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Alumno interno cio Hospital de Santo Antonio, im-
puz-me a tentativa d'uni estudo clinico para assumpto da 
minha dissertação inaugural. Descuidado vi, porém, pas
sar o tempo em successivas escolhas. Precisava comtudo. 
assentar definitivamente n'um trabalho e, entrementes, 
grassando bastante mortífera uma epidemia de varíola, 
foi-rae suggericla a ideia d'nm estudo de observação feito 
sobre os numerosos casos entrados no pavilhão de vario-
losos, que eu diariamente via, acompanhando o clinico da 
enfermaria na sua visita. Decidi-me pelo assumpto esco
lhido, tanto mais que me enthusiasmou a simplicidade do 
tratamento usado e que pelo distincto clinico director, o 
ill.mo e ex.mo sm\ dí. Guilherme Nogueira, foi considerado 
não inferior a outros, que por varias vezes teve occasiâo 
de ensaiar, entre os quaes estava a hydrotherapia e a 
medicação ether-opiacea. 

Colligindo dia a dia as minhas notas, proponho-me, 
comparando os resultados com as descripções clássicas de 
que apresento um esboço deduzido da leitura de alguns 
auctores, concluir da sua importância clinica sob o ponto 
de vista da nosographia (symptomatologia, complicações e 
prognostico), fallando em seguida da prophylaxia, em que 
procuro realçar as superiores vantagens da prophylaxia 
individual realisavel pela vaccinação e revaccinações re-



petidas, para depois apresentar em toda a sua simplici
dade a medicação pelo sulfureto de caldo que preconiso, 
e algumas das mais enaltecidas medicações que não con
sidero superiores, o que tudo constituirá o capitulo do 
tratamento. 

Antes de começar, porém, testemunho a expressão da 
minha amisade e reconhecimento aos ex.raos snrs. drs. 
Guilherme Gonçalves Nogueira e Alberto Ortigão de Mi
randa, distinctos clínicos da enfermaria de que sou alumno 
interno, dos quaes recebi reaes provas de amisade e va
liosos conselhos clínicos, dictados pela sua muita expe
riência e saber. 

Ao corpo docente da Escola Medica, que tanta bene
volência me dispensou, aqui consigno o meu profundo re
conhecimento, e, ao jury que me julgar peço mais uma 
vez benevolência para 

Porto, 25 de março de 1808. 

Q 3Í5CÍpuCo leconhecido. 



Nosograpliia 

A variola, exanthema febril caracterisado pela for
ma vesico-pustulosa e marcha cyclica da sua eru
pção, é das moléstias congéneres a mais difundida, 
a mais maligna e por isso mesmo a que mais im
porta á hygiene e ao clinico sobre o ponto de vista 
da prophylaxia. 

De remotíssima data é o seu conhecimento na 
Asia d'onde parece oriunda, e julga-se provável que 
tenha sido importada para a Europa no século vi, 
trazida pelas invasões serracenas, sendo a Hespa-
nha, a Italia e a França os primeiros paizes flagel-
lados. 

Tendo a variola caracteristicas tão pronunciadas, 
em remotas datas, medicos lhe dedicaram um ou 
outro escripto; porém, só no século xvn, Sydenheim 
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faz d'ella uma' descripção verdadeiramente magistral, 
que chega até nós ligeiramente modificada, apenas 
augmentada com novos dados clínicos que a obser
vação dia a dia recolheu. 

A variola ê essencialmente polymorpha anató
mica e clinicamente; por isso se toma para typo da 
sua descripção uma forma môdia, a mais commum 
e a que muitos chamam varíola de Sydenheim. 

Segundo a descripção clássica, divide-se a evo
lução clinica da varíola nos seguintes períodos : in
cubação, invasão, erupção, suppuração, exsiccação e 
descamação, de cuja symptomatologia passo a occu-
par-me. 

Período de incubação Chama-se assim ao in
tervalle de tempo que vae desde que o agente pa-
thogenico penetrou no organismo até ás suas pri
meiras manifestações. N'este período, o estado geral 
do doente não parece modificado, havendo todas as 
apparencias de saúde; por isso, o doente interrogado 
coisa alguma responde ter sentido, apenas refere um 
tal ou qual mal estar indefinido. Durante este pe
ríodo, nada deixa prever que, dentro em poucos dias, 
a doença irromperá mais ou menos ruidosamente, 
com mais ou menos gravidade. 

Quanto á sua duração, fácil de determinar na 
varíola inoculada, onde regula por uns oito ou nove 
dias, impossivel ou quasi impossível ô determinal-o 
na variola espontânea e comprehende-se, de facto, 
a difficuldade de averiguar quando se deu o con
tagio ; se se deu directamente, n'um primeiro con
tacto ou em qual; e, se o contacto foi único como 



3 

averiguar se o agente mórbido invadiu logo a eco
nomia ou, pelo contrario, permaneceu no vestuário, 
por exemplo, e só depois foi absorvido? Por isso 
são bastante desencontradas as opiniões a este res
peito. Assim, Alexandrojannos, no congresso dos 
medicos gregos, de abril de 1887, opinou por uma 
delonga de vinte e dois dias. Stoll e Boerhaave 
estabeleciam um praso de cinco a sete dias. 
Mais uniformes são, porém, as opiniões de Kayer, 
Helmke, Laboulbene, Vinay, Trousseau, Hardy e 
Balzer que lhe marcam uma duração de oito a 
quinze dias. 

Período de invasão.— Começa com as primeiras 
manifestações subjectivas, e vae até ao appareci-
mento da erupção. Podem estas manifestações ser 
bastante impressivas para o doente d'ellas se aper
ceber e queixar, ou bastante subtis para lhe passa
rem despercebidas pelo que, só interrogado, as reve
lará. Por isso se comprehende que haja varias mo
dalidades no período da invasão; que, ao lado das 
descripções clássicas, como que schematicas dos au-
ctores, appareçam as formas clinicas. Por isso, e 
porque realmente tive de fazer um primeiro estudo 
da doença, para concluir as minhas observações, eu 
recordarei a traços geraes a symptomatologia d'esté 
período e seguintes, reservando-me para depois apre
sentar o resultado, frisando então o que de concor
dante ou discordante encontrei. 

O individuo começa por sentir quebrantamento 
do corpo, seguido de fortes calefrios alternados de 
calor e suores, ou um calefrio único prolongado, 
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acompanhado de tremores do corpo tão intensos que 
o doente chega a fazer agitar a cama em que se 
acha deitado. Logo a temperatura se eleva a 39°, 
40° e 41° conservando o fastígio durante uns qua
tro dias, e só cahindo quando toda a erupção se 
fez. O pulso egualmente participa da febre tornan-
do-se frequente e cheio. Os graphicos do pulso, 
temperatura e respiração são regularmente concor
dantes. 

Emquanto que este movimento febril se mani
festa, symptomas d'origem nervosa ou reflexa se 
apresentam. Ora é uma cephalalgia violenta, mais 
ou menos, sempre contínua; outras vezes, ou ao 
mesmo tempo, ha uma rachialgia intensissima, geral
mente lombar, por vezes irradiada, que obriga o 
doente a evitar a posição de pé e a conservar-se 
ennovelado, tal a violência. 

Por vezes, nevralgias d'outra ordem se observam 
do lado das vísceras, nevralgias que chegam a apre-
sentar-se com symptomas predominantes. Ora é 
uma gastralgia, uma enteralgia, uma dor hepática; 
ora apparece uma pleurodynia, uma sciatica, ou ne
vralgias dos plexos cervical, brachial, etc. 

Como perturbações reflexas temos os vómitos 
quasi sempre provocados pela ingestão dos alimen
tos ou outras substancias, raras vezes espontâneos e 
que, antes, são substituidos por nauseas. N'este pe
ríodo já a respiração ruidosa, e a dyspnêa violenta 
conservam o doente em grande anciedade, sem que 
a auscultação do apparelho broncho-pulmonar revele 
coisa alguma. Igualmente apparece o delírio nas 
suas variadas formas, o qual, nas creanças, é geral-
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mente substituído por movimentos convulsivos epi-
leptiformes. 

Do lado do apparelho digestivo outras perturba
ções se mostram não menos importantes, assim: pode 
apparecer uma dysphagia acompanhada de dores de 
garganta que muitas vezes, se é seguida d'outro sym-
ptoma de que fallarei, o rash, induz a erro do dia
gnostico. A lingua apresenta-se saburrosa e húmida; 
umas vezes hâ  constipação de ventre pertinaz, ou
tras diarrhea abundante, fétida. 

É notável que os calefrios e vómitos desappa-
recem geralmente no segundo dia, em quanto que 
outros symptomas persistem, por vezes mais inten
samente, até ao período erupt-ivo. 

As urinas n'este período são raras, carregadas, 
sedimentosas, hematuricas. 

Ao fim de dois dias, um novo symptoma se 
apresenta de capital importância, pois que só por si 
muitas vezes marca o diagnostico e a gravidade da 
variola; refiro-me a certas efflorescencias cutâneas 
chamadas rashs, uma espécie das quaes deu o nome 
a uma variedade de variola, a hemorrhagica. 

E preciso bem notar que o rash é essencial
mente prodromico, que precede sempre a erupção, 
que apparece cedo, geralmente do segundo para o 
terceiro dia. O rash, que dá ao tacto uma sensação 
áspera, representa nada mais, nada menos que uma 
manifestação hyperemica ou hemorrhagica da pelle 
ou mucosas. 

É constituído por um exanthema formado por 
placas mais ou menos coradas de vermelho, mais ou 
menos extensas, mais ou menos disseminadas e ia-
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vadiado de preferencia certas regiões do corpo, com 
formas diversas; divide-se geralmente, segundo a re
gião, em inguinal, crural, axillar, e generalisado ; 
segundo o aspecto, em escarlatiniforme, saramposo, 
erythematoso, erysipelatiforme, variedades que for
mam um grupo mais geral chamado hyperemico 
e caracterisado porque desapparecem momentanea
mente á pressão, a não ser que participem das qua
lidades do segundo grupo, o rash hemorrbagico, 
como algumas vezes acontece com o rash escarlati
niforme. 

O rash hemorrhagico distingue-se pela apparição 
de petechias ou echymoses só (que como é sabido 
não desapparecem á pressão) e tal variedade forma o 
rash purpurico, ou então por verdadeiras hemorrha-
gias cutâneas, ao que se chama de preferencia pur
pura hemorrhagica variolica. 

Os qualificativos do primeiro grupo definem-nos 
bem; basta-me pois accrescentar que algumas vezes 
a cor do rash escarlatiniforme se accentua mais, 
lembrando a cor da lagosta cozida, côr que creou 
a variedade astaeoide; outras vezes então elle lem
bra a manifestação cutanea da urticaria e d'ali o 
chamar-se uriigado. Limitando-me a estas noções 
muito geraes, mais direi que, no quarto dia ou na 
véspera da erupção, o rash desapparece sem deixar 
vestigios, á excepção do hemorrhagico. 

Durante este periodo, hemorrhagias se podem 
dar do lado das mucosas, principalmente epistaxis 
e hematuria. 

É variável a duração d'esté periodo: querem uns 
que dure apenas uns três ou quatro dias, querem ou-
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t'ros que dure mais ou menos, chegando Sydenham 
e Trousseau a formularem a seguinte regra: «uma 
duração de dois dias e meio corresponde a uma va
riola confluente, uma duração de três dias e meio, 
quatro ou mais dias a uma variola discreta», o que 
não está de accordo com o resultado das minhas 
observações como referirei. 

Período de erupção. — Como a propria denomi
nação o diz, é a erupção o signal característico 
d'esté período. Desde já estabeleceremos que a eru
pção se dá na pelle como nas mucosas e nas mu
cosas primeiro que na pelle. 

A precocidade da erupção nas mucosas é tão ge
ral, que muitos chegam a consideral-a como uni ver
dadeiro prodromo da mais alta importância, sob o 
ponto de vista do diagnostico. 

O dr. Chassis, no seu trabalho sobre angina va-
riolica versando sobre a observação de 879 doentes, 
entre outras conclusões que foram apresentadas á 
Academia de Medicina de Paris, em novembro de 
1896, diz o seguinte: «Existe uma angina bucco-
pharyngea que se manisfesta algumas vezes na mes
ma data da erupção cutanea da variola, mas que é 
muitas vezes evidente antes d'esta erupção. Esta an
gina passa pelas mesmas phases (maculosa, papulosa 
e vesico-pustulosa) que o exanthema. Pela coin
cidência da sua evolução, este exanthema adquire 
uma grande importância no diagnostico differencial 
da variola, nos seus variados períodos. A sua evo
lução é mais rápida que a da erupção cutanea». 

Um dos mais precoces symptomas d'esté período 
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é a photophobia que é signal de que a erupção já 
existe no globo ocular. 

É vulgar entrando no pavilhão ver os doentes 
com a cabeça por completo mettida sob a roupa 
evitando a acção da luz. 

Como bem é sabido, a erupção apresenta-se pri
meiro sob a forma de papulas, que, dentro em 
pouco, se transformam em vesículas e seguidamente 
em pústulas, que, em curto espaço de tempo, inva
dem todo o corpo. A erupção manifesta-se pri
meiro na testa, lábios ou queixo, no rosto emfim, 
propaga-se logo ao tronco e finalmente aos mem
bros superiores e depois aos inferiores ; pelo que, 
n'uma dada occasião, se pode observar no mesmo 
individuo, simultaneamente, todas as phases das 
vesico-pustulas ; algumas vezes, porém, a invasão do 
corpo faz-se tão abruptamente que em todas as re
giões evolucionam sob a mesma phase. Uma vez 
começada a evolução faz-se muito regularmente, e, se 
a variola é discreta, pode assistir-se ás minuciosas 
modificações que se operam. Assim, no primeiro 
dia, apparecem as maculas disseminadas pela pelle, 
apresentando-se com forma lenticular e avermelhada. 
No segundo dia sente-se ao tacto que ellas se trans
formaram em papulas, circumdando-se d'uma cor ro
sea; passadas horas as papulas transformam-se em 
vesículas, á custa da formação no seu interior d'um 
liquido que pouco a pouco vae adelgaçando a epi
derme que se reduz a uma tenue pellicula. Che
gado o terceiro dia, o conteúdo das vesículas que 
até ali era límpido e incolor, começa a tornar-se 
opalescente e a vesícula a deprimir-se no centro, 

• 
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a ombilicar-se, o que significa que o terceiro pe
ríodo, a suppuração, começa. 

Verdade é que nem sempre a erupção segue 
esta marcha clássica que só se dá n'um terreno de 
eleição e na ausência de obstáculos; geralmente só 
na face é nitida, devido á menor espessura da epi
derme de que depende a configuração das vesículas 
nas variadas regiões. 

Assim, as vesico-pustulas são volumosas na face, 
pequenas no scrôto e verga, largas nas palmas das 
mãos e quasi reduzidas a simples manchas nas plan
tas dos pés. Além d'isso, nos pontos em que a pelle 
foi a séde d'uma phlogose, espontânea ou provocada 
(revulsão), a erupção é mais numerosa e as vesico-
pustulas evolucionam mais depressa, sendo além 
d'isso mais pequenas. 

É logo no começo d'esté período que se mani
festa o ptyalismo e o edema da face, sendo para 
notar que a salivação só apparece geralmente na 
variola confluente e depende evidentemente da eru
pção bucco-pharyngea, que lhe regula a intensidade. 
O doente cospe uma matéria aquosa bastante abun
dante para encher uma, duas e mais escarradeiras ; 
logo o edema da face invade todo o corpo, tornan-
do-se sempre mais accentuado nos olhos, nas mãos 
e nos pés, que, sobretudo os dedos, augmentam ex
traordinariamente de volume. 

Emquanto tudo isto se manifesta, os symptomas 
dolorosos que até então se conservaram, diminuem, 
chegando mesmo a desapparecer, e restando apenas 
a temperatura elevada. 

Uma prova da invasão das mucosas está na 
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abundância das lagrimas, na salivação de que já 
fallei, no anasalamento e rouquidão da voz, na tosse, 
que apparece por vezes, na tumefacção dos grandes 
lábios, prepurcio, conjunctiva, etc. 

É n'este período que apparecem egualmente as 
hemorrhagias, mais ou menos abundantes, das muco
sas e das vesico-pustulas, sendo as mais frequentes 
as epistaxis, as hemorrhagias buccaes, as hematurias. 
Quando se fazem nas vesico-pustulas, estas adqui
rem uma côr escura d'onde a denominação vulgar 
de' bexigas negras. Terminada a erupção, quasi que 
por completo desapparecem os symptomas dolorosos 
e o movimento febril do começo, melhorando o es
tado geral, sobretudo na variola discreta; pouco de
pois, porem, uma exacerbação dos symptomas se 
apresenta, e a febre, principalmente, eleva-se prea
nunciando um novo período, o da suppuração. 

É a forma, numero e natureza das vesico-pus
tulas que serve de base á classificação da varíola. 
Para simplicidade de comprehensão, e sobretudo por
que foi essa a divisão adoptada no hospital, dividi
rei a variola em discreta, confluente e hemorrhagica 
(que forma o grupo da varíola propriamente dita, 
aquella que evoluciona por completo), e em vario-
loide, isto é a variedade em que a erupção apenas 
réalisa as primeiras phases do desenvolvimento. 

Periodo de suppuração. — Começa geralmente 
no oitavo dia e dura em regra de dois a cinco. 
Como vimos, ao terminar o periodo antecedente a 
temperatura de novo se eleva, o que se designa por 
febre de suppuração ou secundaria, peorando o es-
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tado geral do doente, que de novo é apoquentado 
pela violência nada menor dos symptómas de inva
são, symptomas dolorosos sobretudo. Pelo seu lado, 
as vesico-pustulas cercam-se d'uma zona inflam m a-
toria, desapparecendo a ombilicação e enchendo-se 
de pús na ordem da sua apparição, isto 6, suppu-
rando primeiro as da face e seguidamente as do 
tronco e membros. 

A tumefacção que já era grande mais augmenta, 
adquirindo os tegumentos um rubor brilhante em 
que se destacam nitidas as pústulas semelhantes a 
phfyctenas. Emquanto que isto se dá, a pelle ó a 
sôde d'um prurido insupportavel que leva muitos 
doentes a arranhar-se, o que é d'uma grande gravi
dade se as arranhaduras se fazem em grandes ex
tensões, visto que são portas de entrada á absorpção 
do pús, á intoxicação. Se porém o doente é bas
tante soffredor, se deixa evolucionar livremente as 
pústulas, começa á sua superficie a fazer-se uma 
transudação abundante e pouco a pouco seccam, ou 
então rompem-se dando sabida ao pús que se con
densa e secca, transformando-se em crostas amarel-
ladas ou escuras. É no declinar d'esté periodo que 
se observam frequentemente abcessos mais. ou me
nos profundos, que estão de accordo com a natureza 
d'esta phase e que por isso mesmo não devem con-
siderar-se como complicação : estão no programma 
da doença, são devidos sobretudo a espessura e maior 
resistência da pelle em certos pontos. 

Nas mucosas a suppuração é menos abundante ; 
as vesico-pustulas apresentam-se em forma de pon
tuado branco ou escuro (no caso de variola hemorrha-
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gica) que em seguida se transforma n'uma espécie de 
membranas ao depois eliminadas. Terminada a sup-
puração, o estado geral melhora começando então a 

Exsiccação e descamação, ultimas phases da 
erupção. Nada tem de especial este período relati
vamente ás pústulas. Como as palavras o indicam, 
dá-se a transformação do seu conteúdo, mais ou me
nos liquido, em uma materia solida, concreta, que 
constitue propriamente as crostas duras e ásperas 
que, passado tempo, se descamam e cahem deixando 
a descoberto cicatrizes indeléveis, mais ou menos 
profundas, mais ou menos avermelhadas, de côr vi-
nosa, que perdem por tempo. Nas regiões porém, 
em que a pelle ó dura e cornea, estorvando já a pus-
tulação, as crostas destacadas são logo substituídas 
por outras devidas a nova transudação de pús. No 
rosto, pelo contrario, se a suppuração não foi muito 
intensa, a queda faz-se por verdadeiras escamas que 
se substituem até regeneração completa da epiderme. 

Á descamação segue-se a convalescença, que é 
demorada, sobretudo nas variolas muito suppuradas 
ou hemorrhagicas e que pode ser accidentada por 
perigosas complicações que não raras vezes produ
zem a morte. 

* * 

Tendo descripto nas paginas que precedem o 
que de mais geral se nota na evolução da variola, 
passo a referir o resultado das minhas observações. 
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A variola mostra-se clinicamente sob os mais 
variados aspectos, posto que ella não forme entida
des mórbidas distinctas; aspectos diversos que de
pendem só da virulência do agente e da susceptibi
lidade do organismo. 

Devo desde já fazer notar que no interrogatório 
dos doentes evitei o mais que pude a suggestão, 
ouvindo a narração do doente, unicamente inter-
rompendo-o na investigação das datas e só depois é 
que, auxiliado dos meus conhecimentos, procurava 
saber d'outros symptomas que não tinham sido rela
tados. 

Omitto as observações, que julgo supérfluo apre
sentar, referindo-me, porém, a ellas em conjuncto. 

Antes de entrar na apreciação da symptomato-
logia apresentarei a estatística que segue e referente 
aos doentes entrados desde janeiro de 1897 até 31 
de março de 1898, no pavilhão de homens. 

Estatística do pavilhão de homens 

Janeiro de 1897 a 31 de março de 1898 

Vaccinados Não vaccinados 

-íj- -, , / curados . 3õ Var. confluentes. I „ . ; \ fallecidos 6 
„. ' , / curados . 1 
Var. hemomuí,cas \ 

V fallecidos 3 

0 Varioloides 
12 . . . . Var. discretas 
23 curados ^ ,T 
ii m -i } V a r - confluentes 
11 fallecidos ) 
0 curados \ „_ , 
4 fallecidos / ^ a r - l i e m 0 r a l l s ' C " 
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Estatística por idades, espécie de varíola 
e estado vaccinal 

(Pavilhão de homens ) 

Var. confluentes .'■/ . ,, , , * 
\ falleciaos 

__ . . /curados . 
Vai. hemorrng.caB/ .  . , 

Viallecidos 

Vaccinados Não vaccinados 

Var. confluentes .'■/ . ,, , , * 
\ falleciaos 

__ . . /curados . 
Vai. hemorrng.caB/ .  . , 

Viallecidos 

IDADES IDADES 

Var. confluentes .'■/ . ,, , , * 
\ falleciaos 

__ . . /curados . 
Vai. hemorrng.caB/ .  . , 

Viallecidos 

IO 

O 

o 
CM 
CO 

■io 

co 

Q 
CO 
to 
CM 

CO 

CO 
CO 
CO 

IO 

© 
5* 

IO 

o 
1  f 

o 
ci 

IO o 
CO 
CO 
C l 

•Ci 
CO 

CO 

3 
o 
CO 

H 

f 

Var. confluentes .'■/ . ,, , , * 
\ falleciaos 

__ . . /curados . 
Vai. hemorrng.caB/ .  . , 

Viallecidos 

7 
3 
1 

1 

2 
21 
lõ 
5 

2 

1 
12 
9 

6 
6 

2 1 
1 

1 
1 

6 
5 
1 

1 

3 
10 
5 

1 
5 
2 

2 

1 
3 
1 1 

1 

1 

1 

-

Período de incubação. — Em geral, os doentes 
não me deram informações ou deramm'as muito va

gas para poder avaliar quando se deu o contagio. 
Uma observação apenas houve em que com muita 
provabilidade se deu n'uni limite de doze dias; ou

tra n'uni período' de oito dias, havendo muitas nas 
quaes, a acceitar as referencias do doente, se teria 
dado nos mais variados períodos. 

Período de invasão.—Se a forma clássica 6 a 
mais geralmente observada, outras encontrei algo 
frequentes. Assim, doentes me referiram que, an

tes de serem atacados intensamente, havia dias, sen

tiam um mal estar geral, um quebrantamento de 
forças, pelo que procuravam descançar; uma tal ou 
qual falta de gosto para os alimentos, não os privando 
tudo isto das suas occupações, até que eram violen

tamente atacados de calefrios, cephalalgia, vómitos, 
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etc. Evidentemente estes doentes foram atacados 
de prodromos ligeiros antes, cedendo o lugar a ou
tros mais violentos. Muitos querem incluir aquella 
symptomatologia no período de incubação; quero 
crer, porém, que ella representa antes a invasão das 
mucosas, que marca, sobretudo, a apparição da an
gina variolica. Outros doentes houve nos quaes o 
tempo d'esté período foi reduzido a um, dois dias, 
passados os quaes irrompeu a erupção. 

Kelativamente á sua duração, emquanto ao dia
gnostico da forma e gravidade da doença sobre o 
que Sydenheim e Trousseau estabeleceram uma re
gra (um espaço de dois dias e meio corresponde a 
uma variola confluente; uma duração de três dias 
e meio ou quatro a uma discreta), conclui que, em 
geral, uma duração superior a quatro dias é quasi 
sempre indicativa d'uma variola discreta ou hemor
rhagica e que a média, de duração d'esté período 6 
de três dias completos. 

Os symptomas que mais frequentemente encon
trei e pela sua ordem, foram : cephalalgia (geral
mente frontal) calefrios, rachialgia ou clôres lomba
res, vómitos e excepcionalmente outros symptomas, 
dos quaes os mais numerosos são a dysphagia com 
dores 'de garganta e a constipação do ventre. 

E notável que os vómitos, em geral, foram sem
pre provocados pelos ingesta. A respeito de cale
frios, impressionou-me que em todos os hemorrhagi-
cos fossem d'uma violência extrema, tornarrdo-se o 
symptoma inicial mais importante. 

Apenas notei o rash purpurico dos hemorrhagicos, 
e o escarlatiniforme, que raras vezes faltou nas vario-
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las confluentes graves. O rash hemorrhagico mos-
trava-se principalmente no tronco, nas faces interna 
e flectida dos membros. As epistaxis e outras he-
morrhagias eram pouco frequentes, nunca' faltando, 
porém, nos hemorrhagicos. Só nas variolas graves, 
e raras vezes, notei a diarrhea. Um symptoma de 
muita frequência que não faltou nos hemorrhagicos 
foi o delírio nas suas variadas formas. 

Período de erupção Entrando os doentes em 
pleno período de erupção cutanea, raras vezes a 
notei com a localisação bucco-pharyngea. Nos he
morrhagicos, sobretudo n'uma observação, encontrei 
nitida a comparação que alguns fazem de a erupção 
semelhar grãos de tabaco dispersos na mucosa con
gestionada. 

Sob o ponto de vista da morphologia e evolu
ção das vesico-pustulas, apenas notei uma forma de 
variola quasi sempre mortal e que se caracterisava : 
primeiro, porque a erupção se fazia lentamente e 
mal; depois, as vesico-pustulas, que já por si eram 
confluentes, confundiam-se e assapavara, formando 
quasi uma extensa pellicula cor de agua leitosa; en
tão, accentuava-se a prostracção do doente e a morte 
sobrevinha, em regra. 

Quanto á invasão do corpo pelo exanthema, ra
ras vezes vi alterada a ordem ; conservo de ideia 
apenas dois casos em que a erupção começou n'uni, 
pelo pulso direito, n'outro pelas pernas. 

Não poucas vezes a variola se apresentou con
fluente na cara e discreta no resto do corpo, tendo, 
claro está, sido classificada sempre de discreta como 
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realmente era. Egualraente notei que, por vezes, a 
suppuração nas variolas discretas apenas se dava 
em algumas regiões, abortando n'outras. O doente 
como quê era atacado a um tempo de variola e' va-
rioloide. 

A duração d'esté período foi geralmente de dois 
ou três dias, até completo apparecimento da erupção. 
Sempre que a variola era confluente, apparecia a 
rouquidão e anasalamento, dyspnea e respiração rui
dosa. O ptyalismo sobrevinha muitas vezes na va
riola confluente, havendo casos em que foi abun
dantíssimo. 

Nos restantes períodos, ha de importante a men
cionar as complicações que se deram e que, em ver
dade, foram em reduzido numero relativamente ao 
caracter eminentemente grave da epidemia, marcado 
pelos numerosos casos hemorrhagicos e confluentes. 

Complicações. —A variola, doença infecciosa, 
pode deixar depois de si doenças ou enfermidades 
mais ou menos graves. 

Sempre que for notada uma exacerbação febril, 
inexplicável em certa phase, sem perda de tempo, 
devemos examinar cuidadosamente o doente porque, 
em geral, lesões importantes encontraremos do lado 
dos diversos apparelhos. Não quer isto dizer, po
rém, que, lesões mais ou menos graves, se não pos
sam dar sem febre; razão de mais para com persis
tência vigiarmos os diversos órgãos que latentemente 
podem ser atacados. Não poucas vezes, quando se 
manifesta a febre, já o mal vem de longe; assim 
é que, dos variolosos observados, um teve na sua 
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convalescença uma elevação de temperatura. Logo 
examinado encontrou-se-lhe uma pleuresia esquerda 
com derrame purulento tão abundante, que a ponta 
do coração batia á direita do esterno. Comprehen-
de-se que tal pleuresia, de modo algum podia ha-
ver-se formado durante os dois dias em que se 
manifestou a febre. Feita a thoracentese, o doente 
succumbiu passados dias e no vigésimo nono da 
variola confluente. 

Em outro doente ainda em tratamento no pavi
lhão, declarou-se uma bronchite, na qual se enxer
tou uma pneumonia esquerda febril que cedeu aos 
alcoólicos. 

Perda da visão do olho esquerdo consecutiva a 
suppuração do globo ocular se manifestou n'um 
varioloso hemorrhagico que curou. 

Na convalescença d'uma variola discreta obser-
vou-se uma paraplegia ascendente que começando 
pelas pernas, fez-se sentir do lado da bexiga e 
sphincter anal, para se prolongar pouco depois aos 
braços. O doente sahiu .n'este estado, por exigência 
da família, no decimo terceiro dia da varíola. 

Um delirio tranquillo mas pertinaz, rebelde a 
toda a medicação usada, sobreveio n'um convales
cente de varíola confluente. Morreu passadas sema
nas n'uma sala de medicina. 

De resto, muito frequentemente se observou um 
grande numero de abcessos que bem dão ideia do 
caracter mortífero da epidemia. É sobretudo notá
vel um abcesso da região peitoral n'um convales
cente que se encontra na enfermaria 1, e que 
continha certamente uns dois litros e meio de pús. 
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Muitos outros teve este doente pelo que se encontra 
n'uma verdadeira miséria orgânica. 

Durante a descamação, por vezes se deu a 
queda do cabello, principalmente nos doentes que 
se excoriavam ou destacavam prematuramente as 
crostas. 

Prognost ico . -É, n'esta doença, uma das ques
tões mais difficeis de resolver. De facto, a intensi
dade dos primeiros symptomas, os prodromos emfim, 
coisa alguma nos indicam. Yariolas graves houve 
que se apresentaram no começo com um cortejo sym-
ptomatico dos mais reduzidos, ao passo que variolas 
discretas, varioloides mesmo, se deveriam considerar, 
no seu começo, gravíssimas se simplesmente atten-
dessemos á violência das suas manifestações. 

Ha somente, nos symptomas, dois, que são indicio 
quasi infallivel da gravidade da doença: o rash he-
morrhagico e a ecchymose sub-conjunctival. 

Por isso, só a marcha ulterior, a forma da eru
pção, o estado da vaccinação do individuo (e a dis
tancia do período vaccinal), as condições sanitárias 
e sociaes, a idade, podem, no seu conjuncto, servir 
de base nem sempre segura a um prognostico ver
dadeiro e extensivo. Ora, se tal prognostico, relativo 
á doença em si, é tão difficil, a difficuldade au
gmenta quando visamos as complicações, duração e 
terminação da doença, sendo, não poucas vezes, sur-
prehendidos nas diversas phases ou na convalescen
ça, de lesões que comsigo arrastam a morte. 

Passados em revista os symptomas, eis o que 
concluir. 
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0 rash hemorrhagico 6 um dos mais graves. 
De todos os doentes em que se manifestou, apenas 
um se considera salvo (tendo atravessado as phases 
mais perigosas acha-se no período de descamação) ; 
dois outros são de resultado duvidoso ; os restantes 
em numero de sete morreram n'um período de seis 
dias, em média. 

Acompanhando o rash, egualmente é d'uma gra
vidade extrema a ecchymose sub-conjunctival; obser
vada quatro vezes e sobretudo nitida, verdadeira
mente característica, n'um caso, sempre foi seguida 
de morte. 

Depois d'estes, ainda de caracter hemorrhagico, 
apparece a angina variolica egualmente fatal. 

Posto que em pequeno numero, foi notado que 
as outras espécies de rashs egualmente se deram em 
variolas graves. 

Aproveitando o ensejo, direi que o actual caso 
de variola hemorrhagica que se considera salvo, a 
não. ser que sobrevenha complicação, apresentou o 
rash purpurico com ausência de ecchymose conjun
ctival, mas com angina variolica negra, e que as 
vesico-pustulas se encheram consecutivamente de 
sangue, córando-se de negro, côr que hoje possuem 
algumas raras crostas que ainda existem. 

As hemorrhagias que egualmente se mostram do 
lado das mucosas (epistaxis, hemopthyses, hematú
rias, etc.), egualmente ensombram o prognostico, pois 
geralmente indicam a variola confluente grave. 

A diarrhea principalmente fétida, foi extrema
mente grave, pois que, á acção, já de si depaupe-
rante da doença, veio juntar-se o esgotamento que 
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provoca. Egualmente 6 .grave a constipação de ven
tre prolongada. 

A elevação demasiada da temperatura, acompa
nhada de delírio, é de mau prognostico,, sobretudo 
se a sua marcha, e as suas crises não são concor
des com a evolução eraptiva. 

O prognostico torna-se benigno se a erupção é 
pouco abundante, sahe bem, e evoluciona segundo o 
typo clássico. É pelo contrario de extrema gravi
dade, se a erupção é basta e se as suas phases se 
não apresentam francamente, sobretudo durante a 
suppuração. 

N'um adiantado momento cia erupção, notou-se 
que, sempre que o varioloso se excoriava, por causa 
do prurido da pelle, em grandes extensões, o desen
lace não se fazia esperar, o que pode explicar-se 
porque a desnudação da epiderme sangrenta é uma 
porta de entrada ás toxinas. Egualmente era d'um 
prognostico fatal em breve tempo, o tremor do corpo, 
durante a erupção, sobretudo pronunciado na cabeça 
e braços, seguido de prostracção e carphologia. 

É notável que uma grande parte dos mortos de 
variola eram hespanhoes, vaccinados ou não, e que 
as complicações mais importantes que mencionei se 
deram egualmente nos mesmos indivíduos, e reve
lando este facto, foi-me contado que, ha annos, por 
occasião d'outra epidemia de variola, egualmente 
os hespanhoes pagaram o melhor tributo á doença. 
Como explical-o? Será por falta de hygiene do 
corpo, em virtude das occupações rudes e immundas 
d'estes indivíduos? Será uma questão de vaccina? 
Não sei. 



Prophylaxia 

Graças á vulgarisação da vaccina, a variola já 
não tem o caracter espantosamente mortífero d'ou-
tros tempos. Se no Porto, mau grado os louváveis 
esforços do distincto hygienista e meu ex.™0 profes
sor dr. Kicardo Jorge, ha ainda epidemias de variola 
que, rastejando pela cidade, arrebatam numerosas 
victimas, é isso devido á inércia dos nossos poderes 
públicos e á ignorância e indifferentismo d'esté povo 
de analphabètes pela observação rigorosa de medida 
de tão alto valor prophylactico, como é a vacci-
nação. 

O povo pensa, infundadamente, que a vaccina 
não preserva da variola, adduzindo exemplos de 
que este e aquelle de vinte, trinta annos, apesar de 
vaccinados, succumbiram á doença, não sabendo ou 
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não querendo saber que a Hygiene não assegura á 
vaccinação propriedades absolutas e permanentes, 
mas sim temporárias, como semelhantemente se dá 
com um primeiro ataque de bexigas loucas de im-
munidade temporária, muitas vezes violavel. 

ISTão attende ou certamente ignora que paizes 
onde a civilisação é um facto, decretando a vacci
nação e revaccinação obrigatória, teem visto dimi
nuir, quasi desapparecer, dos seus obituários os 
números relativos á variola, ao passo que nações 
que tal lei não teem, se vêem ainda a braços com 
epidemias mais ou menos intensas, mas sempre mor
tíferas e prejudiciaes. 

Portugal infelizmente, o Porto sobretudo, dá um 
exemplo frisante. Ao passo que a média obituária 
da variola é por 1:000 habitantes: em Vienna 0,67, 
em Paris 0,28, em Londres 0,25 e em Berlim 0,01, 
pela estatística official concluo que durante os an-
nos de 1893 a 1897, inclusive, fez a variola 595 
óbitos, o que representa uma média de 0,743 °/iooo 
habitantes annualmente, consideraudo a população 
do Porto como visinha de 160:000 almas. Durante 
este período de tempo, só em 1894 fez 222 mortes. 

Eis os números correspondentes aos cinco annos 
e por mezes: 
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Obituário da variola 

1893 1894 1895 1896 1897 Total 
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30 
30 
47 
86 
91 
108 

3 
3 
1 

6 
1" 
1 
3 
6 
18 
20 
19 

16 
6 
7 
13 
16 
17 
12 
10 

■ 21 
46 
33 
25 

2õ 
13 
15 
14 
7 
10 
1 
3 
3 

1 
2 

1 

2 

1 
2 

1 
6 
4 
4 
3 
11 
16 
14 
15 
22 
36 
60 

45 
28 
28 
31 
32 
39 
30 
30 
47 
86 
91 
108 

81 222 94 6 192 595 

É clássico o exemplo da immtrnidade adquirida 
do exercito allemão, no qual a vaccina é obrigató

ria desde 1834. O professor Proust nas suas con

ferencias de hygiene o refere assim : « Durante a 
epidemia da variola que em 187071, assolou toda 
a Europa, entraram em França 1.200:000 vaccina

dos ou revaccinados allemães ; por esta occasião, a 
epidemia, só em Paris, em 1870, fez 10:649 victi

mas, e em 1871, 2:777, ao mesmo tempo que ma

tava 23:469 soldados francezes. Pois, durante todo 
este período, dos allemães apenas morreram de va

ríola 134 homens ». Claramente se deduz que tal 
resultado só á pratica das vaccinações e revaccina

ções se deve attribuir. 
A vaccinação não vale para sempre como pensa 

uma grande parte do povo crente, nem medico hy

gienista algum tal affirma, não; o período de não 
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receptividade que ella confere ó limitado. Segundo 
as opiniões mais recentes prolonga-se por sete a 
dez annos e se em mais largos limites varia, 6 
isso devido á qualidade da lympha vaccinal empre
gada e á intensidade da inoculação. 

Na estatística de que me servi que é a do Bo
letim mensal do serviço municipal de saúde e hy
giene da cidade do Porto, não vem expresso no obi
tuário da varíola o numero dos obitos'que se deram 
em indivíduos vaccinados ; não posso, portanto, rigoro
samente deduzir a delonga provável do periodo da 
immunidade, no entanto eis o que a estatística me 
dá independente do conhecimento dos indivíduos 
vaccinados e mortos pela varíola: 

1893 1894 1895 1896 1897 Total 

3 3 3 9 
1 a 3 » 2 12 — — 4 18 

5 19 8 1 11 44 
6 a 12 ' » 10 28 22 — 32 92 

13 39 12 1 26 91 
2 a 5 » 23 54 17 — 41 135 
5 a 8 » 11 9 6 1 29 56 
8 a 12 » 2 9 2 — 4 17 
12 a 20 » 7 28 7 1 10 53 
20 a 30 » 8 19 13 1 23 64 
30 a 40 » — 1 1 1 7 10 
40 a 50 » — 1 1 — 1 3 
50 a 60 » — _ 1 — _ 1 

- - 1 - 1 '2 
81 222 94 6 192 695 

D'aqui se deduz que ha um máximo de morta
lidade dos cinco aos èea- annos e outro dos vinte 
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aos trinta annos. Por isso, ainda que sem rigor, 
se conclue que o maior obituário corresponde áquel-
les períodos; quanto á maior mortalidade em outras 
idades, eu explico-a ainda pela reluctancia á pra
tica das vaccinações, pois que, pelo quadro seguinte 
se observa a desproporção enorme entre o numero 
de nascimentos e o numero de vaccinados, deduzido 
o numero de mortos, independentemente de parte 
d'estes entrarem no numero cie vaccinados como é 
muito possível: 
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Em resumo, nos cinco annos nasceram 26:910 in
divíduos, dos quaes morreram até á idade de oito 
annos 11:918, podendo, o que é muito provável, 
pertencer muitos d'esté numero aos annos anterio
res. Sobreviveram portanto 14:992, nos quaes o nu
mero de vaccinações n'esse mesmo tempo e até á 
idade de sete annos, foi unicamente de 4:703, o que 
representa uma desproporção enorme, pois 31 °/0 ape
nas se vaccinaram. 

Pelo rapiclo exame do quadro referido a pag. 26 
immediatamente se conclue que a receptividade au
gmenta com a maior distancia do dia vaccinal, e, 
a este propósito também me não falta a confirma
ção pessoal da pratica clinica do meu distincte con
discípulo dr. Marques de Andrade, que a propósito 
me referiu o que segue: 

« N'uma epidemia familiar que tive occasião de 
acompanhar bem de perto e de estudar minuciosa
mente, em fins de novembro de 1897, pude obser
var que o valor prophylactico da vaccina ó indis
cutível e que o poder immunisante, conferido pela 
mesma, vae declinando segundo a maior distancia 
do momento vaccinal. 

Na epidemia em questão, o primeiro individuo 
atacado foi um pequeno de nove annos, três vezes 
vaccinado, sem successo, em creança. Apesar do ri
goroso isolamento e da recommendação cuidadosa de 
todos os preceitos hygienicos, um ou outro descuido, 
por ignorância ou por incredulidade, no rigor das 
medidas apontadas, deu motivo a que a epidemia 
lavrasse e accommettesse seguidamente mais seis 
pessoas da casa. Todas estas eram de idade supe-
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rior a quinze annos e seguramente vaccinadas. 
Também a variola revestiu a forma confluente no 
primeiro caso e a forma discreta em todos os mais. 
Para completar, accrescentarei, que quatro irmãosi-
tos da primeira creança, todos vaccinados, um d'el
les (de cerca de um anno), dois mezes antes do pri
meiro caso, mas todos de idade inferior a sete annos, 
ficaram indemnes de contagio». 

Tendo-se observado que a variola atacava, em 
geral, uma só vez o mesmo individuo e que quasi 
não poupava pessoa alguma, de longa data se pro
curou evitar a doença adquirindo-a o mais cedo 
possível por meio da inoculação d'uma variola be
nigna— variolisação, notando-se que com tal pratica 
as epidemias poupavam mais victimas. Ignora-se 
quando foi inventada a variolisação; apenas se sabe 
que é remota a sua idade. Originaria do Oriente, 
talvez da China, passou d'aqui á Tartaria, Grécia, 
Turquia e emfim á Europa. 

Ainda hoje é de uso corrente nos arabes, e será 
aqui bem cabido o interesse de saber como em re
motas epochas se variolisava. 

Os Brahmes por exemplo, percorriam para tal 
pratica, o paiz varias vezes no anno. Os indivíduos 
que tinham de sujeitar-se á operação deviam estar 
em pleno estado de saúde e serem de idade de 
cinco a doze annos. Oito dias antes, a sua alimen
tação era muito ligeira, purgando-se além d'isso e 
tomando banhos geraes tépidos, depois do que lhe 
introduziam atravez da pelle com um estylete fios 
impregnados de pús variolico; outras vezes desnu
davam a pelle da sua epiderme depois do que a 
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friccionavam com bocados de panno de algodão 
embebido no pus de pústulas variolicas. 

Os arabes tunisiacos, que ainda hoje usam muito 
tal methodo, tomara o pus d'uma pústula variolica 
benigna e inoculam-n'o geralmente na prega cuta
nea que no dorso da mão separa o polegar do index. 

Famílias ha que preferem o contagio : a creança 
ou adulto a variolisar ingere em leite crostas va
riolicas, e outras, finalmente, levara a creança ao 
quarto de habitação d'uma outra atacada de variola 
benigna em plena erupção, e ahi a deixam, em 
intimo convivio, partilhando da sua alimentação du
rante uma hora pouco mais ou menos, em seguida 
ao que, passados dois dias, apparecem pequenas pa-
pulas que vão augmentando até ao quinto dia em 
que começam a transformar-se em vesículas, con
tendo a principio um liquido límpido e ao depois 
turvo. No oitavo dia apparece a suppuração com 
febre, calefrios, cephalêa, etc. Geralmente, á volta 
das vesico-pustulas assim formadas, começa a dese-
nhar-se uma zona inflammatoria muito dolorosa que, 
dentro de poucos dias, é a sede de novas pústulas 
que da mesma forma evolucionam. Não era isem-
pta de perigos e grandes uma tal costumeira, pois 
que, se em geral se provocava uma variola benigna, 
não poucas vezes o resultado da inoculação ou do 
contagio era uma varíola grave ou mesmo mortal. 

Esta pratica da variolisação foi em 1673 intro
duzida na Turquia por Emmanuel Timoni, medico 
italiano em Constantinopla, mas dentro em pouco 
cahiu no descrédito. Eoi só em 1721 que Lady 
Wortley Montagu, reconhecendo os benefícios da va-
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riolisação e fazendo-a praticar nos seus filhos, asse
gurou as suas vantagens, concorrendo para a sua di
vulgação na Inglaterra, d'onde se espalhou, não 
obstante uma guerra atroz, por toda a Europa onde 
foi muito praticada, sobretudo na Allemanha, Hol-
landa, Suissa, Eussia, Hespanha, etc. O principal 
argumento contra a variolisação era o de provocar 
epidemias que depois não seria fácil entravar por falta 
de meios. Procurou-se, por isso, descobrir um qual
quer principio que, inoffensivo, podesse assegurar a 
immunidade. 

A variolisação, que á falta de melhor era muito 
salutar, pois as epidemias se tornavam de facto me
nos mortíferas a troco d'uma varíola attenuada, suc-
cecleu a immortal descoberta de Jenner em 1798, a 
vaccinação. Edouard Jenner, medico de Berkeley, 
dando ouvidos á crença popular que então corria 
de que os vaqueiros tinham uma tal ou qual immu
nidade para a variola, procurou durante annos elu-
cidar-se sobre o presumido facto. 

Em resultado das suas investigações, acabou por 
notar que os vaqueiros adquiriam por vezes uma 
affecção pustulosa das mãos, que muito lembrava a 
affecção eruptiva do ubre da vacca, o coiv-pox; e 
pensou que, se a variolisação preservava da variola 
tornando o terreno inoculado estéril á recidiva, tal
vez que a não receptividade dos vaqueiros resultasse 
d'uma invasão prévia do organismo por uma doença 
qualquer pertencente ao género da variola, ainda 
que d'outra espécie, a qual muito bem podia ser o 
cow-pox. Convencido d'isto praticou, de facto, a 
primeira vaccinação a 14 de maio de 1796, inocu-
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lando pús de pústulas dos ubres da vacca n'uma 
creança, depois do que inoculou a variola sem re
sultado; e assim inventou a vaccina que divulgou 
e que fez triumphar apesar de encarniçada campa
nha de descrédito. 

Foi em 1799 que Jenner publicou uma memoria 
sobre o objecto das suas investigações. Não quero 
agora discutir se tal methodo já era conhecido dos 
antigos; se na índia, Dhauwantards muitos annos 
antes, tinha já feito conhecer as regras da vaccina-
ção; se, como o affirma William Bruce a Erskine 
de Bombaim, a vaccina era já muito praticada na 
Persia. Pouco importa que, pelas relações da In
glaterra com as índias, Jenner conhecesse já tal me
thodo e se apresentasse como inventor quando era 
simples plagiador; o que 6 verdade, o que é impor
tante, é que a Jenner única e exclusivamente se 
deve a divulgação de tal pratica que milhares de 
vidas tem arrebatado á morte. 

A principio, a inoculação fazia-se de braço para 
braço. Annos depois, um novo methodo se apresen
tou e subsiste: a vaccina é cultivada n'uma vitella 
d'onde é transmittida ao homem. A origem é a mes
ma, o terreno de cultura é que diffère. São de
mais reconhecidas as vantagens da vaccina animal, 
vantagens que visam sobretudo a obstar á inocula
ção simultânea de outras doenças, das quaes a sy
philis é a mais importante e que tanto concorreram 
para diffamar tão genial methodo. Foi Troja, cirur
gião napolitano, quem primeiro cultivou a vaccina na 
vitella, de cuja cultura a primeira communicação ap-
pareceu em 1810, apresentada pelo discípulo Galbiati. 
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Nascida em Nápoles, a vaccina animal espalh ou
se pela Europa, depois da communicação feita no 
congresso de Lyon, em 1864, pelo dr. Vieunois so
bre syphilis vaccinal. Desde então varias nações a 
tem adoptado como obrigatória, directa ou indire
ctamente, pondo-se assim a coberto d'uma terrível 
doença que, sobretudo, se ceva nas classes trabalha
doras, as mais desprotegidas de meios e as que 
maior falta fazem á vitalidade das nações. Reco
nhecida a deficiência da vaccinação e ao mesmo 
tempo as vantagens das revaccinações, são estas 
egualmente decretadas por vários paizes, com o fim 
de restabelecer a immunidade perdida ou attenuada 
pelo intervallo de annos. Taes são as medidas da 
prophylaxia individual que de longa data se vem 
propondo contra esta febre eruptiva. 

A prophylaxia individual, tendo por fim asse
gurar a não receptividade mórbida ou pelo menos 
attenual-a, 6 realisada pela vaccinação e revaccina-
ção ; a prophylaxia social tendo por f jm evitar o 
contagio, é posta em pratica pela desinfecção dos 
locaes atacados, isolamento e hospitalisação dos va-
riolosos. A efficacia da vaccinação e revaccinação 
é tão evidente que ninguém a contesta. Se uma 
verdadeira cruzada anti-vaccinal se levantou n'alguns 
paizes, attribuindo á vaccina uma maior mortalidade 
das populações, essa campanha não argumenta com 
factos porque os não tem ; simplesmente allega ac
cidentes de que deverão ser incriminados os vacci-
nadores e não a vaccina. 

Um dos accidentes da inoculação, mais violenta
mente increpado, é a syphilis vaccinal ; ora, sa-
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bido 6 que usando da vaccina animal, como é vul
gar hoje, não se corre risco de taes inconvenientes. 
Contra esta cruzada, academias e sociedades medi
cas se pronunciaram. Abundam de resto os exem
plos de immunidade adquirida pela vaccina. 

A Allemanha, a Inglaterra e outros paizes que 
legislaram a vaccinação e revaccinação obrigatórias 
quasi, como o affirma Proust, não conhecem tal fe
bre eruptiva no seu obituário, ao passo que nações 
que tal lei não teem, ou a executam mal, são fla-
gelladas pelo terrível morbo; assim o demonstra a 
seguinte estatística representando a média obituária 
por milhão de almas, calculada nos annos de t89ê-ÔO- f^^S-^r 
e referida a pag. 520 da publicação The Practitio
ner, mez de maio : 

Suécia . . 1 Allemanha . 3,5 Bélgica . . 164 Italia. . . 636 
Irlanda . . 1 Inglaterra . 16 Russia . . 231 Hespanha . 963 
Escócia . . 3 Suissa . . 18,5 Austria . . 510' 

Abster-me-hei de dizer do funccionamento dos 
institutos vaccinicos e de referencias á technica 
operatória ; apenas notarei que devemos sempre pro
curar vaccina recente pois que, alterando-se depressa, 
o seu poder immunisante perde-se, podendo provo-
car-se accidentes com que se não contava. 

Se muitas vezes a vaccina não preenche os seus 
fins é pelo seu máo emprego. Algumas vezes se 
põem de parte precauções, do maior interesse, usan-
do-se da vaccina Jenneriana e utilisando a lympha 
sahida de pústulas velhas, alterada, com que se pro
voca uma falsa vesico-pustula vaccinal que da va
ríola não preserva. 
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É bem conhecida a evolução da pústula vacci

nal. Logo depois da inoculação e no ponto inocu

lado apparece uma mancha fugaz que lembra a pi

cada d'um insecto e que não 6 indicio seguro do 
successo da vaccina. Nos três primeiros dias nada 
de anormal no ponto inoculado, mas no quarto dia 
ahi apparece uma elevação dura, uma papula pruri

ginosa que augmenta de volume, vesicúla ao sexto 
dia adquirindo uma cor brancoazulada circumdada 
d'uma zona rosea, e se enche ao mesmo tempo de 
lympha que, no oitavo dia, se turva tornandose pu

rulenta. Então a pústula começa a deprimirse e 
a seccar, transformandose no decimo segundo dia 
n'uma crosta que, dentro em pouco, cabe deixando 
indeléveis cicatrizes. 

Não eleve o clinico confundir a verdadeira evo

lução vaccinal com uma falsa vaccina de evolução 
mais curta e, que de coisa alguma preserva. 

Sobre os beneficios immunisantes da vaccina re

ferirei o seguinte exemplo apresentado a pag. 916 da 
Revue ãe Hygiene, de 1895: «N'uma these de 1894, 
M. Soterine, de Saint Petersbourg, estudou a in

fluencia da vaccinação n'uma epidemia de variola 
em trinta cidades russas. Em 665 famílias encon

trou 1:564 individues de menos de quatorze annos. 
Dividiuos em vaccinados, revaccinados e duvido

sos. N'estas 1:564' creanças haviam 1:055 vacci

nadas, 434 não vaccinadas e 75 duvidosas. Das 
1:055 vaccinadas apenas foram atacadas de variola 
16 ou 1,37 %. Das 75 duvidosas, 35, isto 6 46 %, 
e, finalmente, das não vaccinadas, em numero de 
434, 244 foram atacadas ou 58,6 %■ D'onde se 



37 

concilie que os não vaccinados dão a maior per
centagem no quadro da receptividade». 

Da publicação ingleza The Practitioner, do mez 
de maio de 1896, recolhi este documento importan
tíssimo, referente á estatística do obituário da variola 
na Suécia por milhão da almas: 

Annos Média 

Antes da vaccina . . . . 1774 - 1801 2:045 
Vaccina facultativa. . . . 1802 -1816 480 

» obrigatória. . . . 1817-1893 155 
Nos últimos 9 annos . . . 1885 -1893 1,7 

Eeconhecida a deficiência da vaccinação e as 
superiores vantagens da revaccinação aconselha-se, 
sobretudo em tempo de epidemias, uma primeira re
vaccinação. aos sete annos, uma segunda aos vinte, e 
uma ultima aos trinta e cinco ; sendo ainda boa 
pratica, se a operação não deu resultado, repetil-a 
todos os annos. Fique bem assente que a immu-
nidade vaccinal é essencialmente temporária e que, 
d'esté modo, pela simples razão d'uma primeira vac
cinação não estamos isemptos do contagio. Este é 
o motivo porque n'alguns paizes se tem decretado a 
revaccinação obrigatória. Assim : 

A Allemanha tem a vaccinação obrigatória no 
exercito desde 1834, e a vaccinação e revaccinação 
obrigatória para a restante população, desde 8 de 
agosto de 1874. Foi n'este paiz que os benefícios 
da vaccinação mais se evidenciaram a tal ponto que 
Bertillon, em 1885, conclue por dizer que a variola 
acabou ali. 

Na Inglaterra, por decreto de 1840 foi prohibida 
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a variolisação, e em 12 de agosto de 1867 foi de
cretada a vaccinação obrigatória, Tendo-se accen-
tuado uma forte corrente contra tal pratica, em 1883, 
levantada a questão no parlamento, por duzentos e 
oitenta e seis votos contra dezeseis, foi votada a 
nota seguinte: «A camará considerando que a pra
tica da vaccinação diminuiu em grandes proporções 
a mortalidade pela varíola, que as leis relativas a' 
este assumpto poderão modificar-se conforme a ex
periência o indicar mas que são necessárias para 
•prevenir e attenuar tão perigosa doença, passa á or
dem do dia». 

Eis segundo uma estatística do dr. Louis Thery 
o obituário por 100:000 habitantes: 

* 
1847-50 29,4 
1851-55 25,4 
1856-60 19,9 
1861-65 21,8 
1866-70 10,4 
1871 - 75 41,0 C) 
1876-80 7,8 
1881-85 7,8 
1886-90 1,3 

Na Italia, só em 1889 foi decretada obrigatória 
a vaccina. Ha a notar que n'este paiz a lei só no 
exercito é rigorosamente cumprida, sendo um tanto 
descurada pela restante população. 

(*) Esto augmente oxplica-o o auotor da estatística, porque epidemias 
rastilharam em cidades ondo na maior parto, foi descurada a vaccinação; ex
plicação quo se accoita visto a diminuiçSo rápida que logo se nota nos annos 
seguintes. 



39 

Na Russia, só o exercito tem a vaccinação obri
gatória o que alguns explicam por uma questão de 
preceitos religiosos, acreditando os russos que com a 
vaccina se introduzem no corpo espíritos malignos. 

A Turquia, egnalmente pelo mesmo motivo não 
se pratica a vaccinação obrigatória. 

A Baviera foi o primeiro paiz que adoptou a 
vaccinação obrigatória em 1807, e a revaccinação 
em 1874. 

Teem ainda a vaccina obrigatória directamente, 
por lei, ou indirectamente pela exigência de certi
ficados de vaccinação para a admissão nas escolas, 
nas administrações publicas, para casar, para obter 
certas pretenções, os seguintes paizes: Austria-Hun-
gria, Bélgica, Dinamarca, Egypto, Grécia, Hollanda, 
Eepublica Argentina, Servia, Suécia, Venezuella, 
Suissa, etc. 

Nos Estados - Uhidqs, segundo Proust, a pratica 
da vaccinação radicou-se tanto no animo dos povos, 
que ainda se não impoz a necessidade d'uma lei de 
vaccinação obrigatória, exigindo-se simplesmente um 
certificado de vaccinação para a admissão nas esco
las, nas fabricas, nos estabelecimentos públicos, etc. 

Na França, só o exercito tem vaccina obrigató
ria, desde 8 de março de 1875. 

Em Portugal, egualmente só existe a pratica de 
vaccinação regulamentar no exercito. Ultimamente 
na sessão legislativa actual, um membro da camará 
dos deputados apresentou ao parlamento um proje
cto de lei sobre tão importante assumpto, a favor 
do qual logo se manifestou a Sociedade de Medi
cina e Cirurgia do Porto, traduzindo em louvores 
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áquelle deputado o seu pensar que é também o da 
classe medica portugueza. 

No Porto, apesar dos incansáveis esforços do 
distincto medico municipal o ex.mo snr. dr. Kicardo 
Jorge, nota-se como que uma negligencia ou má 
vontade de grande numero de pães em vaccinarem 
os seus filhos; cada-um tem o direito de os sacrificar 
a falsos princípios, a falsas theorias, á sua ignorân
cia. Quanto á revaccinação, nem vale a pena fallar. 

Eis o que diz a estatística a tal respeito: 
Desde 1893 a 1897 inclusive, houve o seguinte 

movimento relatado no quadro de pag. 28 : 

1893 1894 1895 1896 1897 

Nascimentos 5:217 4:940 5:341 5:564 5:848 
Óbitos ató doz annos . . . 2:5G3 2:481 1:906 2:597 2:311 
Vaccinados ató soto annos . 527 990 682 736 1:768 

, D'onde se conclue que nasceram 26:910 indiví
duos, morreram 11:918, ficando sobrevivendo 14:992, 
o que representa pelo menos o triplo das vaccina-
ções (em numero de 4:703), pondo já de parte a 
ideia do numero dos óbitos ser augmentado com o 
contingente obituário de idades em que mais ex
cepcionalmente se pratica a vaccinação. Não se 
praticando a vaccinação apenas no posto municipal, 
este resultado não é seguro, bem o sei ; no entanto, 
ella não discorda dos conhecimentos clínicos, tendo 
sido grande o numero de variolosos não vaccinados 
que entraram no hospital. Por outro lado devemos 
notar que as classes pobres são as mais proligeras, 
e que a sua prole se vaccinará de preferencia no 
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posto camarário, onde egualmente vão indivíduos 
da classe remediada. 

Quanto aos revaccinados, a estatística de que me 
sirvo nada diz, mas, suppondo que sejam individuos 
de idade superior a sete annos, o seu numero ape
nas monta nos cinco annos a 424, em verdade di
minutíssimo. Vè-se, claramente, que uma lei de vac-
cinação e revaccinação obrigatória se impõe. Em-
quanto tal lei não surge, muito se aproveitaria que, 
nos estabelecimentos fabris, nas escolas, para a ad
missão a empregos públicos, sobretudo os das cama
rás municipaes, nos hospitaes, nas casas de caridade, 
nas grandes companhias, etc., todo o pessoal fosse 
obrigado a apresentar um certificado de vaccinação 
ou revaccinação recente. Como seria fecunda tal 
pratica; como se insinuaria no animo do povo o ha
bito d'aquelle preceito de hygiene! Talvez que por 
este meio, como acontece nos Estados-Unidos, a ne
cessidade d'uma lei se não impozesse o que, a muitos, 
se afigura attentatorio dos direitos civis. 

Não seria egualmente util a publicação na im
prensa de dados estatísticos que, fazendo realçar as 
vantagens da vaccinação, provassem como os indi
viduos atacados são sobretudo os não vaccinados, ou 
os vaccinados de longa data? Incontestavelmente. 

Em 1881, a Academia de Medicina de Paris, 
discutindo a urgência d'uma lei de vaccinação obri
gatória, não levantou objecção alguma á efficacia de 
tal meio prophylatico, acabando por votar a sua 
adopção. 

Fallando da prophylaxia individual, vou occupar-
me agora das medidas hygienicas a adoptar como 
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preventivas do contagio n'uma cidade ou localidade, 
e das quaes a mais capital é o isolamento dos 
variolosos, attenta a natureza infecciosa da doença. 
Como realisar tal medida d'uma utilidade incontes
tada ? O isolamento pode fazer-se no domicilio ; po
rém, deve antes preferir-se o isolamento hospitalar. 
A respeito de medidas obrigatórias dizendo respeito 
ao isolamento, nada temos legislado. 

O varioloso, segundo a sua vontade, pode tra-
tar-se em casa ou recolher-se ao hospital, sujei tan-
do-se unicamente á desinfecção domiciliaria e dos 
utensílios domésticos, desinfecção que se levou a 
effeito a troco de enormes esforços e não sem re
criminações injustas. 

Não se privando o. varioloso de visitas, não se 
impondo a revaccinação das pessoas que o tratam, 
cada um representa um eminente perigo para a so
ciedade. 

Se o doente se resolve a recolher ao hospital, 
ahi temos vários meios de contagio no vehiculo que 
o transporta, seja carro, seja maca, porque não sof-
frendo a desinfecção, podem logo ser utilisados para 
outros fins. 

Se vae a pó, semeia o contagio egualmente, aper
tando a mão a um conhecido, roçando o seu ves
tuário por um desconhecido, sentando-se para des-
cançar, expectorando no solo, etc. 

Se o doente pertence á classe dos protegidos da 
sorte e 6 suficientemente intelligente para - vêr as 
razões das medidas prophylaticas que o medico 
lembra, ainda se consegue alguma coisa de util; nas 
classes pobres, poróm, o resultado é illusorio. 
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Em que condições se deve fazer o isolamento 
no domicilio? Escolhe-se o melhor quarto da casa 
e será tanto mais preferido quanto mais espaçoso, 
mais alto e melhor arejado for; privar-se-ha de com-
municações 'com os compartimentos visinhos, sup-
primindo-se-lhe todos os objectos inúteis ao doente 
(tapetes, cortinados, reposteiros, moveis, etc.), que 
simplesmente servem de albergue ao morbus con
tagioso, deixando o strictamente necessário : a 
cama, uma meza e uma cadeira, são moveis suf-
ficientes. 

Ao doente aconselharemos os maiores.cuidados 
hygienicos, conservando-o n'um constante estado de 
limpeza. 

Relativamente ao pessoal d'enfermagem, deverá 
este ser o mais reduzido possível, revaccinado recen
temente, e andar protegido com compridas blusas 
que lhe preservem o vestuário do agente conta
gioso e que despirá logo que abandone o quarto do 
doente, submettendo-se a uma cuidada desinfecção. 
Todos os que estabelecerem contacto com o doente 
lavarão as mãos com um liquido antiseptico que 
pode ser por exemplo: um soluto de doze grammas 
de sulfato de cobre em um litro de agua ou o licor 
de„ Van Swieten. Deverão além d'isso bochechar 
com agua fervida ou bórica. 

O pessoal enfermeiro nunca comerá no recinto 
occupado pelo varioloso, e ás pessoas de família 
não se permittirá, sem urgência de maior, a entrada 
no quarto de isolamento. 

É boa pratica, além d'isso, aconselhar a vaccina-
ção e revaccinação dos inquilinos da casa, pois são 
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factos incontestados as epidemias de variola cha
madas familiares. 

Ao varioloso não se permittirá a sahida do quarto 
senão dias depois da queda completa das crostas e 
depois de ter tomado alguns banhos geraes; e sendo 
b vestuário do doente e outros objectos que com 
elle estiverem em contacto e que por isso mesmo 
são susceptíveis de se contaminar, um dos meios de 
transmissão da doença, 6 d'uma importância capital 
a sua desinfecção, que no Porto é levada a effeito 
vantajosamente pelo vapor a alta pressão, serviço 
que estáoa cargo da repartição municipal de Saúde 
e Hygiene, superiormente dirigido pelo ex.mo snr. 
dr. Ricardo Jorge. 

Nas pequenas cidades ou nas aldeias onde tal 
pratica não existe, é bom aconselhar a immersão 
das roupas do varioloso, n'uma solução antiseptica 
forte de sublimado, durante horas, em seguida ao 
que se submetterão a uma lavagem pela agua a 
ferver. 

Se a desinfecção do mobiliário da casa é im
portante, não o é menos o da propria casa, logo 
que o varioloso a abandone, e mesmo durante a sua 
permanência ahi. Exemplos ha de contagio de va
riola realisados pela moradia n'um quarto de vario
loso tempo 'depois da doença. Por isso se praticará 
a desinfecção tão completa quanto possivel pelas pul-
verisações com soluções antisepticas, ordinariamente 
de sublimado ou acido phenico. Durante a perma
nência do varioloso dever-se-ha collocar em vários 
pontos do quarto e casa soluções desinfectantes. Não 
se permittirá a varredura, mas passar-se-ha amiúda-
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das vezes a panno húmido o soalho, de modo a evi
tar as poeiras. 

Curado o doente, lavar-se-ha então o pavimento 
e paredes com soluções antisepticas fortes. 

Nunca serão demais as precauções: antes accu-
sados de demasiada solicitude do que de desleixo. 

O medico aconselhará todas estas medidas, pro
curando insinuar no animo dos habitantes o perigo 
provável da sua não observação. 

O próprio clinico assegurará a sua utilidade 
dando o exemplo. Será esse o melhor meio de af-
firmar á família a facilidade do contagio. 

Eis, muito succintamente, o que de mais impor
tante se offerece dizer sobre o isolamento individual 
que, systhematicamente, é impraticável. Avantaja-
se-lhe o isolamento collectivo, isto é a hospitalisação 
que pode praticar-se em salas especiaes, em pavi
lhões annexos ou em hospitaes próprios. 

No Porto, á falta de melhor, possuímos o segundo 
meio que tem, afinal de contas, reconhecidas vanta
gens. 

Antes da edificação dos pavilhões, em 1888, no 
Hospital Geral de Santo Antonio era o isolamento 
dos variolosos praticado em salas especiaes, illuso-
riamente isoladas do resto do hospital ; a insufficien-
cia, porem, de tal pratica era palpável e a observa
ção fez notar que grande parte dos doentes ali 
recolhidos eram "já doentes do hospital, pois, apesar 
da sequestração dos variolosos e do pessoal especial 
que os tratava, impossível era evitar communicação 
com o restante pessoal e outros doentes, indepen
dentemente já da transmissão pelo.ar. Por isso se 
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construíram os dois pavilhões annexos ao hospital 
que, se por completo não satisfazem, muito benefi
ciaram a hygiene do hospital e da cidade. 

Das medidas hygienicas no pavilhão de homens 
me vou occupar, restringindo-me ao mais importante, 
mas antes, fique desde já dito que a creação de pa
vilhões annexos aos hospitaes é susceptível de in
criminações, e que subsiste também uma parte das 
criticas feitas ao isolamento em salas. 

Para que o isolamento fosse completo, necessário 
seria que o serviço dos pavilhões fosse independente 
do resto do hospital ; que cada pavilhão tivesse 
a sua cosinha, pharmacia, lavanderia, etc. ; que não 
houvesse promiscuidade do pessoal ou doentes, o 
que quasi equivale a dizer que então teríamos um 
hospital próprio de variolosos. Demais, se a ca
pacidade d'esta edificação ó mais do que sufficiente 
para os casos de variola endémicos, deixa por ve
zes de o ser em casos de epidemia, e isto tive por 
mais d'uma vez occasião de notar na actual, em 
que a lotação de camas augmentada se elevou ao 
máximo, chegando a recear-se de haver de lançar 
mão do isolamento em salas. 

Por esta occasião se tratou da adopção do hos
pital provisório das Guellas de Pau para o isola
mento dos variolosos. Sobre tal assumpto deu pa
recer favorável o ex.mo snr. dr. Guilherme Nogueira, 
que tão distinctamente dirige o serviço clinico do 
Hospital de Santo Antonio. Sobre tal acquisição me 
pronuncio reconhecendo as innumeras vantagens que 
d'ali adviriam á hygiene publica. 

Os pavilhões de variolosos do Hospital Geral, es-
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tão a sufficiente distancia para não ser provável o 
contagio. D'uma coisa se resentem, seja já dito: é 
da falta de um muro ou grade evitando a ap-
proximação dos doentes que passeiem no campo e 
que são susceptíveis de contagiar-se por este meio 
como se observou um caso, bem esclarecido, na en
fermaria a cargo do distincte clinico o ex.mo snr. 
dr. Tito Pontes. 

O edifício compõe-se de um pavimento sufficien-
temente elevado acima do solo, para que a ventila
ção perfeitamente se estabeleça por sob a arcaria 
que o supporta. Está dividido interiormente em uma 
grande sala bem ventilada por numerosas janellas 
lateraes e por ventiladores automáticos collocados no 
tecto e friestas que se abrem á altura do soalho. 
Annexos a esta sala ha quatro quartos dos quaes 
um 6 destinado a balneário e os outros a quartos 
de observação, onde se faz o isolamento especial. 
Intermediariamente ba uma ante-sala que está des
tinada á desinfecção do pessoal clinico e onde exis
tem blusas desinfectadas, preservativas do contagio. 
A lotação ordinária do edifício é de vinte doentes. 

No interior da sala ha uma estufa e quatro ren
ques de gaz que, accezos, mantém o ambiente a uma 
temperatura favorável. 

O edifício é caiado a branco, o que, seja dito 
de passagem, discorda com as ideias de que a cor 
que mais convém no tratamento da varíola é a ver
melha (methodo de Finsen), o que de resto não ó 
novo, pois, já nos Arabes é costume deixar-se de 
caiar a branco as casas em casos de varíola, coando 
além d'isso a luz atravez de pannos vermelhos com 
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que cobrem as vidraças, affirmando-se que o prin
cipal fim é prevenir as marcas cicatriciaes. 

A admissão de doentes que chegam ao hos
pital variolisados, ô feita acto contínuo, sendo o 
doente logo transportado em maca, preservado por 
um cobertor que completamente o cobre, com o fim 
de evitar a disseminação da doença durante o per
curso para o pavilhão: o cobertor fica no pavilhão 
para ser desinfectado convenientemente e a maca é 
logo passada com uma solução desinfectante. 

Chegado ao pavilhão o doente 6 despido da sua 
roupa que durante horas fica em contacto com uma 
solução do sublimado a Viooo depois do que 6 en
viada á levanderia onde soffre uma segunda de
sinfecção pela agua a ferver. 

Se a doença não é bem declarada o doente ó 
recolhido a um dos quartos onde fica em obser
vação. 

Deteriorando-se as roirpas, mais ou menos, com 
a permanência durante horas em sublimado, e de
pois pela agua a ferver, d'uma grande vantagem 
e commodidade seria a acquisição d'uma pequena 
estufa de desinfecção, o que também evitaria a acção 
corrosiva do sublimado nas mãos do pessoal incum
bido do serviço, que por isso precisa de usar o gly-
ceroleo de amido. 

O pavimento do edifício é amiudadas vezes pas
sado com rodilhas húmidas, que tem por fim arras
tar as crostas da variola e outros detrictos deposi
tados no soalho que, a demais, 6 frequentemente 
esfregado. É por completo prescripto ao pessoal a 
varredura do pavimento bem como a limpeza do pó 
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com rodilhas seccas. As rodilhas ou outros utensí
lios de limpeza são depois egualmente conservados 
em soluções antisepticas durante horas. 

Quando ha mais affluencia de doentes fazem-se 
além d'isso pulverisações antisepticas na atmosphera 
da sala. 

Sempre que uma cama fique devoluta o seu 
colchão e travesseiro são substituídos immediata-
mente, queimando-se a palha e muinha e desinfe-
ctando-se as roupas por soluções antisepticas, em 
seguida ao que passam á lavanderia. 

As dietas são servidas aos doentes no interior da 
sala, utilisando-se louças especiaes que depois são escal
dadas pela agua a ferver antes de voltarem á cosinha. 

Não se permittem as visitas ao pavilhão, pres-
tando-se comtudo todos os esclarecimentos sobre o 
estado de saúde dos internados. 

O pessoal compõe-se de indivíduos revaccinados, 
sendo de mais obrigados a andarem vestidos com 
blusas que despem sempre que teem de ausentar-se. 
Muitas recriminações se teem feito á existência de 
hospitaes de variolosos e muitas mais ainda á an-
nexação de pavilhões aos hospitaes geraes. 

Affirmam que taes hospitaes são um meio de 
propagação da variola, um eminente perigo do con
tagio para' as circumvisinhanças. JVlas, pergunta-se, 
pelo facto d'um varioloso estar n'um hospital ó mais 
perigoso do que em sua casa? Parece que não 
pôde ser posta em duvida a affirmação em contra
rio. Os variolosos, attenta a quasi impossibilidade 
de isolamento bem comprehendido, são múltiplos 
focos disseminadores da doença directa ou indirecta-

4 
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mente do que innumeras provas ha. Por isso incri
minar os hospitaes como disseminadores da variola, 
quando elles não fazem mais do que entravar a mar
cha das epidemias sequestrando esses múltiplos focos, 
parece-me injusto e mesmo descabido. Demais, com 
rigorosas medidas regulamentares cuja execução se 
vigie, é muito duvidosa a propagação da doença. 

No Hospital Geral de Santo Antonio, onde exis
tem dois pavilhões, são raríssimos os casos de con
tagio, o que é realmente espantoso se attendermos a 
que elles não teem nenhum muro de resguardo, de 
modo que os doentes que passeiam no campo, illu-
dindo a vigilância do guarda, approximam-se de
masiado do edificio. A principal medida de rigo
rosa execução a exigir, será nunca se permittir a 
varredura das salas, nem a sacudidella de pó, sujei-
tando-se tudo o que tiver de sahir do edificio a uma 
rigorosa e prolongada desinfecção por líquidos anti-
septicos fortes. 

Diz-se que os hospitaes são prejudiciaes aos 
doentes porque são um meio fortemente infeccio
nado; ainda sobre este ponto o que noto é que, ape
sar de tudo, a mortalidade hospitalar é inferior pro
porcionalmente á da cidade. 

Eis o que de mais importante se me offerece 
dizer sobre prophylaxia da variola, concluindo por 
affirmar as superiores vantagens, á falta de melhor, 
da existência dos dois pavilhões annexos ao Hospi
tal Geral, lamentando que, até hoje, simplesmente 
tenhamos um serviço obrigatório de desinfecção, 
creado em 4 de maio de 1894, e estejamos privados 
d'uma lei que imponha a vaccinação obrigatória e 
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bem assim a sequestração dos variolosos em hospitaes 
próprios cuja creação bem mereceria dos poderes 
públicos um esforço e um sacrificio auxiliados, cer
tamente, pelo sentimento humanitário e de beneficio 
reciproco das classes ricas. Nós não estamos já no 
tempo em que os Moseleys, encarniçados adversários 
da vaccina, a desaconselhavam em publico; nos tem
pos em que, o immortal Jenner era alcunhado de fan
farrão; no tempo em que os jornaes illustrados re
presentavam creanças com cara de boi, cornos e 
pés de vacca. Por isso se não comprehende a pu-
silanimidade dos poderes públicos lançando ao es
quecimento o direito sanitário, o direito que cada 
um tem de não ser contagiado por outros. 

Á falta de taes medidas bom era, e não ó de
mais o proclamal-o, que o publico esquecendo falsos 
prejuizos, deixando o scepticismo, comprehendesse 
que a idade não é garantia para a não receptivi
dade da variola como o não é, egualmente, um pri
meiro ataque da doença; que o único meio d'uma 
efficacia real é a vaccinação e revaccinação, que 
devia utilmente procurar. 

Convém ainda não esquecer que o simples facto 
de não successo da operação, não garante a immu-
nidade, e é, pelo contrario, motivo mais forte para 
renovar todos os annos a sua pratica, pois se ignora 
quando a sua immuniclade hereditaria ou adquirida 
terminará. Ainda que poucos, ha casos de variola 
em idade elevada, na estatística do Porto : ahi appa-
recem dez óbitos, dos trinta aos quarenta; três, dos 
quarenta aos cincoenta; um, dos cincoenta aos ses
senta; e dois, dos sessenta aos setenta annos. 



Tratamento 

Se, apesar de tudo, a doença se declara, nume
rosos tratamentos se teem ensaiado e se preconisam 
com os mais encomiásticos elogios. A sua multi
plicidade prova bem a sua insufficiencia, senão em 
todos os casos, pelo menos nos casos graves. A meu 
vêr, a varíola como doença cyclica, muito poucos 
medicamentos requer. Evidentemente devemos di
rigir a natureza na sua marcha, procurando realisar 
as condições mais favoráveis para a evolução da 
doença; corrigil-a, como que cortar-lhe os voos se 
a natureza exhorbita. É obvio então intervir, fazer 
uma medicação symptomatica que reduza a propor
ções rasoaveis o quadro expressivo da doença; fora 
d'isso acho intempestivo, infructifero, até prejudicial, 
tudo o que vá além d'uma desinfecção cuidada in-
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tus et extra, d'um regimen alimentar rigoroso, e da 
realisação das condições de meio. 

Na dieta láctea, na temperatura sensivelmente 
constante do recinto e em pouco mais, está o trata
mento da variola. 

Ensaios sob o ponto de vista da sôrotherapia, que 
tão maravilhosos resultados deu na diphteria, teem 
sido tentados. Infelizmente até agora muito pouco 
se tem conseguido, o que é para lamentar, pois que 
de esperar era que em tal methodo tivéssemos a 
um tempo um tratamento seguro, preservativo e cu
rativo. 

0 tratamento da variola divide-se em curativo 
propriamente dito ou systhematico e symptomatico. 

Tratamento curativo.—São innumeras as medi
cações preconisadas como tendo uma tal ou qual 
efficacia mais ou menos elogiosamente affirmada 
pelos seus inventores, efficacia que, afinal tão pro
blemática, parece quando attentamos no numeroso 
rol de variadas medicações e, sobretudo, quando as 
sujeitamos á prova das formas graves da variola. 
Quanto maior for o numero de remédios para uma 
doença (6 quasi aforismo), tanto menor é. a sua 
efficacia, evolucionando essa doença a seu talante, 
só influenciada pelas condições individuaes de resis
tência do organismo e meios de ataqne do seu agente 
productor. 

Para a variola, até hoje, não temos tratamento 
especifico, caminhando a doença segundo a forma 
eruptiva. 

Não possuimos pois medicação absortiva; o de-
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siderat'um das variadas medicações é augmentai- as 
condições de resistência do organismo, dispertando-
lhes funcções mais ou menos embotadas, refreando 
outras por demais exaltadas. São medicações sym-
ptomaticas as que na realidade possuimos e que, de 
resto, nem sempre fazemos valer. Podemos, em ge
ral, reduzir ao seu regular funccionamento os di
versos systhemas da economia; devemos tentar deter 
uma desmedida elevação de temperatura; moderar 
a super-excitação do systhema nervoso, atalhar a 
constipação de ventre, a diarrhea abundante, etc. 

Convém, por todos os meios de que podemos lan
çar mão, prevenir ou atalhar as variadas complica
ções que se possam dar; mas o que de facto não 
conseguimos é desviar a variola da sua marcha evo
lutiva. Se a forma é ligeira, facilitaremos a evolu
ção não desviando o doente d'uma dieta rigorosa e 
cuidados hygienicos indispensáveis; se, pelo contra
rio, a forma é grave, sobre ella não temos influen
cia directa e radical, unicamente podemos assegurar 
ao organismo melhores condições de resistência. 

Para as variolas hemorrhagicas não temos re
curso algum, sendo a regra a morte e uma ou ou
tra raríssima cura a excepção, cura meramente ca
sual. 

Descreverei, seguidamente, o tratamento usado 
no pavilhão de homens annexe ao hospital geral, 
fallando logo em seguida da medicação symptomatica 
ali usada e passando depois ligeiramente em revista 
algumas das mais preconisadas medicações, entre ou
tras a de Du Castel, que não julgo tão afamada 
como a préconisant muitos. 



5 6 

O tratamento dos variolosos administrado pelo 
intelligente e distincto clinico o ex.mo snr. dr. Gui
lherme Nogueira, é dos mais simples. 

O doente é posto em rigorosa dieta láctea, dan-
do-se-lhe três litros de leite aos meios litros, de 
três em três horas; para bebida, tem limonadas aci
das ou tempérantes, usando-se geralmente da limo
nada de vinho. 

Se o doente entra no começo da erupção, admi-
nistra-se-lhe, de duas em duas horas, uma colher de 
sopa da poção seguinte: 

Alcoolatura de raiz de aconito . . . 15 gottas 
Agua destillada 150 gram. 

que actua como diffusivo, facilitando a erupção va-
riolica; logo que esta é bastante abundante, admi
nistrate juntamente com cada colher de aconito 
dois grânulos de sulfureto de cálcio, doseados a 0,01 
centigramma, continuando durante toda a evolução 
da doença e aproveitando as qualidades antisepticas 
do sulfureto que actua, não só no apparelho diges
tivo mas também, e sobretudo, nos tegumentos, por 
eliminação cutanea, evitando-se ou diminuindo assim 
a infecção secundaria, produzida pela penetração de 
agentes pyogenicos secundários que produzem a sup-
puração das pústulas e que são causa das cicatrizes, 
que por aquelle meio se previnem. É este o trata
mento systhematico, o mais simples, dos variolosos 
e de que se tem colhido vantajosos resultados, como 
se verá pelas estatísticas, sendo além d'isso dos mais 
inoffensivos e dos que os doentes melhor toleram. 
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Em comparação com a medicação de Du Castel 
usada no pavilhão de mulheres, vê-se ser o obituá
rio por esta ultima medicação maior, o que é im
portante se attendermos a que é esta a que mais 
partidários conta, sendo geralmente julgada como 
mais profícua. 

Em 151 homens tratados (refiro-me á epidemia 
actual) pelo sulfureto de cálcio, a percentagem dos 

{ 22 % nas confluentes 
15,8 % na totalidade e 
11,8 % excluidos os hemorrhagicos 

ao passo que em 99 mulheres o obituário elevou-se 
í 26,9 % nas confluentes 

a \ 22,2 % na totalidade e 
(_ 15,7 % excluídas as hemorrhagias. 

Terminada a exsiccação, e logo que começa a 
fazer-se a descamação, são administrados aos doentes 
banhos geraes tépidos, que tem por fim amollecer 
as crostas e facilitar a sua queda, abreviando assim 
o internato dos doentes e prevenindo ao mesmo 
tempo a disseminação d'estes elementos de contagio. 
Se as crostas, como acontece sobretudo nas variolas 
confluentes, adherem entre si, no rosto e coiro ca-
belludo, formando espessa camada, uma verdadeira 
mascara, sustentada demais pela barba e cabello, o 
que provoca prurido e irritação da pelle, usa-se da 
applicação de vaselina, que produz o seu amolleci-
mento e mais fácil queda durante o banho. Tal é 
a medicação systhematica usada; se porém, sympto-
mas de predominio d'esté ou d'aquelle systhema se 
apresentam, eis do que muito simplesmente se lança 
mão. 

Se durante o periodo febril a temperatura se 
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eleva desmesuradamente, administra-se a poção se
guinte, até queda do excesso de temperatura: 

Sulfato de quina . . 
Agua de Eabel . . . 
Alcoolatura de aconito 
Agua 
Assucar areado . . . 

M.e 

2 gram. 
Q. b. para dissolver o sal 
4 gram. 

150 » 
15 » 

Quando a adynamia se apresenta, usa-se dos ex
citantes diffusivos, com preferencia das poções se
guintes : 

Hydrolato de hortelã pimenta . 
Ether sulfúrico alcoolisado . . 

> ãã 60 gram 
. 20 » 

4 » 
Xarope de casca de laranja . . . 15 » 

ou da seguinte: 

Acetato de ammoniaco liquido . . . 5 gram. 
Hydro-infuso de tília 150 » 
Assucar areado 15 » 

Administrante ainda os tónicos nos casos de 
adynamia: alcool, vinho generoso, vinho quinado, etc. 

Se o delirio, a agitação e insomnia se manifestam, 
usa-se com evidentes resultados de três, quatro, seis 
e oito colheres do vinho de quina amarella da Ph. 
P. com o que, em regra, conseguimos rápidas me
lhoras que nos dispensam de recorrer aos narcó
ticos. 
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Se do lado do apparelho digestivo se manifes
tam perturbações funccionaes, atalhamos a consti
pação com o uso de clysteres, dando a beber du
rante o dia limonadas laxantes, por exemplo : a li
monada de citrato de magnesia nos dois primeiros 
períodos da doença, preferindo no ultimo período os 
purgantes doces de calomelanos. Se, pelo contrario, 
ha diarrhea abundante impedindo a erupção, admi-
nistram-se os purgantes salinos, os mucillagineos ou 
os adstringentes. Quando, em virtude da dieta láctea 
prolongada, se manifesta intolerância do estômago, 
corta-se o leite com aguas de vidago, o que em ge
ral produz o effeito desejado. Havendo hemorrha-
gias, procura-se conservar as forças do organismo 
com os tónicos, administrando além d'isso o perchlo-
reto de ferro em doses fragmentadas até uma ou 
1,5 grammas nas vinte e quatro horas, dando ainda 
bebidas acidas e tempérantes. 

Quando ha suppuração abundante, fazem-se loc-
ções repetidas do sacco conjunctival com agua bó
rica tépida ou com decoctos emollientes, afim de 
prevenir a estagnação do pús e diminuir a dor pro-
vqcada pelas pústulas. 

Outras medicações symptomaticas existem, de 
que podemos certamente usar com vantagem; limi-
to-me, porém, a referir as que durante o meu inter
nato tive occasião de ver applicar e que para mim 
merecem muita confiança, visto que a sua selecção 
foi feita pela experiência de longos annos de pra
tica do ex.mo snr. dr. Guilherme Nogueira. 

Passarei agora ligeiramente em revista as mais 
importantes medicações systhematicas da variola, co-
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meçando pela de Du Caste! que mais em voga está, 
que tanta fama tem e que, pelos resultados obtidos 
no pavilhão de mulheres, onde é usada, por uma 
ou outra estatística de que tenho conhecimento, e 
alguns inconvenientes práticos, me parece bem se
cundaria. 

Medicação de Du Castel. — Consiste no uso simul
tâneo do ether e ópio em alta dose. Tal como foi 
preconisada por Du Castel em 1881, consistia: 1.° 
Na injecção na profundidade dos tegumentos de uma 
seringa de Pravaz cheia de ether sulfúrico; 2.° Na 
administração em vinte e quatro horas de dez a 
vinte centigrammas de' extracto thebaico; 3.° Na 
administração, nas vinte e quatro horas, d'uma po
ção alcoólica addicionada de dez gottas de perchlo-
reto de ferro. 

Ora logo em seguida se notou que as injecções 
hypodermicas eram, em alguns doentes, susceptiveis 
de irritar a pelle, provocando dôr e abcessos, pelo 
que foi substituída a via bypodermica pela diges
tiva, administrando-se diariamente seis a oito colhe
res de sopa de xarope de ether. 

Actualmente está muito vulgarisada a formula 
seguinte ; 

Xarope de assucar a 35° . . . . 1:000 gram. 
Ether a 65°. . 20 » 
Alcool a 90° 50 » 
Extracto de opio 1,40 cent. 
Essência de hortelã pimenta . . . II gottas 

M.e Quatro a seis colheres de sopa. 
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Consegue-se, é uma verdade, por esta medicação, 
sustentar as forças de resistência do organismo, 
mas mal se comprehende como ella se oppõe á sup-
puração e cicatrizes consecutivas, pois que a sua 
acção não se faz directamente sobre as vesico-pus-
tulas. Pelo lado pratico ella tem inconvenientes, 
taes como a intolerância de certos doentes e a vo
latilidade extrema do ether que não permitte rigo
rosamente graduar a sua dose. Demais, os resul
tados therapeuticos não são dos que despertam en-
thusiasmo. 

No pavilhão de mulheres onde, mais ou menos, 
tal- medicação se segue, na epidemia actual, em 99 
doentes houve uma mortalidade geral de 22,2 °/o-

Segundo a estatística de Bucquet, a mortalidade 
é ainda maior: em 166 casos de variola confluente 
foi de 30 % (These de 1883) nos vaccinados e de 
60 °/0 nos não vaccinados. 

Af firmam os partidários que o resultado thera-
peutico depende das condições individuaes; taes 
como se o individuo foi vaccinado ou não, e, se o 
foi, que é tanto mais evidente quanto menor é o 
periodo de vaccinação ; que o resultado depende 
ainda da constituição individual, da intensidade da 
infecção, da forma da doença. Além d'isso dizem, 
que se os successos na variola hemorrhagica são 
excepcionaes, na variola confluente são muito pro
váveis e quasi seguros na forma discreta; como 
quem diz, afinal de contas, que a cura depende 
de tudo menos da medicação. 

Se pelos resultados estatísticos se , deve avaliar 
da efficacia d'um tratamento, a conclusão a tirar 
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é clara: o tratamento pelo sulfureto de cálcio é su
perior ao tratamento ether-opiaceo visto que a mor
talidade é menor. 

Eis algumas outras medicações: 
Xylol. — Empregado por Otvôs em 315 casos de 

variola foi preconisado como antiseptico e além d'isso 
como coagulante da albumina. 

Eis a formula usada: 

Xylol puro 3 gram. 
Agua de hortelã pimenta 50 » 
Agua distillada 50 » 
Xarope de canella 10 » 
Mucillagem de gomma arabica. . . . 10 » 

F. s. a. Uma colher de duas em duas horas. 

Keconheceu-se que a mortalidade foi de 28 °/o> 
ou de 22 °/oi excluidas as variolas hemorrhagicas. 

Tratamento pela cocaína-. — Experimentado por 
Luton na dose de vinte e cinco centigrammas nas 
vinte e quatro horas, notou-se apenas um abaixa
mento da temperatura e ligeira influencia abortiva, 
isto é, ligeira variante na forma de erupção. 

Ory e Pepper chegaram aos mesmos resultados 
administrando-a em solução a 4 °/o> na dose de dez 
gottas em agua, por quatro vezes nas vinte e qua
tro horas, aos dez annos, e augmentando por cada 
anno uma gotta, de modo que aos vinte annos, por 
exemplo, davam vinte gottas. 

Perchloreto de ferro. — Desde longa data é em
pregado em casos hemorrhagicos, e foi preconisado 
como tratamento systhematico por M. Guipon, em 
1874. Sob a sua interferência a duração da doença 
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era menor, e menos abundante a suppuração, não 
sendo comtudo a estatística da mortalidade muito 
influenciada. Hoje apenas se utilisa como trata
mento symptomatico. 

Tentou-se ainda a vaccinação praticada no curso 
da variola. Infelizmente apenas muito duvidosos 
resultaftos se tiram quando as inoculações se fazem 
muito cedo, no período da incubação, o que não 
passa afinal de tratamento prophylatico. 

Tratamento *pela obscuridade solar. — Tendo re
conhecido que a luz solar produz uma tal ou qual 
irritação da pelle sã, que pôde ir do rubor erythe-
matoso até á descamação, Black lembfou-se de sub-
trahir ininterrompidamente os variolosos á influen
cia de tal luz, fundamentando-se em que quanto 
maior fôr a irritação cutanea, tanto mais abundante 
é a erupção, o que é um facto. Outros medicos ex
perimentaram o processo com mais ou menos re
sultado. 

Segundo uns, a irritação da luz é devida aos 
raios caloríficos do espectro; segundo outros, aos 
raios clrymicos. D'esta ultima opinião era Knsen 
que, d'accordo com esta ideia, substitue ao trata
mento pela obscuridade o tratamento pela luz ver
melha, conseguindo por este meio subtrahir os doen
tes á acção dos raios chymicos do espectro. 

Os resultados práticos d'estes dois tratamentos 
são por emquanto muito contradictorios para poder 
affirmar a sua efficacia. 

Vou, finalmente, tratar da sôrotherapia da variola, 
que, n'uni futuro mais ou menos proximo, será o tra
tamento abortivo e curativo, por excellencia, como 
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succedeu para a dipheteria, onde resultados tão bri
lhantes se obtiveram. Demais, não são os resulta
dos obtidos até hoje para desanimar. 

Eis o que o dr. Samuel Bernheim, na sua publi
cação de 1897, Immunisation et Serumtherapie, diz 
a pag. 3 75: 

« O microorganismo da variola não este ainda 
definitivamente estabelecido. Descobri na lympha 
d'uma pústula variolica um microorganismo em tudo 
semelhante (talvez um pouco mais grosso) ao micro-
cocco da lympha vaccinal. Pude cultivar este cocco 
a uma temperatura de 37° e reproduzir no flanco 
d'uma vitella bellas pústulas. 

Esta primeira vitella assim vaccinada com va
riola de laboratório, tornou-se refractária a toda a 
inoculação de pús variolico ou de cow-pox. Não 
tentei immunisar animaes com os productos solúveis 
d'estas culturas que são, no entanto, muito ricas. 

Auchô tentou {Arch. Clin, de Bordeaux, 1893) 
a sôrotherapia na variola. N'uma primeira observa
ção, viu que o tratamento tinha permittido evitar a 
suppuração. Mas elle considera este resultado como 
uma pura coincidência. 

Em outros indivíduos que tratou, Auchè não che
gou a deter a doença. 

Inspirando-me nos trabalhos publicados por 
Strauss fiz uma serie de experiências n'esta ordem 
de ideias. 

Vaccinei vitellas com pús variolico, segundo o 
methodo de Haccius de Génova. As pústulas de-
senvolveram-se bem no flanco do animal, que foi 
morto ao oitavo dia, isto é no momento em que a 
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doença attingiu o sen período de estado. Recolhi 
o soro e aproveitei-o para tratar variolicos. 

Possuo cinco observações em que a sôrotherapia 
se applicou. A injecção foi feita em todos os doen
tes desde o terceiro ao quarto dia da erupção. 

N'um caso de variola confluente, complicado de 
albuminuria, fui só chamado no sétimo dia. N'esta 
data todo o corpo estava litteralmente invadido e a 
custo pude encontrar uma parcella cutanea para a 
picada. A temperatura attingia 41° no momento da 
injecção. Na propria tarde da inoculação a tempe
ratura descia a 38° e todos os symptomas geraes 
desappareceram. Diremos, no entanto, que as pús
tulas suppuraram mas a reparação cutanea foi prom-
pta e a convalescença rápida. Injectei n'este doente 
cinco centímetros cúbicos do soro seis vezes, isto é, 
trinta centímetros cúbicos. 

Os quatro outros variolicos foram tratados do 
mesmo modo mas em melhores condições. Fui cha
mado muito cedo, no segundo, terceiro ou quarto 
dia e em casos de variola discreta. Pratiquei im-
mediatamente uma inoculação de soro de cinco cen
tímetros cúbicos, repetindo-a três vezes. Depois da 
primeira injecção a temperatura cedeu e nenhum 
accidente séptico se produziu; tive mesmo a satis
fação de fazer abortar a suppuração. Os variolicos 
entraram em convalescença no nono ou decimo dia. 

Esta experiência clinica ó fácil de renovar, visto 
que podemos immunisar vitèllas por coiv-pox ou 
pus e renovar assim o soro que ha occasiões fre
quentes de injectar aos animaes variolicos». 

Experiências muito completas foram também pra-
5 
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ticadas por Beclòre, Chambon e Menard que con
cluíram o seguinte : 

« 1.° O soro de vitella vaccinada, recolhido do 
decimo ao quinquagesimo dia, possúe um poder im
munisante para a vaccina, inoculado na epiderme. 
A acção do soro é muito rápida: uma injecção, pre
cedendo immediatamente a vaccinação, modifica 
muito a erupção vaccinal fazendo-a mesmo abortar. 
Pelo contrario a injecção sub-cutanea da lymph a 
vaccinal tem ainda uma acção immunisante, mas 
esta acção só se manifesta ao fim d'um tempo 
muito longo, e, se a injecção é praticada immedia
tamente antes da vaccinação ou mesmo um ou dois 
dias somente mais cedo, a erupção vaccinal não 6 
modificada. A immunidade só attinge o seu com
pleto desenvolvimento por gráos, e não é completa 
senão ao fim de oito dias. 

2.° Quando a immunidade foi adquirida por um 
d'estes dois processos, traduz-se por que novas ino
culações vaccinaes sub-epidermicas ficam estéreis ou 
que a erupção consecutiva é, pelo menos, mais atte-
nuada. Demais, n'este ultimo caso, o liquido das 
pústulas vaccinaes perdeu muito a sua virulência, a 
ponto de não ser inoculavel. 

3.° Uma quantidade muito pequena de lympha 
vaccinal é capaz de conferir a immunidade. É pre
ciso, pelo contrario, doses enormes de soro (Y100 cerca 
do peso do animal) para chegar ao mesmo resultado. 

4.° A acção immunisante do soro de vitella 
vaccinada manifesta-se, não só, quando a injecção 
píecede immediatamente a vaccinação -sub-cpider-
mica, mas ainda, quando a segue d'um tempo mais 
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ou menos longo ; o soro é, pois, dotado não só d'uni 
poder preventivo mas ainda d'am poder curativo. 
Mas, n'estes casos, ó necessário injectar doses ainda 
mais fortes de soro, tanto mais fortes quanto se 
afasta mais da vaccinação ; doses de y30 em peso 
são necessários.» (Beclòre, Chambon e Menard — 
Ann. de Vingt. Pasteur, 1896, n.° 1). 

Após estas experiências, Beclère passou a fazel-as 
no homem; são, porém, ellas em tão limitado nu
mero e praticadas tão tardiamente que a sôrothera-
pia, tratamento que assenta n'uma base racional e 
scientifica, não pôde ser assegurada pelos resultados 
já obtidos. 

Talvez que, n'uni futuro não muito distante, te
nhamos n'ella, a um tempo, um tratamento .immuni
sante e curativo por excellencia; por agora o que 
parece estar assente ó que o soro empregado não é 
nocivo, podendo demais injectar-se, sem inconve
niente, doses enormes-de soro de vitella vaccinada. 



PROPOSIÇÕES 

Anatomia. —A condição anatómica indispensável U pro-
ducção das hernias inguino-intersticiaes permanentes ̂  é a 
ausência ou atresia extrema do annel inguinal superficial. 

Physiologia. — Durante o somno só as manifestações 
conscientes da vida de relação são interrompidas. 

Anatomia pathologica. — A natureza das lesões ana-
tomo-pathologicas, produzidas pelo gonococco de Neisser, 
dá a explicação dos apertos de urethra na blenorrhagia 
chronica. 

Therapeutica. —Na pneumonia franca opto pela expe
ctação. 

Pathologia geral. —Não ha immunidade absoluta. 
Pathologia externa. —É ecléctica a theoria que ex

plica a hyperthermia tetânica. 
Phatologia interna. — Experimentalmente a variola e 

vaccina não são idênticas. 
Operações. — Na cura radical das hernias inguinaes 

prefiro o processo de Bassini. 
Partos.—Não sou partidário da dilatação forçada do 

collo nem da raspagem para a extracção da placenta no 
aborto. 

Medicina legal. —É indispensável a vaccinação e re-
vaccinação obrigatória. 

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

0 P r e s i d e n t e , Paio Di r s o t o r , 

ê . Sci&ita, óiwi&nta. Si- ©Ottto. 
D i r e c t o r i n t e r i n o . 



ADDITAMENTOS 

Dos 151 varioloBoa do pavilhão de homens ' 1 0 ° o r a m ™ c o i n a i i o s 

V 51 não » 

Numero dos vaccinados e revaccinados no Instituto 
Vaccinico Portuense 

Vac. Revac 
1893 . . . . 430 25 
1894 . . . . 484 35 
1895 . . . . 306 44 
1896 . . . . 303 53 
1897 . . . . 344 62 

1:867 219 

Números estatísticos da epidemia actual 

Abril de 1897 a abril de 1888 

Em 745 doontes houve 

Em 295 óbitos doram-se 

Em 373 curados eram 

Demais os indivíduos ataoados eram 

| 416 não vaccinados 
V 329 vaccinados. 
/ 216 om não vaccinados 
V 79 em vaccinados. 
í 106 não vaccinados 
V 207 vaccinados. 
/ os não vaccinados do idades baixas 
X os vaccinados de elevadas idades. 
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