores. Os intestinos acham-se como 
que inertes; ha excesso de calor no ventre, e as fezes 
resíduos de digestões lentas, caminham difíicilmenle 
por falta de líquidos no intestino. 

O sangue, circulando lentamente, accumula-se no 
ligado, que por seu turno se acha incumbido d'um tra
balho extraordinário; tem elle de produzir muitas bílis 
no principio para d'esté modo ser expulso o carbone 
que o oxigénio dos pulmões não 6 suíficiente para 
queimar. 

Este augmento de bilis não passa d'um phenome-
no passageiro e próprio do começo de permanência 
n'estes paizes. 

Gomo todos os outros órgãos, o fígado não tarda 
em diminuir sua funcção, sobretudo se a permanên
cia se prolongar durante muitos annos. As ourinas 
pouco densas, tornam-se rubras e mais concentradas, 

(1) Mahé—«Manuel pratiquede hygiene navale» pag. 244 
e seguintes. 
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porque a agua que n'ellas entra sahe principalmente 
pela pelle. 

Os órgãos nervosos e sobretudo o cérebro, são a 
principio fortemente excitados; a imaginação torna-se 
mais ardente, as ideias são mais claras, os sentidos 
acham-se supra-excitados. Mas estas excitações factícias 
degeneram rapidamente n'um enfraquecimento geral. 

0 sangue empobrecido nutre insufflcientemente o 
cérebro que, como o resto dos órgãos nervosos, se en
fraquece, occasionando as variadas doenças nervosas 
que não são raras n'estes climas». 

Se taes e tão profundas modificações se dão n'um 
organismo são, vigoroso e cheio de vida, o que não 
succédera n'um ontro eivado d'uma doença como é a 
tuberculose? 

«A tbisica n'estes paizes, diz o mesmo auctor, 
fere duramente nossos pobres marinheiros, quer em 
terra quer a bordo, fazemlo numerosas victimas. 

E' isto fácil de observar na volta dos longos cru
zeiros, durante os quaes a implacável doença ceifou 
mais d'uma existência, ferindo muitas outras que nun
ca mais terão a consolação de rehaverem nos lares pá
trios a saúde, tão profundamente minada pelas doen
ças do peito». (1). 

Mas isto que os auctores práticos apontam e que 
os factos demonstram, deduz-se naturalmente. 

Com effeito, se a composição do ar é sempre a 

(1) Op. cit. pag. 247. 
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mesma, nem sempre a sua densidade é egual. Assim, 
quando um grande calor o rarefaz, contém, debaixo 
do mesmo volume, menos oxygenio do que quando 
está condensado pelo frio. 

Por outra parte é indispensável que a hematose 
se faça, qualquer que seja a latitude sob que o orga
nismo se encontre, e que n'um tempo dado o sangue 
absorva uma quantidade determinada d'oxygenio. Ora a 
capacidade do peito, não augmentando com a elevação de 
temperatura, é forçoso que no mesmo lapso de tempo 
uma maior quantidade de ar rarefeito passe pelos pul
mões durante a respiração. A. actividade dos phenome-
nos mecânicos da respiração deverá d'esté modo cres
cer em proporção do calor, e este resultado não po
derá ser obtido senão á custa dos órgãos que são a 
sede de taes phenomenos. 

0 ar assim rarefeito pelo calor, é para o pulmão 
o mesmo que um alimento pouco rico ou abundante 
em principios nutritivos é para o estômago. 

Em ambos os casos, effectivamente, é preciso uma 
maior quantidade para alcançar o mesmo flm, ao mes
mo tempo que exige um trabalho mais activo de appa-
relhos que é tão importante poupar. 

Em virtude d'isto, facilmente se comprehende a 
influencia prejudicial que os climas quentes geralmente 
exercem sobre todos os organismos e em particular so
bre os thisicos. 

Este estado de pobreza, entretido por essas con
dições climatéricas, deve necessariamente auxiliar um 
outro mantido por condições pathologicas^—a tubercu-
lisação pulmonar. Além d'isto, não é raro vêr sobre-
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vir thisicas em vários pontos dos trópicos em conse
quência de hepatites, de dysenterias, cólicas nervosas 
e febres palustres em indivíduos que até ahi nunca 
apresentaram o mais leve symptoma de tuberculisação. 

Gonnuel e Annesley notaram este facto na índia, 
James e Royle na Serra Leoa, e entre nós não é raro 
verificar a exactidão do mesmo facto em muitos doen
tes que vêem das regiões tropicaes em verdadeiro es
tado de consumpção. 

Tivemos um exemplo bem frisante na clinica de 
mulheres. 

E estes factos são tanto mais importantes quanto 
é certo que houve auctores que defenderam a quasi 
immunidade ou antagonismo que, segundo elles, exis
tia entre estes diversos estados mórbidos, sobretudo a 
infecção palustre e a thisica pulmonar. 

Boudin estabeleceu as seguintes conclusões relati
vamente a esta formula d'antagonisme «As localidades, 
diz elle, nas quaes a causa produetora das febres in
termittentes endémicas imprime uma modificação pro
funda no homem, distinguem-se pela raridade relativa 
da thisica pulmonar». (1) 

Esta opinião de Boudin baseada sobre as observa
ções de Nepple, Paccoud, Grozand e alguns mais, tem 
sido energicamente refutada, principalmente por Rufz, 
Berenguier e Lefebre. 

Realmente, suppôr que o miasma palustre é um 
antidoto da thysica a tal ponto que os paizes panta
nosos são os que offerecem, em egualdade de circuns-

(J) «Aun. de Hyg. publique» 1845. T. XXIII , pag. 58, 
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tancias, menos thisicos, ou então admittir que, apesar 
do miasma palustre, existem em certas localidades pan
tanosas condições especiaes favoráveis á duração dos 
thisicos ahi nascidos ou para ahi transportados, é con
fundir cousas essencialmente distinctas e que tornam 
o problema insolúvel. 

«É certo, diz Fonságrives, que no Senegal e Serra 
Leoa, onde a infecção palustre reveste a sua expressão 
mais accentuada, não ha maior numero de thisicos do 
que em qualquer outra localidade; mas os que vão da 
Europa perigam ahi muito mais do que perigariam se 
não fossem habitar esta colónia». (1) 

Mas suppondo mesmo que certas localidades palu
dosas possam oiferecer abrigos úteis aos thisicos, em 
razão de circumstancias de clima e de topographia em 
que os doentes se collocam, devemos notar que estas 
vantagens não são reaes, a não ser que a seguinte 
condição se realise: que estes indivíduos, por um pri
vilegio raro e excepcional para os recemchegados, ad
quiram uma immunidade para toda a infecção palustre. 

Repugna realmente admittir que a acção d'acces-
sos intensos ou d'uma cachexia palustre profunda pos
sa ser impunemente atravessada pelos thisicos, e mais 
ainda que lhes seja vantajosa. 

Pelo que acabamos de dizer, vê-se que as emana
ções deletérias que com tanta profusão abundam nos 
paizes quentes, fazem correr aos thisicos novos peri-

(1) Foussagrivea—«Therapouthiquc de la phthisie pulmo
naire» . 



— 63 — 

gos, e quando outras razões não existissem, esta era 
suJIiciente para afastar tanto quanto possivel, os tu
berculosos de residências d'esta natureza. 

Do exposto pôde deduzir-se: 
1.° Que todo. o movimento febril, qualquer que 

seja a causa, accelera a marcha da tuberculisação pul
monar; 

2.° Que toda a causa que tende a enfraquecer 
profundamente o organismo, abrevia a existência dos 
thisicos. 

Acrescentaremos ainda que as hemoptyses nos 
tuberculosos são mais frequentes nos paizes quentes do 
que na Europa. 

J. Rochard affirma ter muitas vezes observado a 
morte em consequência d'estas perdas incessantes de 
sangue, e em cinco ou- seis casos a hemoptyse quasi 
merecia a qualificação de fulminante, se tal expressão 
é permittida. 

M. Rufz na Martinica fez as mesmas observações: 
sobre 53 mortos pela thisica, 7 tiveram logar por 
hemoptyses; e sabe-se quanto entre nós é raro este mo
do de terminação. 

Como conclusão diremos que os paizes quentes em 
geral, e os intertropicaes em particular, realisando o 
conjuncto de condições ou circunstancias que podem 
conduzir o organismo a um enfraquecimento successi-
vo, devem racionalmente ser interdictos aos affectados 
de doenças pulmnares e principalmente aos de tuber
culose confirmada. 

Passaremos agora a examinar rapidamente as es
tações coloniaes portuguezas, como sendo as que mais 
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nos interessam e veremos que nenhuma d'ellas faz ex
cepção ao principio geral que acabamos de enunciar. 

Começando pela parte continental, apresentam-se 
de norte a sul pelas praias do Atlântico, Bissau e Ca-
cheu. Situadas na costa do Senegal, são os paizes tal
vez mais quentes do globo, e que ao mesmo tempo 
apresentam a temperatura mais variável. 

Duas estacões ahi dividem o anno: uma quente e 
secca, outra húmida e menos ardente. 0 vento de este 
domina durante a primeira, arrastando comsigo a sec-
cura ardente da areia do grande deserto. 

O vento de oeste reinando durante a segunda, 
traz comsigo a frescura e humidade do oceano que 
atravessa. 

Todas as causas d'insalubridade se acham reuni
das ahi: calor ardente, e variações de temperatura 
taes, que em menos de cinco minutos o thermometro 
baixa 8 ou 10°c, quando a brisa do mar succède ao 
vento da terra. 

Junte-se a isto as intermittentes de todos ostypos, 
as hepatites, cólicas nervosas e muitas outras doenças 
proprias d'esse clima, e ficará demonstrada a sua 
acção prejudicial na marcha da thisica. 

Com poucas variantes o clima da Guiné e da costa 
da Mina é quasi o mesmo. 

Já as ilhas de S. Thomé e Principe, posto que si
tuadas debaixo da linha, offerecem condições de maior 
salubridade. Ê esta a opinião dos que ahi tèem esta
cionado, quer empregados públicos, medicos e oificiaes 
da armada, quer indivíduos particulares, colonos e com-
merciantes. 
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Assim é que a thisica é ahi rara, o que não 
quer dizer que tal região se aconselhe aos thisicos. 

Não nos deve porém surprehender que aqui como 
n'outros pontos idênticos a thisica seja rara, ao menos 
apparentemente. A explicação d'esté facto está na rapi
dez com que na maior parte dos casos as doenças en
démicas d'estes paizes produzem a morte, de modo que 
não ha tempo para apreciar uma affecção, como é a 
thisica pulmonar, de marcha quasi sempre morosa e 
lenta. 

Temos em seguida a provinda de Angola, um ver
dadeiro império, cujo terreno é em geral fértil, e cuja 
salubridade em muitos pontos nada deixa a desejar, 
comparando-os com outros que exislem entre nós. 

N'esta província as estações mais importantes são: 

S. Philippe de Benguella.—Posto que Serpa 
Pinto no seu livro «Gomo eu atravessei a Africa», faça 
d'esta cidade um dos melhores climas da província, para 
onde, segundo elle, vão a ares os de Loanda e Mossa-
medes, uma tal asserção parece não ser exacta. Assim, 
referindo-se a essa passagem Manoel Ferreira Ribeiro, 
facultativo de l.a classe da armada, apresenta estas 
considerações: «Não trato de averiguar se muita gente 
de Mossamedes vae tomar os ares a Benguella. 0 que 
me cumpre dizer, como medico colonial, é que a mor
talidade de Benguella é termo medio dupla da de Mos
samedes; que a população europea se reproduz com 
melhores auspícios em Mossamedes do que em Ben
guella, e finalmente que a malaria é muito mais in-

5 



— 66 — 

tensa n'esta localidade do que nas outras». Manoel 
Ferreira Ribeiro, «Diário de Portugal» n.° 479 de 22 de 
Junho de 1879. 

S. Paulo ile Loanda.—Capital da província, 
cidade marítima, já hoje muito importante pela sua 
população e commercio, apresenta também as me
lhores condições de salubridade. Os grandes melho
ramentos emprehendidos e realisados n'estes últimos 
tempos, fizeram desapparecer o gérmen de doenças 
graves, como eram as febres biliosas e perniciosas. 

As aguas do Guanza que d'aqui a pouco irão 
abastecel-a, farão d'ella uma das nossas mais explen-
didas cidades d'além mar. 

0 seu clima, porém, é inconveniente para um 
thisico, porque se bem que a temperatura é ahi menos 
elevada que a de S. Thomé, ainda assim existem as in
termittentes proprias e a chamada cacimba, espécie de 
orvalho, que é considerado por todos como uma das 
causas mais frequentes de pneumonias, bronchites e 
outras affecções pulmonares agudas. 

MoMamedet, a Cintra d'Afrie», é aquella 
que, pela amenidade do clima, pela sua salubridade, 
pela sua abundância em producções europeas, offerece 
entre todas as nossas possessões africanas o melhor 
asylo. 

De todos os nossos domínios na Africa, Asia e Ocea
nia, seria este talvez o único ponto forçado, o único 
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asylo aceitável, se não fosse a grande distancia que 
o doente tem a percorrer e os inconvenientes de tão 
longa viagem. De resto as nossas outras, possessões 
não fazem excepção ao principio geral. 

O Brazil que forma com as regiões que acaba
mos de mencionar a porção d'America do Sul situada 
debaixo da zona tórrida, se bem que já não pertença 
ao nosso dominio, é comtudo portuguez, e por isso a 
mencionamos. 

A cidade do Rio de Janeiro, sendo um dos bons 
climas do mundo, pelo seu bello ceu e admirável ve
getação, e sobretudo pela sua uniformidade de tempe
ratura, que nunca passa de 25° nem desce de 10°, é 
um dos pontos do globo, onde a thisica se manifesta 
tanto e mais do que na Europa. 

E esta mortalidade é tão grande, que o governo 
creou no Rio de Janeiro um hospital expressamente 
para os thisicos. 

Justiniano da Silva Gomes, aggregado á faculdade 
de medicina da Bahia, diz: (1) 

«No norte do império as doenças do peito são 
muito frequentes; no Pará conduzem rapidamente ao 
marasmo; na Bahia a thisica assusta pela rapidez de 
sua marcha; assim é que vi saccumbir doentes em 
menos de dois ou três mezes.» 

(1) Silva Gomes—«Clima e doenças do Brazil». 
* 
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Parte insular.—N'este ponto referir-nos-he-
mos somente ao archipelago da Madeira e Gabo Verde, 
visto serem as terras que mais próximas nos ficam, 
não obstante este ultimo ainda estar entre os trópicos. 

D'estes archipelagos, o segundo tem o inconve
niente de ser também muito afastado, não se chegan
do ahi senão depois d'uma longa viagem. Além d'isso 
estende-se debaixo d'uma latitude bastante meridional 
para que os calores sejam fortes e as variações ther-
mologicas muito rápidas e muito extensas. N'uma pa
lavra, o estado climatérico das ilhas portuguezas de 
Gabo Verde approxima-se mais dos climas tórridos do 
que dos temperados. 

Deve porém notar-se que a cidade da Praia capi
tal de Santiago, situada por 14°,53' de latitude do nor
te, e 55°,52' de longitude de este, goza d'uma tempe
ratura singularmente temperada. 

Diz Fonssagrives que nas duas estações que ahi 
fez em 1842 e 1851, ficou fazendo d'ella um bom con
ceito pelo que diz respeito ao clima; alli podiam os thi-
sicos achar um bem estar relativo. Attendendo, porém, 
á sua distancia, parece que taes benefícios hygienicos 
são um pouco duvidosos. 

Dos paizes extratropicaes temos a Madeira o úni
co dos paizes quentes que mais voga tem adquirido 
com relação ao tratamento da thisica pulmonar. 

Effectivamente o clima da Madeira goza, no trata
mento da thisica, d'uma reputação secular, com que os 
factos nem sempre estão d'acordo. 

Os medicos inglezes e egualmente os portuguezes 
consideram a Madeira como preferível ás localidades 
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por Fothergill em 177G; Clark apresentou-a depois, e 
todos os seus compatriotas a adoptaram. 

0 clima da Madeira é realmente d'uma amenidade 
sem egual; mais quente durante o inverno, e mais 
fresco durante o estio do que o d'Italia, offerece me
nos differenças entre a temperatura do dia e da noite; 
as estações são mais regulares, e as variações diurnas 
quasi nullas. 

Todas estas vantagens fazem da Madeira a mais 
deliciosa residência 

Ter-se-ha, porém, achado o que ha tanto tempo 
se procura? A thisica suspenderá ahi definitivamente 
seus estragos? Não. 

A Madeira não faz excepção ao que acabamos de 
enunciar. E para nos convencermos d'esta verdade, 
basta olharmos para esse numero de infelizes, que não 
obstante procurarem o clima da Madeira a morte, nem 
por isso os poupa mais. 

Vem a propósito examinar a estatistica do Dr. 
Renton reproduzida na integra com relação a indiví
duos que ahi estiveram a ares. 

Sobre 47 casos de thisica confirmada, 32 morre
ram decorridos os seis primeiros mezes de permanên
cia na ilha; 6 doentes, que ahi ficaram, succumbiram 
mais tarde; os últimos 9 voltaram para Inglaterra: 
d'estes 6 morreram pouco depois, e dos 3 restantes 
nada se sabe. 

Ao contrario os doentes ainda no começo de tuber-
culisação tèem sido um pouco mais felizes. 

Em 35, ha vinte e seis que deixaram a ilha n'um 
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estado satisfactory, e nos quaes as melhoras parece
ram manter-se. 

Os elementos climatológicos seguintes explicam 
este resultado favorável. 

Situação-entre 32°,45' e 32°,37' de latitude 
norle e 16°,33' e 12°,37' de longitude d'oeste. 

Thermomefria.— Temperatura media annual 
15°, 5. 

Temperatura media mensal, — Janeiro 
16°,7. Fevereiro 17° e assim successivamente augmen-
tando de meio grão até setembro que é de 23°,3. 

Temperatura meilla «las cstacSes - In
verno 17°,1; primavera 18°,1; estio 2 Io,6; outomno 
21°,2. ' 

Maxima annual 29°,4; minima 10°; por conse
quência difference de 19°,4. 

Oscillacões nyctheineraes mínimas, oscillacões 
diurnas egualmente pouco extensas. 

Maximo de calor, do meio dia ás três da tarde; 
minimo, das quatro ás seis da manhã. 

Anemoiogia.—Alternativa quotidiana dos ven
tos da terra e de ventos do mar; atmosphera agitada, 
poucas vezes absolutamente calma. 

0 vento este sempre prejudicial, ardente, eleva 
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algumas vezes a temperatura até 35° e 36°. Ê um 
vento d'uma extrema seccura, vindo da costa d'oeste 
d'Africa. 

Tempestades. — 6 a 12 por anno, mas pouco 
violentas. 

Não obstante porém estas condições climatéricas 
apparentemente fascinadoras, Barrai, no seu livro in
titulado «0 Clima da Madeira e sua influencia thera-
peutica na thisica pulmonar», diz: «Em 1866 uma 
subscripção publica reuniu em Inglaterra uma somma 
considerável, a qual foi remettida ao Comité de Brom-
pton-Hospital, permittindo assim experimentar o cli
ma da Madeira na thisica. Vinte doentes d'esté hospital 
foram enviados á Madeira; 5 estavam no primeiro grão 
de thisica, 4 no segundo e 11 no terceiro. 

Eis os resultados obtidos: 
Em 2 os symptomas physicos melhoraram alguma 

coisa; em 5 aggravaram-se; em 12 conservavam-se no 
mesmo estado. 0 Comité pensou, e com razão, que não 
havia-vantagem em proseguir n'estes dispêndios inúteis. 
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Anatomia.—As cellulas cartilagineas, só se co
nhecem por meio de reagentes. 

Physioiogia.—0 sueco gástrico é umproducto 
de mycrozimas. 

Materia medica.—-A nytro-glycerina é o único 
medicamento capaz de attenuar as desordens da ane
mia cerebral. 

Pathologia externa.—Na pathogenia da sep
ticemia cirúrgica admittimos, como mais plausível, a 
tlieoria de Pasteur. 

Medicina operatória.—A escolha d'um anes-
tliesico varia segundo as indicações do doente. 

Partos.—Em todos os casos d'inercia primitiva 
do utero, está perfeitamente indicada a applicação do 
forceps. 

Pathologia interna.—A manifestação local do 
garrotilho depende d'uma infecção primitivamente 
geral. 

Anotomia patiioiogica. — A massa caseosa 
não é mais que o tubérculo n'um período adiantado de 
sua evolução 

Pathologia geral.—Os caracteres do pulso 
são d'um grande valor semeioticona apreciação das le
sões cardíacas. 

Medicina legal.—Nos asphixiados o que é mais 
importante notar é a apparição precoce e a intensidade 
da lividez cadavérica. 

Approvada. Pôde imprimir-se. 
O CONSELHEIRO DIRECTOR, 

Moraes Caldas. Gosta leite. 
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