
1%X\<S fc'MC 



O ECZEMA 1 PRIMEIRA INFÂMIA 
( B r e - s r e e s t \ i d . o ) 

DISSERTAÇÃO INAUGURAL 

apresentada á 

Escola Medico-Cirurgica do Torto 

Joaquim de Araújo Cotta 

P E H A F Œ I , 
Typ. da Papelaria Ctntral 

-06 U'B/S Itlt 



ESCOLA WlEOICO-CIRURGICâ DO PORTO 
Director—Antonio J o a q u i m d e M o r a e s C a l d a s 

Sacretario-intermo—JOdE ALFREDO MENDES DE MAGALHÃES 

CORPO DOCENTE 
Lentes cathedratieos 

i .a Cadeira—Anatomia descripti-
va geral. . . . . Luiz de Freitas Viegas. 

2.a Cadeira— Physiologia . . . Amónio Placido da Costa. 
3.a Cadeira—Historia natural dos 

medicamentos e materia me
dica Illydio Ayres Pereira do Valle. 

4.» Cadeira—Pathologia externa 
e therapeutica externa . . Antonio Joaquim de Moraes Caldas 

5.a Cadeira—Medicina operatória Clemente J. dos Santos Pinto. 
6.a Cadeira—Partos, doenças das 

mulheres de parto e dos re-
cem-nascidos Cândido Augusto Corrêa de Pinho. 

7.a Cadeira—Pathologia interna 
e therapeutica interna . . José Dias d'Almeida Junior. 

8.a Cadeira-Clinica medica . . Antonio d'Azevedo Maia. 
Cj.a Cadeira —Clinica cirúrgica. . Roberto B. do Rosário Frias. 

10.a Cadeira—Anatomia patholo-
gica . . . Augusto H. d'Almeida Brandão. 

11.a Cadeira -Medicina legal. . Maxin iano A. d'Oliveira Lemos. 
12.a Cadeira— Pathologia gen.1,se-

meiologia e historia medica . Alberto Pereira Pinto d'Aguiar 
i3.a Cadeira—Hvgiene . . . . João Lopes da S. Mar ins Junior. 
14." Cadeira—Histologia nrrmal. José Aluedo Mendes de Magalhães 
i5.a Cadeira -Anatomia topogra

phies Carlos Alberto de Lima. 

Lentes jubilados 
Secção medica José d'Andrade Gramaxo. 
- , \ Pedro Augusto Dias. 
Secção cirúrgica j D r A g o s t * n h o A n t o n i o d o S o u t a 

Lentes substitutos 
t Thiago Augusto d'Almeida 

Secção medica j Juaquim Alberto Pires de Lima. 

Secção cirúrgica J J j j j g ^ J n a q u i m d e S o u s a J u n i o r_ 

Lente demonstrador 
Secção cirúrgica . . Vaga. 



A Escola não responde pelas doutrinas expendidas na 
dissertação e enunciadas nas proposições. 

(liegulamento da Eeoola de 23 d'abril de 1840, artigo J55.«) 

■ ■■ . ! : \ \ 1 .. ' : ' ■ 3 ! 



A' memoria de mink mãe 



A MEU PAE 

< 



Jh uiiuwa e&vo&a e a itieiiò ftfoM 



& MEUS lEMlCS 



A MEUS SOBRINHOS 



Ã mim mmmm 

/ 



AO MEU PRESIDENTE DE THESE: 

O ILLUSTRE PROFESSOR ILLY-

DIO AYRES PEREIRA DO VALLE 



QfôZr ~ 



Em breves palavras farêmcs a apresentação 
d'esté nosso trabalho. Outro intuito não têm que 
o de affirmai' desde já que é modesto trabalho; 
bem pequeno e demasiado simples, E todavia re
presenta para nps dedicado esforço empenhado no 
cumprimento d'uma obrigação que assignala o ter
mo do nosso curso. 

Foi nosso desejo versar, outra these que não. 
esta que apresentamos. Puzemos em pratica; repe
tidas tentativas para satisfazer esse desejo, mas., 
infruetiferas foram, pois não conseguimos ;obterr 
elementos precisos que nos habilitassem a tratai-a 
com certo desenvolvimento e segurança, c de, for
ma a apresenta-la n'esta época como.era, para., 
nós, 4e. necessidade inadiave}. 

Posta de, parte a priniitiva these pelos motK 
vos expostos, propuzemo-nos tratar esfoutra, de-|, 
terrninando-hos. n'este sentido um caso de eczema. 
n'uma pessoa de família. Com sentido,, interesse,, 
fomos levados..a, içr.ajgnrna coisa, sobre, o assunir. 
ptQs e, á]ah\ o abalancarmo^ncs.atrgtia-lQ eni djsr. 



seriação, á falta de melhor ou pelo merits mais 
conforme com a insuficiência de nossos recursos 
scientilicos. 

O assumpto é ingrato, como já deixamos an
teriormente perceber. 

A dermatologia é, a nosso ver, um dos mais 
vastos, difficeis e discutidos capítulos da pathologia, 
requerendo-se para o seu estudo, embora não se:a 
profundo, a par da competência que nos falta, os 
elementos bazilares do mais simples curso de der-
mographia, que não encontramos no decurso da 
nossa carreira escolar, o que, diga- se de passagem, 
constitue sensível falta para a policlínica a que se 
vê obrigado quem tem de viver na província. 

Assim é de crer que o nosso trabalho se re-
Sinta de manifestas lacunas, resulte sem importân
cia, faltando-lhe até a firmeza que uma solida e 
reflectida preparação lhe poderia dar. 

Porem, tal qual está traçado e exposto, mais 
uma vez o repetimos, importou nos aturado es
forço, bem árduo, quer por motivos d'ordem scien-
tifica quer pela carência de tempo para lhe consa- ' 
grar. E para vencer aquelles, muito devemos á 
extrema amabilidade do Ex.m" Pnr. Dr. Jo's* Joa
quim Vieira Filho. Sua éx." da melhor vontade se 
prestou a fornecer-nos alguns livros para consul
ta, bem como lhe devemos a incomparável fineza de 
nos ceder algumas observações da sua clinica pa- ' 
ra complemento do nosso estudo, pelo que aqui pro
testamos a manifestação sincera do nosso reconhe
cimento por tantos favores recebidos. 

De começo dissemos que as breves palavras 
d'apresentaçâo do nosso trabalho outro intuito não 
tinham que o de affirmar que era bem modesto. 
Ao concluir, ampliamos-lhe o intuito. Elias servem ' 
também para dizer a quem tem de o julgar que é, 
próprio dos grandes espíritos o serem benévolos. 
A' benevolência, pois, dos julgadores o confiamos 
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Eczema, do grego ek zein, quer dizer fer
ver. 

Os gregos, segundo Aetius d'Amida, de
nominavam ekzemata, vesículas que não se 
ulceravam, mas que produziam uma viva sen
sação de calor. 

Willan e Bateman foram os primeiros 
que deram um sentido preciso á palavra 
eczema. Para elles eczema era uma affecção 
puramente vesiculosa, que podia ser provo
cada por agentes irritantes d'origem externa 
e interna, ponderando, já então, que, para um 
eczema se desenvolver, era preciso uma irri
tabilidade constitucional dos tegumentos, ou 
seja, uma predisposição. 

Alibert e Devergie não acceitaram esta 
definição; e depois d'elles Hebra, na Allema-
nha, Erasmus Wilson e Anderson, na Ingla
terra, e Hardy, em França, regeitaram o 



* 

eczema como doença essencial, e exclusiva
mente caracterisada por uma erupção vesi
culosa, conforme o entendiam Willan e Ba-
teman, ampliando mais a restricção, a que o 
tinham sujeitado. 

Hoje, particularmente em França, apezar 
de para Besnier se não poder ainda dizer 
com certeza onde começa o eczema e o que 
elle é, define-se o eczema talvez d'uma ma
neira completa bem que muito prolixa. 

Eczema—é uma dermatose inflammatoria 
objectivamente caracterisada por uma rube-
facção e vesiculação mais ou menos accen-
tuada, d'aspecto especial, muitas vezes, não 
sempre, pela resumação de serosidade ci
trina, pegajosa, e, segundo o grau da reação 
inflammatoria, por crostas e escamas. 

Debaixo de diversos pontos de vista pode 
ser estudado o eczema, e grande numero de 
variedades têm sido descriptas. Gaucher clas
sifica as variedades de eczema em—morpholo-
gicas—segundo a forma e aspecto da.erupção, 
e^regionaes-—segundo a sede. No primeiro 
grupo estuda o eczéma localisado, generali-
sâdo e as formas compostas; no segundo o 
eczema quanto á sua instajlação anatomo-to-
pographica. 

Quanto á marcha o eczema pode ser agu
do ou chronico; comtudo a forma aguda é, a 
maior parte das vezes, simplesmente um prin
cípio agudo da forma chronica, ou um acces-
so agudo no curso d'uma forma chronica. 
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«O eczema agudo verdadeiramente, diz 
Gaucher, só se observa em seguida a irrita
ções cutâneas nos indivíduos predispostos e 
diathesicos. Fora d'estes casos, o eczema 
nunca é uma erupção passageira, mas sem
pre uma affecção chronica de longa dura
ção.» 

Ordinariamente o eczema chronico esta-
belece-se rapidamente, e é caracterisado, 
mormente, pelo predomínio da inflamação 
conjunctiva sobre a congestão vascular. No 
eczema chronico não ha reacção geral nem 
íebre, e um dos seus caracteres essenciaes 
é proceder por accessos successives. 

* 

* * 

De uma etiologia muito discutida e de 
uma pathogenia muitíssimo obscura e com
plexa, o eczema mamïesta na primeira in
fância, quer pelas suas causas, quer pelo seu 
aspecto objectivo, quer ainda pelo seu tra
tamento, caracteres que sobejamente o dis
tinguem da mesma affecção na segunda in
fância e nos adultos. Esta distineção que, 
d'alguma forma, cria um capitulo especial 
em pathologia infantil, parece poder inferir-
se de certa intimidade entre esta doença da 
pelle e os vicios d'alimentaçao e as perturba
ções digestivas, que tudo devem ás condições 
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de regimen e vulnerabilidade do tubo diges
tivo; e da susceptibilidade dos tegumentos 
da creança comprehendida n'este periodo. 

E'manifesta a fraquíssima defeza que a 
pelle, revestida d'uma camada cornea, del
gada, frágil e pobre em inducto sebaceo, 
oppõe pelas suas insuficientíssimas barrei
ras epitheliaes ás aggréssões quer d'origem 
externa, quer d'origem interna. E se a esta 
débil resistência da pelle nós associarmos as 
perturbações digestivas, actuando talvez pe
los tóxicos provenientes de fermentações la
tentes e eliminados por ella, alguma coisa 
avançaremos para a razão porque n'estas 
edades tãó especial e nitidamente se cara
ctérisa o eczema. 

Unna, sábio dermatologista allemão, con
sidera trez variedades de eczema na primeira 
infância: o eczema seborreico, o eczema da 
dentição ou eczema nervoso, e o eczema tu
berculoso ou escrofuloso. 

Discorda Marfan d'esta classificação, que 
para elle se deve reduzir ás duas variedades 
seguintes: o eczema seborreico, e o eczema 
sêcco. 

N'estas duas formas engloba Marfan to
das as descriptas por diversos auctores, puis
que se alguma variedade se não molda exa
ctamente a qualquer das duas que elle estuda, 
será apenas uma forma mixta, resultante 
quer da associação quer da transição entre 
ellas. 
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A primeira - variedade apresentada ' por 
Marfan é a mesma.de Unna, e á qual-elle ap-
plica a sua, theoria parasitaria. 

A segunda variedade, o eczema da den
tição ou eczema nervoso, é assim descripta 
por Unna. «Manifesta-se sobre a pelle com
pletamente sã, ordinariamente no meio dás 
faces e sobre a fronte, d'uma maneira com
pletamente symetrica, e quasi sempre na 
mesma occasião sobre a porção radio-dofsal 
da mão e do punho. F/ excessivamente pru-
riginosa, principalmente se a créança é ro r 
busta, e a epiderme sã e resistente. Este ecze
ma está sob a dependência de irritações re
flexas e especialmente da. marcha da denti
ção; desapparece, por vezes, apoz a sahida 
de quaesquer dentes tão rapidamente como 
appareceu, para voltar de novo alguns dias 
mais tarde. O eczema da dentição asseme-
lha-se ao herpes zoster, por se manifestar pe
la apparição rápida d'um grupo de vesículas, 
isoladas e nitidamente formadas sobre uma 
base vermelha; mas distingue-se do zoster 
pela symetria absoluta e tendência continua 
ás recidivas». 

Para Marfan esta descripção. não está 
conforme com o que tem observado. «Será, 
diz Marfan, porque na Allemanha se encon
tram typos dermatológicos que se não en
contram em França? Não sabe. Parece-lhe 
que alguns pontos da descripção se referem 
ao eczema sêcco, outros a uma .affecção quê 

http://mesma.de
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nada tem-eom o eteeftiaj vúlgáMelite- cta-
madà fogo dtrs denies,- e que se' poderia deno
minar erythema1 da dentição. Esta affecçãO é 
çaracterisada pelo rubor, nem' sempre syme-
trieo, da maçã do rosto e da face, compará
vel ás rosetas muito exageradas da pneumo
nia. Sobre esta superficie vermelha vêem-sè, 
algumas vezes, pequenas ãmpôfàs OU borbu
lhas, cujo aspecto lembra mais um botão d'acné 
que Uma vesícula de zosíêr. A propriedade 
d'esta lesão é a sua mobilidade, à suâ fuga-
gacidade; extingue-se ê rêapparècé muito ra
pidamente, e parece estai- êrri relação com a 
dentição». 

A terceira variedade de eczema é assim 
descripta por Unna: Uma localisaçãò nos ori
fícios mucosos dos olhos, do nariz, da bocca 
e dos ouvidoâ, a presença d'uma kératite 
phlyctenular com rhinite escrofulosa, Otor-
reia, grandes vesículas ëczematosas com ede
ma, engorgitamento ganglionar considerá
vel e extenso, e ausência quasi constante de 
prurido, caracterisam o eczema tuberculoso 
que precede muitas vezes o lupus e a tuber
culose. 

A propósito d'esta exposição commenta 
Marfan: 

«Quem não vê que se tracta aqui d'uma 
serie de lesões diversas, pertencendo na sua 
maior parte á família do impetigo, podendo 
complicar ou rtão Um eczema, mas não de
vendo ser confundidas ctím elle? Quanto ao 
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papel d'estas lesões como portas d^entfada, 
podemos congideralo como, real; mas será 
isto rasãõ para lhes dar o nome detubercui 
losas 011 escrofulosas?»^ .,,..'■:■. ; ; , i 

Porque se nos antolha ; clinicamente com
moda, e porque os poucos casos, que pudemos 
colher, se lhe adaptam perfeitamente, perfilha
mos a classificação deMarfan que reduz a 
duas as variedades do eczema na primeira in+ 
fancia—o eczema seborreico e o eczema sêeco: 

ETIOLQ0IA !" 

A questão da etiologia 4o etezeto,, talvez 
pofç não estar !ainda; bem definido este grupo 
mórbido, é objecto de: viva discussão com 
grande divergência de opiniões., orri \R ;; ■ 

Para uns*as causas, do eczema são.'.exclua 
sivamente internas, e, como. Gaucher, definem 
esta affecçãò cutanea como uma erupção dia
thesica; para outros o. eczema, é sempre de 
causa,e)íterna,= considerandoo como affecçâo 
local que s,ó: localmente deve ser tratada, ê  
como Unna, attíibuemlhe uma origem parasi'' 
taria. Emfim o valor etiológico imputado • ás 
diversascausas varia segundo as ideias ex
pendidas e sustentadas, por cada escola.' Se 
a escola francçzatem adeptes^não faltam eh
les por sua vez á escola alterna, e uma e ou* 
tra adduzem argumentos suffieientes á sua 
estabilidade.. . ; . : ■ / : Ai , ; ; . , ] í ; 1 , ! r í ) 
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No eczema da primeira infância reserva-
se capital importância etiológica aos seguin
tes factores — regimen alimentar, heredita
riedade, dentição e parasitismo, — cujo valor 
vamos tentar definir. 

Regitaen alimentar—Ë' hoje acceita, entre 
a maioria dos dermatologistas e pediatras, a 
importância d'esté factor. A alimentação da 
ereança que, segundo L. Duncan Bulkley, não 
deve peccar nem por defeito, nem por ex
cesso, nem por qualidade, é as mais das ve
zes mal orientada segundo este principio. Co
mo causa interna do eczema da primeira in
fância, cita A. Carrier os excessos de ali
mentação ou a sua má qualidade, dizendo de
ver vigiar-se a qualidade do leite da mãe, a 
sua alimentação e a maneira d'amamentar 
a ereança que não deve mammar nem muito 
nem muitas -vezes. 

Comby, Tennesson, Marfan, Millon, etc., 
depois que M. Bouchard attribuiu certas der
matoses a uma auto-intoxicação d'origem 
gastro-intestinal, tem insistido na applicação 
d'esta noção etiológica ao eczema da pri
meira infância. 

Segundo estes, a irregularidade na ama
mentação, a aleitação artificial mal dirigida 
e vigiada, a ingestão de leite não esterili-
sado, o uso prematuro de legumes e fari
nhas, aexcessiva alimentação das creanças, 
emfim todas as circumstancias que podem 
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produzir perturbações digestivas chronieas, 
são causas primaciaes do eczema, cujo des
envolvimento precedem e acompanham. 

A estas causas parece dever juntar-se 
outras, que indirectamente vão incidir sobre 
a creança, e de certo modo nos vêem expli
car a existência do > eczema, quando o regi
men se effectua nas melhores condições hy-
gienicas. Queremos referir-nos ás advindas 
da mãe ou ama, que amamenta a creança. 
Aquella, abusando do alcool, do café, das car
nes preparadas e defumadas, dos peixes do 
mar e das especiarias, fornecendo um leite 
modificado sob a influencia d'um eczema, que 
Ora a acommette, ou um leite muito velho e 
rico em materia gorda, contribue mais ou 
menos activamente para o mesmo fim. 

São pois os vieios d'alimentaçao e as per
turbações digestivas valiosos elementos na 
génese do eczema, e para Marfan, peta con
firmação de muitíssimas observações pes-
soaes, são de uma como que especificidade 
saliente, segundo a maneira como actuam na 
producção das duas variedades seborreica 
ou sêcca. 

Observando creanças portadoras d'estas 
variedades de eczema, e inquirindo do seu 
regimen alimentar e do estado das suas fun-
cções digestivas, Marfan chegou aos resulta
dos seguintes, para a forma seborreica. 

«As creanças attingidas de eczema se-
borreicosão,'quasi sempre, creadas ,ao seio 



e raramente submettidas á aleitação mixta, á 
aleitação artificial ou a uma alimentação pre
matura. 

A amamentação das creanças não obe
dece a regra alguma. Se interrogarmos a mãe 
ou ama sobre o numero de vezes que a crean
ça mamma, de dia ou de noite e qual o inter
vallo decorrido entre cada vez, obtemos inva
riavelmente a mesma resposta:,Não sigo re
gulamento a tal respeito. Se a creança está 
soeegada, não chora muito, doulhe de ma
mar de duas em duas ou de trez em trez ho
ras; porem quando ella está rabugenta, cho
rando a todo o instante, então mamma de hora 
em hora, de meia em meia hora. De noite 
se chora muito, para que du.ma e deixe dor
mir, mamma quatro vezes, seis, dez ou mais». 
Do exposto, e considerando que a insomnia 
provocada pela affecção eczematosa tende a 
augmentai" o numero de vezes que a cieança 
mamma de noite, podemos concluir que as 
creanças attingidas de eczema seborreico são 
alimentadas em excesso. Esta hyperalimen
tação pode proseguir nos seus effeitos mes
mo depois de desmammadas as creanças que 
se conservam vorazes e gulosas, comendo a 
todos os momentos sem prejuizo das refei
ções ordinárias, nas quaes se abusa da carne, 
vinho, café, etç. 
• ■«. As. creanças creadas ao seio e excessiva
mente alimentadas não soffrem de perturba
ções digestivas duradouras ou graves. Obser
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var-se-á regurgitamento do leite liquido qua
si immediatamente depois de ter mammado, 
o que apenas indica ter a creança ingerido 
maior volume de leite do que o permittido 
pela capacidade do estômago; evacuações 
um pouco mais frequentes que de costume, 
mas de côr e cheiro normaes. Poderá uma 
vez ou outra o vomito ser de leite coalhado, 
e a evacuação diarreica branca ou verde; 
mas quasi nunca se manifesta a dyspepsia 
gastro-intestinal chronica, da qual o ventre de 
batrachio é o symptoma mais predominante. 

Geralmente, as creanças n'estas condi
ções são de aspecto florescente, goidas, o 
que explica facilmente a pequeni repeicus-
são dos vicios dalimentação sobre as vias 
digestivas. 

E', pois, especialmente nas creanças area
das ao seio, hyperalimentadas e sem pertur
bações digestivas habituaes, que se observa o 
eczema seborreico. A excessiva alimentação 
não determina n'ellas a dyspepsia chronica, 
mas sim a hypernutiição. 

Parece, portanto, que deve conferir-se 
a esta hypernutrição a parte mais imposan
te na origem do eczema seborreico, sem, com-
tudo, se alheiar a provável auto-intoxicação 
resultante de fermentações digestivas laten
tes, a qual se não ainda definida na sua acção 
etiológica, pode ser um coefficiente d'auxilio 
á retro concludente causa. 

Relativamente á segunda forma—o ecze-
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ma sêcco—colheu Mai-fan das suas observa
ções estes ensinamentos. 

As creanças, cm que se manifesta o ecze
ma sêcco, são quasi sempre creadas a bibe
ron, com sopas e farinhas, e só excepcional
mente amamentadas. 

A hygiene da aleitação artificial não se 
cumpre. O leite de má qualidade não se es-
terilisa nem se ferve: no biberon pouco limpo 
conserva-se o leite tempo bastante para a 
sua infecção e decomposição. Umas vezes 
administra-se o leite puro, outras vezes di
luído com agua em proporções variáveis, 
quasi sempre em grande quantidade, sem 
regularidade intervallar, e algumas vezes .ad-
dicionado de farinhas e sopas de pão. 

A dyspepsia gastro-intestinal chronica é 
ordinariamente o resultado da alimentação 
assim dirigida nas creanças. As dejecções, 
quasi nunca normaes, são umas vezes duras, 
outras molles ou liquidas, de côr branca, ver
de ou amarello-esverdeado, os vómitos fre
quentes, o ventre distendido, o estado geral 
mau, tornando-se as creanças pallidas, incha
das ou emaciadas e cacheticas. Emfim, todo 
um conjuncto de perturbações mórbidas vem 
anmmciar uma dyspepsia gastro intestinal 
chronica, gerada pela aleitação artificial sem 
observância das regras proprias. N'este caso 
pode invocar-se a auto-intoxicação demons
trada pela indicanuria habitual da creança. 

Manifesta-se, portanto, o eczema sêcco, 
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principalmente nas crean^as, com dyspepsia 
gastro intestinal chronica, e deve ser consi
derado como consequência d'uma auto-into-
xicação d'origem intestinal, cujos tóxicos vão 
actuar sobre os nervos e vasos cutâneos. 

Hereditariedade. A hereditariedade tem 
uma importância considerável na producção 
do eczema. 

Marfan considera a hereditateriedade neu-
ro-arthritica corno uma causa de influencia 
n'esta affecção, mas de influencia simples
mente predisponente. Para Gaucher o ecze
ma é uma erupção diathesica, sendo o ar-
thritismo a diathese productora da maior par
te dos eczemas. 

O eczematozo não gera necessariamente 
um eczematozo; mas o eczematozo é um ar-
thritico, em cujos antecedentes hereditários 
se encontram elementos bastantes á prepara
ção d'um terreno, em que o eczema evolu
cionará mais activamente. 

Dentição. Tem, certamente, a dentição 
demonstrada influencia sobre o eczema da 
primeira infância, mas influencia que mais 
parece aggravante do que essencial, como 
querem alguns auctores. 

Por occasião da erupção dos dentes, par-
" ticularmente dos caninos, nota-se uma recru

descência da affecção eczematosa, recrudes
cência que se pode attribuir á irritação gen-
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gival da dentição actuando, por intermédio 
dos nervos, sobre a lesão preexistente. 

Esta excitação da lesão parece ser pe
culiar do eczema do couro cabelludo e face, 
porque, segundo M. Baumel e M. Petit-Di-

, dier, os filetes nervosos, que se distribuem a 
estas duas regiões, são ramos do trigemeo 
que soffre a influencia irritativa ao nivel das 
gengivas. 

Parasitismo. A origem parasitaria do ecze
ma foi apresentada em 1890 por Unna ao 
congresso de Birmingham. 

Unna, notando a presença constante nas 
lesões eczematosas d'um parasita que cha
mou morococcus—agglomeração muri forme de 
cocais,—concluiu pela origem parasitaria do 
eczema, que passou a considerar como doen
ça contagiosa e em ceitas circumstancias 
epidemica. 

Estas ideias têm sido muito discutidas en
tre a maioria dos dermatologistas e bacterio-
logistas, e julga-se que a existência de qual
quer micro-organismo na supeifície eczema-
tosa não pode, por forma alguma, considé
r a s s e como factor especifico. A lesão ecze-
matosa pode ser um meio favorável á pullu-
lação dos micro-organismos, que vivem nor
malmente sobre a pelle, e d'ahi o produzir-
se uma dermatite infeciosa banal, addicionada 
á dermatite eczematosa, que não pode ter fo
ros de. especifica. 
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Demais parece não estar ainda provado 
que o morococcus seja um micróbio differen-
ciado e não um simples staphylococcus, bem 
como que reproduza verdadeiramente o ecze
ma vulgar pela inoculação em indivíduos pre
dispostos. 

Neisser, Pick e Kaposi não admittem a 
ideia parasitaria do eczema, dizendo Kapo
si que, se os parasitas podem produzir um 
eczema, não é rasão para admittir que todos 
eczemas são de natureza parasitaria. 

H. Hallopeau e L. C. Leredde fazem tam
bém do eczema uma affecção parasitaria so
brevindo nos indivíduos predispostos. 

«Nós consideramos, dizem elles, como 
argumentos sufncientes, em apoio da theo-
ria parasitaria, a presença de parasitas, dos 
quaes alguns com caracteres especiaes, (mo-
rococco da Unna) nas vesículas do eczema 
agudo e nas escamas do eczema chronico, au-
to-inoculabilidade (Leredde), a transmissão 
por contagio (Perrin), a acção muitas vezes 
curativa de certos parasiticidas (Hallopeau) 
taes como o acido pyrogalhico, o óleo de 
cade, o acido salicylico e o nitrato de pra
ta. 

Damos á palavra eczema um sentido etio
lógico; eliminamos as deimatites artificiaes; 
e consideramos o impetigo como uma der
matose parasitaria distincta. 

Sendo admittida a origem parasitaria do 
eczema, o modo d'acçào das condicções nas 
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quaes elle se desenvolve pode ser concebido 
assim : 

A pelle torna-se um meio de desenvolvi
mento favorável para o parasita e susceptí
vel de reagir sob a sua influencia, segundo o 
processo eczematoso, em razão de causas 
externas e internas». 

Como já dissemos, a theoria parasitaria 
do eczema não tem na hora actual bases se
guras, nem por consequência a consagração 
unanime dos dermatologistas, e é assim que 
prudentemente E. Besnier julga o eczema 
primitivamente amicrobiano, sem deixar de 
reconhecer que a infecção micrococcica do 
campo eczematico é normal e regular, o que 
consequentemente toma todo o eczema, pri
mitivamente amicrobiano, uma lesão mixta. 

«Em todos os casos, diz Besnier, a su
perficie eczematica infectada recebe da infe
cção uma acção- mais ou menos considerável, 
que se traduz por modificações de forma, de 
evolução, de duração, de extensão, etc.; mas 
a persistência d'esta infecção não é neces
sária ao desenvolvimento do processo ecze
matoso; que pode continuar a progredir no 
estado amicrobiano depois da suppressão da 
infecção. 

Averiguado este facto, não é menos ma
nifesto que o elemento infeccioso desenvol
vido sobre o campo eczematico, com uma 
grande Variedade individual, constitue uma 
complicação aggravante, uma condição ad-
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dicional de intensidade, uma causa de ex
tensão local ou a distancia e de prolongada 
duração, e que deve haver o maior cuidado 
na asepsia das superficies eczematosas in
fectadas e na protecção das partes sãs con
tra a acção irritante, muitas vezes preecze-
matica, das contaminações micrococcicas. 
Mas não se deve omittir que, quaesquer que 
sejam os elementos micrococcicos predomi
nantes, que elles tenham infectado o campo 
eczematico amicrobiano, ou preludiado um 
eczema secundário, ficam subordinados na 
sua evolução e na sua duração ás condições 
do meio interior e ás condições therapeuti-
cas locaes. 

PATHOGENIA 

A pathogenia do eczema, questão tão 
complexa e de vedados mysterios, não as
senta ainda em bases definidas como seria 
para desejar em auxilio da prophylaxia e da 
therapeutica. 

Theorias as mais contradictorias tem si
do emittidas sobre a pathogenia do eczema, 
e d'ellas vamos dar uma simples resenha. 

i.°—Theoria local. O eczema é uma der
matose d'origem externa, provocada por agen
tes traumáticos e irritantes diversos. 
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2.0—-7heomasde causa interna. N'estas theo-
rias, explica-se a genèse do eczema especial
mente pelas perturbações geraes do orga
nismo. Estas theorias são numerosas e as
sim distribuídas. 

a) O eczema depende de intoxicações 
diversas, mas sobretudo dos ingesta; 

b) depende d'auto-intoxicaçoes diversas; 
c) depende de predisposições individuaes 

hereditárias ou adquiridas; 
d) depende de modificações soffridas pe

lo systema nervoso; 
e) O eczema é um modo especial de rea

cção dos tegumentos debaixo da influencia 
de causas as mais diversas. 

j.°—Theoria parasitaria. O principal pa
pel pathogenico no eczema cabe ao agente 
microbiano vindo do exterior. N'esta theoria 
devem distinguir-se duas: 

a) O micróbio pathogenico é o agente 
único e potente do eczema; 

b) O micróbio pathogenico é o agente 
activo do eczema, mas todas as causas in
ternas têm grande importância (Unna). 

Como já dissemos, para Gaucher o ecze
ma é uma erupção diathesica. 

Porque processo pathogenico gera a dia-
these a erupção ? 

«O eczema resulta da eliminação pela 
pelle dos princípios da nutrição viciada. Es
tes princípios são matérias azotadas incom-
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pletamente comburidas, desde o acido úrico 
até aos materiaes extractivos, leucina, tyro-
sina, ceatina, xantina. 

A erupção eczematosa é, pois, produzida 
pela excreção cutanea dos detrictos, incom
pletamente oxidados, da desassimilação azo
tada. 

Certas erupções vesiculosas eczematifor-
mes, certos eczemas pathogeneticos, como 
lhes chamava Bazin, podem resultar da eli
minação cutanea das substancias toxicas ou 
medicamentosas introduzidas na economia. 

O mesmo phenomeno se pode produzir, 
a mesma reacção inflammatOiia cutanea se 
pode manifestar, em seguida á eliminação, 
pela pelle, de substancias toxicas, fabricadas 
pelo próprio organismo, de substancias des-, 
assimiladas toxicas, azotadas ou de oripem 
animal. Por causa da lentidão da nuLição, 
da carburação imperfeita das matérias albu
minóides ingeridas, o excesso das matérias 
extractivas pode ser tal, que os emunctorios 
naturaes não bastem pa, a a sua excreção 
normal. Esta eliminação pelas excreções 
cutâneas produz uma irritação da pelle, que 
se traduz por uma dermatose, as mais das 
vezes eczematosa. 

Eis como comprehendo, diz Gaucher, a 
pathogenia do eczema: é a expressão cuta
nea d u m a perturbação da nutrição, caracte-
risada pela producção excessiva de matérias 
extractivas ou de matérias azotadas incom-
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pletamente oxidadas. Em uma palavra, a eru
pção eczematosa é uma toxidermia autogena, 
a expressão cutanea duma auto-intoxicação.» 

Na impossibilidade de acceitar como ver
dadeira qualquer theoria até hoje expendida, 
L. Brocq, formula duas hypotheses princi-
paes sobre a pathogenia do eczema. 

i .a O eczema é um modo especial de rea
cção dos tegumentos, nos indivíduos predis
postos, debaixo da influencia de causas as 
mais diversas, internas e externas, sendo es
tas ultimas a maior parte das vezes causas 
efficientes. 

2.a O eczema é uma affecção microbiana 
produzida por um ou vários micróbios patho
genies da mesma família, nos indivíduos 
predispostos. Esta hypothèse comprehende 
duas variantes. 

a) O micróbio pathogenico do eczema é 
um micróbio especial, verdadeiramente espe
cifico d'esta affecção; 

b) Os micróbios do eczema são micróbios 
vulgares da pelle, que se tornam eczemato-
genicos em certas condições. 

No caso especial que vimos tratando, e 
pela etiologia que lhe referimos, parece-nos 
que também se poderá interpretar a patho
genia do eczema da seguinte forma: i.°—A 
causa occasional potente do eczema é quasi 
sempre devida aos desvios do regimen ali
mentar ; d'onde a prophylaxia e therâpeutica 
geràes. 2.°—E' preciso uma predisposição-ge-



»1 

rai transmîttida hereditariamente. 3.0—Alem 
d'esta predisposição geral, deve invocar-se 
uma predisposição local, uma vulnerabilida
de especial dos tegumentos, e todas as causas 
de irritação local, d'onde a indicação de pro-
phylaxia e therapeutica locaes. 

ANATOMIA PATHOLOGICA 

Na anatomia pathologica do eczema as 
lesões devem ser observadas na derme e na 
epiderme. 

Na derme: 

0 eczema, sendo uma dermatose infla m-
matoria, é nos vasos da derme e mormente 
nos dos corpos papillares que se deve pro
curar a lesão original d'esta affecção cu
tanea. 

Sobre cortes perpendiculares d'um fra
gmento de pelle eczematosa, indurecido, 
veem-se vasos congestionados e cheios de 
globulosjsanguineos. Esta hyperhemia explica 
a rubefacção da pelle e a exsudação serosa 
abundante, caracter importante da doença. 

A par da lesão congestiva a derme apre
senta outras lesões inflammatorias. Ha uma 
infiltração das papillas pelos element >s 
cleares do tecido conjunctivo pi >li 1 
hyperplasia que augmenta com a antiguidade 
da affecção. No eczema agudo a infiltração 
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é sobretudo de elementos embryonarios, nu
cleus e cellulas; no eczema chronico, ao 
contrario, observam-se, era vez de núcleos, 
cellulas e fibras conjunctivas e laminosas, que 
resultam da evolução natural das cellulas. 
No eczema chronico o predomínio da scel-
lulas e fibras conjunctivas tem por conse
quências o espessamento.. e endurecimento 
da pelle. 

Na epiderme: 

As lesões da epiderme são egualmente 
notáveis. 

Sobre o mesmo corte perpendicular da 
pelle vê-se o corpo mucoso de Malpighi se
meado de vesículas biilhantes, resultantes da 
transformação vesiculosa das cellulas malpi-
ghianas. Esta transformação é caracterisada 
pela intumescência do núcleo, que enche 
toda a cellula e acaba por desapparecer. 

E' assim constituído o primeiro grau d'al-
teração do corpo mucoso. 

O segundo grau d'alteraçào do corpo 
mucoso termina pela formação.das vesículas 
eczematosas. 

Vê-se, no centro de algumas columnas 
interpapillares, cellulas destruídas, abertas 
umas nas outras, formando, uma espécie de 
retículo fino, sem apparencia cellular, cujas 
trabéculas são formadas pelas paredes das 
cellulas destruídas. E' nag malhas d'este re-
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ticulo que se accumula a serosidade exsu-
dada dos vasos papillares, que tem excedido 
os limites da derme e invadido a epiderme. 
Esta accumulação de serosidade constitue a 
vesicula eczematosa, que tem sede em pleno 
corpo mucoso, e não debaixo da camada 
cornea. 

Perturbações da keratinisação epidérmica : 

A alteração vesiculosa e a ruptura das 
cellulas do corpo mucoso são a causa da des-
camação incessante e muito prolongada do 
eczema. Com effeito, d'esta alteração vesi
culosa resultam perturbações profundas da 
nutiição da epiderme e da sua keratinisação. 
As escamas epidérmicas, colhidas á superfi
cie d'uma placa d'eczéma, e observadas ao 
microcospio, mostram-se formadas de cellu
las ainda nucleadas, e não por cellulas cor
neas sem núcleo. Esta particularidade advém 
de que, pelo facto da perturbação da kera
tinisação, o stratum granulosum e o stratum 
lucidum desapparecem no eczema; a kerati
nisação não se faz mais, e as cellulas corneas 
conservam o seu núcleo como as cellulas 
profundas de Malpighi. 

Disjuncção da derme e da epiderme : 

Outra alteração da pelle no eczema é o 
descellamento, em massa, da epiderme. No 
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estado normal a união intima da epiderme e 
do corpo papillar é mantida pela existência 
d'uma camada hyalina, formada pela conden
sação da materia amorpha das papillas. Esta 
adherencia da derme e da epiderme é tal, 
que persiste na maior parte das doenças cu
tâneas, mesmo debaixo das pústulas da va
riola; porem no eczema a epiderme descolla-
se do corpo papillar, tornando-se assim esta 
lesão sua característica. 

SYMPTOMATOLOGY 

Tomando como ponto de partida o aspe
cto objectivo da lesão eczematosa, vamos fa
zer a descripção das duas variedades d'ecze-
ma, seborreico e sêcco, conforme ellas se 
manifestam na primeira infância. 

O eczema seborreico localisa-se, no seu 
inicio, no couro cabelludo, debaixo e em vol
ta das denominadas crostas gordurosas ou 
seborreia do couro cabelludo,—crostas do lei
te, chapéu, caspa da cabeça, em terminologia 
popular,—cuja presença, de ordinário na re
gião sincipital, se manifesta por escamas de 
espessura variada, amarelladas ou escuras, 
unctuosas e gordas. 

Installa-se a lesão pelo appareeimento de 
rubefacção, prurido mais ou menos intenso 
reconhecido na insistência com que a creança 
se coça, e de vesículas mais ou menos appa-
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rentes que, rompendose, tornam a superficie 
eczematosa sede d'uma exsudação particular. 
O liquido exsudado é pegajoso, de cheiro es
pecial, parecido com ò de gordura estragada, 
dá ao panrto a; consistência de engomma
do, ' e empasta os cabellos, concretand ose 
em crostas amarelladas, que as poeiras atmos
phericas e o sangue resultante das escoria
ções tórrtam depois mais escuras. 

Em seguida a lesão, ' que poupa algumas 
vezes a região da'nuça, começa a generali
sarse a todo o couro cabelludo, ás regiões 
temporaés.e frontal^ ás sobrancelhas, ás fa
ces, ás orelhas, sobretudo no sulco retroau
ricular, respeitando na sua distribuição topo
graphica o contorno dos olhos, do nariz e da 
bocca, como que desenhando uma masca
ra, segundo a expressão de Unna, a que se 
tivesse cortado a porção media. 

: Marfan considera esta integridade habi
tual da parte media dáface como um dos 
caracteres mais notáveis d'esta variedade de 
eczemãv í . , " ■ :' ' >! ' 

As espáduas e os braços podem ser in
vadidos pela affecção que, só excepcional
mente, se estenderá a outras regiões da pelle. 

As cfeánças portadoras d'esté eczema 
são, geralmente, gordas e de bom aspecto, 
apresentando 'muitas vezes o intertrigo das 
pregas cutâneas,! particularmente o da prega 
gènitocrUral. 

Estavariedade'de' eczema é, para' Mar
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«E' incontestável a pouca clareza da historia 
d'esta entidade mórbida, mas podemos pôr 
de parte, por um momento, a questão da hy-
per-exereção gordurosa, que a caractérisa, 
vir das glândulas sebaceas, das glândulas 
sudoríparas, como pensa Unna, da desin
tegração, do stratum corneum, ou ainda simul
taneamente d'estas trez origens;, podemos 
também deixar de lado o saber se esta hy-
per-excreção é a causa ou a consequência da 
dermatite eczematosa. 0 que fica reconhe
cido, é que certas formas d'eczéma podem 

,ser distinctas das outras por esta hyper-ex-
creçãp gordurosa, ,e designadas debaixo do 
nome de eczema seborreico.» 

Como se, vê, o eczema seborreico da pri
meira infância distingue-se de certa forma 
do mesmo eczema nos adultos. Assim a face 
anterior do thorax é raramente attingida, e 
quasi nunca se observa a forma marginada. 

O eczema sêcco respeita o couro cabel-
ludo, formando placas isoladas, de contornos 
redondos, ovalares ou irregulares, indistin-
ctamente em qualquer região do corpo. 

; Ordinariamente a erupção maniíesta-se 
sobre as faces, fronte, sulco retro-auricular, 
sulcos naso4abiaes, em volta dos lábios, no 
mento, no pescoço, nas mãos, no abdomen 
especialmente ao nivel da cicatriz umbilical, 
no dorso e no$ membros inferiores. 
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.A lesão r«velase pela^rubçfaçção .d^piêl
le^que se cobre de pequenas, escamas sêc

xas e pequenas, crostas sem aspecto gorduro
so, corn fissuras ou pequenas erosões. 

' A erupção é, era geral, sêcca,,mas pode 
, tornasse exsudativa era alguns pontos, par
ticularmente no sulco retro^uricular. <.Esta 
variedade de eczema desperta, ; de ordiná
rio^ um.prurido muito violento,, provocando 
lesões consecutivas ás arranhaduras produ

\zidas pela creança. 
As creanças, n'estas condições, apresen

t a m nás nádegas, na parte posterior dos ór
gãos genitaes, nas coxas e. nas pernas, lesões 
cutâneas .de.vanadas formas, que devem re

.lacionarse co'm o erythema vulgar, e'ïsâo 
produzidas pela irritação destas regiões.,de
vido áfa l tade aturada limpeza. O seu as
pecto não é bom, as creanças , são magras, 
com abdomen volumoso, meteorismo, e mui
tas vezes cacheticas e rachiticas. 

. • ■ ■■ ■ ■ . ■ ■ ■ ) 

COMPLICAÇÕES 

Qualquer dás formas de eczema pode ser 
complicada com infecções secundarias in loco, 

..ou a,distancia do território eczematico. 
A complicação mais vulgar do eczema é 

. a. produzida pelo staphylococcus pyogenes au
reus. * As crostas resultantes, d'um exsudato 

. seborreico,'/d'uàiâ cor .lamarellada, cinzenta 
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ou negra, tornam-se, pela infecção estaphylo-
coccica, de côr amarellada d'ouro e aspecto 
melliforme, dizendo-se o eczema, assim com
plicado, impetiginoso. 

A esta impetiginação do eczema podem 
succeder-se todas as lesões causadas pelo 
staphylococcus, transtornando-se assim o seu 
aspecto primitivo. 

As arranhaduras da pelle eczematosa e 
da pelle sã produzidas pelas unhas infecta
das da creança são a causa de inoculações 
múltiplas. 

Assim, observa-se a pústula typica do 
impetigo, a kératite phlyctenular, a rhinite 
ulcero-crostosa, as escoriações labiaes, os 
abscessos subcutâneos e as adenites termi
nando ou não pela suppuração. 

Kapozi descreve ainda uma outra com
plicação, devida a uma infecção secundaria 
desconhecida. Sobre a superfície eczematosa 
e por vezes sobre a pelle sã, nos braços, nas 
espáduas, no pescoço, nas orelhas e na fron
te, dão-se erupções successivas de vesículas 
numerosas, achatadas ou umbilicadas, eru
pções que são acompanhadas de febre in
tensa, mas de prognostico benigno. 

Quanto a complicações internas, consistem 
ellas em manifestações bronchiticas, pulmo
nares, gástricas, vesicaes, intestinaes, nervo
sas, e phenomenos metastaticos ou de reper
cussão, de uma gravidade considerável e de 
relações ainda mal explicadas com o ècze-
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ma, mas admittidas pela maioria dos derma
tologistas. 

Também têm sido observadas nephrites 
consecutivas ao eczema, talvez devidas a in
fecção secundaria, mas sem grande frequên
cia. ( 

Marfan observou dois casos: n'um. dél 
ies tratava-se d'um creança de quatro me-
zes, dyspeptica, attingida de eczema sêcço, 
a qual, depois de apresentar albuminuria, mor
reu bruscamente em coma; no outro, de uma 
creança de seis mezes, com eczema seborrei
co e ao mesmo tempo bronchite e albuminu
ria, que se curou, ao fim de alguns dias, d'es-
tas complicações. 

As affecções agudas, como a bronchite e 
bronco-pneumonia, attenuam algumas vezes 
a lesão cutanea, que continua a sua evolução 
depois de curada a doença intercurrente. 

A vaccina pode aggravar o eczema e ten
der á sua generalisação. 

DIAGNOSTICO 

O diagnostico do eczema torna-se rela
tivamente fácil, quando se assiste á evolução 
da lesão, mas muitas vezes esta é modificada 
no seu aspecto, quer pelas arranhaduras, 
quer ainda pelo próprio tratamento. 

Não deve confundir-se o eczema,com o 
impetigo que o pode complicar, tornando 
difficil a differenciação, rtorque, alem do, pru-
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rido mais accentuado no eczema que no im
petigo, n'este as vesico-pustulas differem das 
vesículas, ás crostas são' espessas, rugòsas, 
amárelladas, ao passo que no eczema são la-
mellosas, mais delgadas e molles, e a evolu
ção faz-se muito mais rapidamente. 

A rubefacção inicial do eczema pode ser 
confundida com o erythema, mas a duvida é 
de pouca duração porque depressa appare-
cemas vesículas e á exsudação característi
cas do eczema.' ; 
m'J O eczema agudo pode parecer uma ery
sipela,- poisque a pelle é edematosa nos dois 
casos; más no eczema ha pequenas vesículas, 
emquanto que na erysipela a pelle é lisa. Na 
erysipela ás placas são mais bem limitadas que 
no eczema, e os phenomenos geraes graves. 

O pemphigus só na sua forma aguda de 
pequenas bolhas pode ser confundido com o 
eczema; mas no pemphigus as bolhas, mes
mo confluentes, são bem distinctas, isoladas 
e mais volumosas que as vesículas do ecze
ma. No pemphigus chronico não pode haver 
confusão com o eczema chronico, poique as 
bolhas são mais volumosas, não se asseme
lham em nada ás vesículas eczematosas, e a 
descamação fina e furfuracca do eczema dif
fère da do pemphigus cujas escamas são largas 
e sobrepostas. - » 

O strophulus pode simular o eczema, mas 
ha sempre no eczema disseminado alguma 
lesão francamente eczematosa. / 
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As lesões da sarna são semelhantes ás do 
eczema, mas faz-se o diagnostico da sarna 
pela sede de predilecção das lesões scabio-
sas nos espaços inter digitaes, parte anterior 
do thorax, órgãos genitaes. Demais, alem das 
vesículas observam-se na sarna sulcos cara
cterísticos. -, . , , -

O prurigo é uma affecção papulosa, não 
exsudante, de papulas isoladas recobertas de 
crostas sanguinolentas produzidas pelas arra
nhaduras, do qual o eczema se distingue bem. 

Do eczema separa-se bem a psoriasis em 
que não ha exsudação nem prurido, e cujas 
escamas são espessas, brancas, sêccas, assen
tando sobre uma elevação papuliforme. 

O intertrigo é de exsudação pouco abun
dante, não se formando crostas como nas le
sões eçzematosas. 

Emfim devem distinguir-se também do 
eczema todas as dermatites artificiaes devi
das a applicações tópicas irritantes. 

Nas creanças, cuja limpeza da cabeça dei
xa tudo a desejar, apparecem por vezes ve
sículas e crostas que não devem acceitar-se 
de prompto como eçzematosas, porquanto são 
quasi sempre devidas á irritação produzida 
pela grande quantidade de pediculus capitis, . 

MARCHA 

A marcha dp eczema da primeira infan-
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cia é chronica, com exarcebaçõese remissões, 
podendo, por vezes, a affecção cutanea des-
apparecer para voltar em seguida. 

Ordinariamente o eczema começa no ter
ceiro mez após o nascimento, e dura até ao 
desmammar da creança, quando este é bem 
dirigido, mas por vezes persiste até aos dois 
annos ou ainda até mais tarde. 

PROGNOSTICO 

O eczema é doença longa, persistente, 
tenaz, difficil de curar e récidivante, mas não 
é uma doença grave. As suas complicações 
são extremamente perigosas, mas também 
extremamente raras. 

TRATAMENTO 

A etiologia do eczema na primeira infân
cia, tal como* a encaramos, exige uma sáncção 
therapeutica, que encontra bases solidas no 
regimen alimentar da creança. O tratamento 
externo e interno, sem a observância estricta 
d'esse regimen, se não é inefficaz em absolu
to, é, pelo menos, de acção passageira. 

A's creanças alimentadas ao seio e de 
ordinário portadoras de eczema seborreico, 
deve regularizar-se a aleitação da seguinte 
forma: durante o primeiro me& a* creança 
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deye 'mammar dez vezes por dia, de duas 
em duas horas, e duas vezes de noite; no 
decurso do segundo e terceiro mez, oito ve

zes por dia, de trez em três horas, sendo uma 
vez de noite; no quarto, quinto e sexto mez, 
seis vezes por dia, de três em três horas, e 
uma vez de noite; do sétimo ao nono mez, 
seis vezes por dia, de trez em trez horas, e 
nunca de noite. 

O regimen alimentar de quem amamenta 
a creança deve ser vigiado, não se lhe per

mittindo o uso de carnes fumadas e prepara

das, peixe, café, bebidas alcoólicas, etc. 
Como tratamento interno deve fazerse 

uso dos calomelanos em doses fraccionadas, 
uma vez por semana. 

Marfan formula assim: 

Calomelanos . trez a cinco centigrammas 
Assucar . . . quarenta centigrammas 

M.e M.e em trez papeis para tomar na mesma 
manhã, em uma colher d'agua, cada um antes de 
ma mm ar. 

O tratamento externo do eczema sebor

reico consiste, de principio, na applicação de 
cataplasmas de fécula a fim de despojar a 
superficie eczematosa das crostas. Em segui

da fazemse lavagens com agua fervida, bo

ricada a 3 %, ou ainda, particularmente se 
o eczema é impetiginoso, com uma solução 
aquosa muito fraca de sublimado corrosivo 
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(5 centigrammas por 500 grammas d'agua, 
sem alcool, diz Marfan).. 

No fim de alguns dias, cessase a appli
cação das cataplasmas e das lavagens, e ap
plicase de manhã e de tarde a seguinte pom
mada: " • ■■'■::i a ■ ;?■ 

'■'■'■ : Vàzeíina "'■'. "K; ','■ \ ~2 " ", ' ' ■' 
Lanolina. / . jaa quinze grammas 
Oxido de zinco quatro grammas 
Enxofre. . . . uma gramma 

* ■ Pode substituirse o enxofre pela resorcina em 
dose de trinta centigrammas a uma gramma,, se
gundo a tolerância da pelle da creança. 

No caso de eczema secco, de que quasi 
sempre são portadoras as creanças dyspe
pticas sujeitas á aleitação artificial, deve, de 
principio, dirigirse a attenção para as per
turbações digestivas. 
. ; A aleitação deve ser cuidadosamente di

rigida, attendendo á esterilisação do .leite, 
sua diluição,, quantidade e numero de vezes 
que elle deve ser administrado, de dia e de 
noite. 

Instituese o tratamento da dyspepsia chro
nica. Como no caso antecedente usese dos 
calomelanosi era dozes fraccionadas, todas 
as semanas, procedase á lavagem do estô
mago,, no caso de vómitos, e todos os dois. 
ou tires dias pratiquese uma grande lavagem 
do intestino, com agua fervida. 
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Quando haja diarreia verde fluida, pres-
creva-se a seguinte poção: 

Julepo gommoso . . . sessenta grammas 
Elixir paregorico . . V a X gottas 
Salicylate) de bismutho vinte e cinco a setenta e 

cinco eentigrammas 
O salicylato de bismutho pode ser substituído 

pelo benzonaphtol ou salol. 

Como no tratamento externo do eczema 
seborreico, deve proceder-se á limpeza da su
perficie eczematosa, depois do que se appli-
cará a seguinte pommada: 

Vazelina . . . \ „ 
Lanolina . . . | a a ^ u i n z e &am™s 

Amido em pó . L». 
Oxido de zinco ) aa quatro grammas 
Acido salicylico cinco a dez eentigrammas 

Em qualquer d'estas duas variedades de 
eczema, quando o prurido é violento, deve 
impedir-se por todas as formas que a creança 
se arranhe, quer defendendo as partes ata
cadas por meio de espessas camadas d'al-
godão,'quer envolvendo-lhe as mãos em gaze 
ou se tanto fôr preciso atar-lh'as. 

Com o fim de attenuar o prurido pode 
fazer-se a applicação repetida várias vezes 
por dia, d'oleo mentholado a i °/0, pulveri-
sações com agua fervida, agua de cal, quen
te, ou de uma pequena douche quente, tendo 
sempre o cuidado de depois enxugar bern. 



OBSERVAÇÕES 

Eczema seborreico da cabeça e do corpo, com
plicado de infecções secundarias impetiginosas, e 
Formação de abscesso na região retro-auricular 
esquerda. 

No dia 23 de janeiro de 1906, A., menina de 
19 mezes, velu á consulta com os pães. 

A pequena tem a cabeça coberta de crostas 
amarello-sujo e grandes pústulas que lhe cobrem 
quasi todo o couro cabelludo. As crostas são mais 
abundantes no vertex, achando-se n'esta região os 
cabellos agglutinados uns aos outros pelo sebum e 
pus concretados que formam um magma compa
cto e duro. Levantando-se, em différentes sitios, 
um pouco d'esta massa, nota-se uma abundante 
suppuração da superficie do couro cabelludo, cor
respondente á calote do vertex. 

Os ganglios retro-auricular direito e occipitaes 
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estão fortemente hypertrophiados. Na região re
tro-auricular esquerda acha se um abscesso do ta
manho de uma avelã. 

A pelle da nuca, hyperemiada, apresenta, em 
alguns logares, um pouco de exsudacão. 

Os sulcos retro-auriculares, fortemente conges
tionados e húmidos estão cobertos de crostas ama 
rello-pallido, e afastando se o pavilhão das orelhas 
vê se escorrer uma aguadilhu pegajosa, de mistura 
com um pouco de sangue. 

Na face, especialmente na testa, vêem-se tam
bém pústulas mais pequenas, e, em alguns sítios, 
alem da hyperemia da pelle, observa sè um pouco 
de exsudacão. 

Nas regiões superciliares, as sobrancelhas for
mam com as crostas um magma inextrincavel. O 
rebordo das pálpebras, intumescido, está coberto 
de crostas e pústulas, d'onde emergem as raras pes 
tanas. 

As conjunctivas e as corneas estão normaes. 
Das narinas, intumecidas e obstruídas com 

crostas amarellas, vae sahindo uma serosidade que 
se alastra pelo lábio superior. 

As commissuras dos lábios não apresentam 
fissuras. 

Proseguindo no exame da creanca, observa-se 
que na região sagrada, bastante arranhada do co
çar, a pelle apresenta uma placa do tamanho da 
palma da mão, infiltrada, em parte secca, em par-
te com crostas e pústulas. 

Todo o perineo, a parte supero interna das 
coxas e a região da vulva, estão muito congestio
nados, em grande parte cobertos de pequenas ve--
siculas. 

O umbigo, avermelhado, está cheio de peque
nas crostas amarellas. 

As axillas estão indemnes. 
A pequena A., ainda que de feições correctas, 

torna-se repellente, sob o peso de tanta porcaria' 
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accum'ulada. Tudo concorre, de resto, para tornar 
a creança ainda mais repugnante : a ausência de 
aceio dos pães, a roupa da pequena, de cor duvi
dosa, cheirando a urina. 

Interrogando-se a mãe, sabe-se que logo na 
primeira semana de vida o rosto e todo o corpo 
da pequena A. foram atacados de uma erupção ca-
racterisada por pequenas vesículas, do tamanho 
de pontas de alfinetes, apresentando-se a pelle mui
to vermelha. Muitas d'estas vesículas tornaram se 
purulentas, seguindo-se-lhe uma forte descamação 
da epiderme. A pequenita esteve gordinha e obra- # 
va uma a duas vezes por dia. As fezes eram du
ras, em forma de bolos. Quando a pequena com
pletou um mez, as fezes tornaram-se verdes e as
sim se conservaram durante algum tempo. 

A creança foi crèadd ao peito da mãe que, ao 
mesmo tempo, desde os primeiros dias da vida, 
para auxiliar a creação, dava á pequena leite, de 
vacca, com chá e sopinhas de pão, O ventre da 
creança não tem a forma de ventre de batrachio. 
O tamanho do fígado não é exaggerado. 

A mãe da pequena A., de 34 annos, bem cons
tituída, tem sido. saudável. Em creança teve uma 
erupção localisada ás pernas, diftici de caracteri-
sar, mas, segundo a descripção que a mulher faz, 
parece ter sido de natureza purpurica. O pae, la
vrador, de pouco, mais de 3o annos, parece um 
pouco débil, ma? affirma ter sido sempre saudável, 
e nunca ter soffrido da pelle. 

Os irmãos da pequena A. são saudáveis, e nun
ca soffreram da pelle. 

Uma tia materna da pequenita tem estado em 
tratamento no Instituto por via de um prurigo dia-
thesico, caracterisado por grandes papulas duras, 
espalhadas por todo o corpo, mas com predomí
nio na nuca e na face de extensão dos membros 
superiores, sobretudo do direito. 
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:ub tratamento. Abrese o abscesso e introduzse 
na cavidade uma pequena mecha. ; 

Pulverisação do rosto e lavagens do couro ca
belludo com agua resorcinada a r %. Untura do 
couro cabelludo com azeite esterilisado salicylado. 
Nas regiões eczematisadas applicase a pasta Las
sar modificada com acido salicylico. Polvilhase 
tudo com uma mistura de pós absorventes. 

No rebordo palpebral applicase uma pomada 
com oxydo amarello de mercúrio. Tentase fazer 
comprehender aos pães a importância capital do 
regimen alimentar e dos cuidados hygienicos. 
.■,; ,31 de janeiro: /■ ;. .;...,:<.:' ;,>,i. UV^VJ'Î íÁ:<:.ín, 

O couro cabelludo está no mesmo estado. O 
rosto vae melhor. Após o curativo do couro ca
belludo, que se faz occlusivo para evitar que a crean 
ça coce, a pequenita tem um aspecto mais agradá
vel. Os curativos são diários. 

,;'. 8 de março: .;,.. : ÍIÍT;,S. ,̂ tA 
 ? Cicatrisação da ferida retroauricular. 
■ ■ Os glanglios occipitaes achamse ainda um 
tanto intumescidos. O couro cabelludo tem ainda 
bastantes pústulas. Na nuca ha ainda um pouco de 
,exsudação. Os sulcos,retroauriculares estão ainda 
muito vermelhos e húmidos. 

O.rbstp está quasi curado. 
Receito para o couro cabelludo uma pomada 

com enxofre e óleo de cade, e para a nuca uma 
pasta com óleo de cade. 

2 de abril: 
O couro cabelludo melhorou muito; notamse 

raríssimas pústulas. O rebordo das pálpebras não 
tem pústulas nem crostas. As narinas estão lim
pas de crostas. Os ganglios já adquiriram o volu
me normal A eczematisação da nuca já não existe, 
y,Os sukos retroauricuiajes. ainda não sararam. 
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As lesões do umbigo e da região sagrada ainda 
existem bem que attenuadas. 

Têm havido algumas infracções ao regimen 
alimentar instituido. Os cuidados hygienicos dei
xam muito a desejar. E-1 difficil vencer a boçali-
dade dos pães. 

A creança que vinha todos os dias fazer o cu
rativo ao Instituto, tem vindo agora de dois em 
dois dias. 

i.° de Maio: 
A situação é a seguinte: a cabeça pôde consi-

derar-se curada; o umbigo e a região sagrada 
ainda apresentam lesões, eas axillas até aqui inde
mnes, estão vermelhas e húmidas. 

A pequena principiou hoje a tomar banhos sul
furosos. Vem duas- vezes por semana ao curativo. 

5 de junho: 
A creança continua a tomar os banhos sulfu

rosos. A axilla direita está quasi sã, a esquerda 
ainda se acha bastante vermelha e húmida. A re
gião sagrada já não está infiltrada. O umbigo vae 
bastante melhor. A creança continua em tratamento. 

Ecz'ema seborreico do couro cabelludo, com 
producção abundante de crostas no vertex, segui -
do de alopecia seborreica transitória, e formação 
de um abscesso na região retro-auricular direita: 

D . . -, menino de 3 mezes, veio á consulta com 
a mãe no dia 22 de Novembro de io,o5. 

A creança apresenta todo o couro cabelludo co
berto d'uma carapaça espessa, mixto de pus con 
cretado e pomadas diversas, que serviam para o 
tratamento. 

O aspecto do couro cabelludo, amarello-sujo, é 
repugnante; o cheiro d'esté magma é nauseabundo. 
Por dctraz de orelha direita, na região mastoidêa, 
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•ftòtaseúm abscèsáo do taffiafiho;>de aáianuto de 
pomba.'' •■•■•■■■'"■■' en'/joy ■ ;a.. i:; •■■ J  
; Os ganglios retróauricular direito e occipitaes, 
estão fortemente intumescidos, mas<sem fluctuaçãQ. 
O rosto da creança, um tanto paUido.ev definhado, 
está indemne, bem como o resto • do corpo^ bap 
tante emaciadó. O ventre, muito desenvolvido;, 
'èitt consteaStócom as; pcrtíitas finas e magras,'ie 
proeminente, não apresentando a forma de ventre 
de batracliio, quando & creança esta deitada .de 
costas. ' , 

A exploração do figado permltte teconhecér um 
grande desenvolvimento d'esté órgão. 

Pelo interrogatório da. mãe ;sabe se que esta, 
ainda nova (27 annos), é saudável, não tendo apre
sentado nada de anormal durante o período da 
gravidez; 0'pae da creança^ trolha de profissão, 
.tendo.já para cima de, 5o annos, gosa de boa sçtude. 
. O pequeno é amamentado pela mae, que lhe da 
o peito a todo o.instantevmal elle.chora.: ; •;. 

'■ ■AÀ mãe passa.as noites cm ela.ro com© filho nos 
braços, que chora com dores, recusando por vezes 
o peito Estas ultimas noites, sobretudo, teem ,si,.do 
um verdadeiro martyrio. A creança chora constan
temente com dores causadas, sem duvida, pela for
mação do abscesso retro auricular,. ; . ; ; 

Obra quatro vezes por dia, e mesmo mais. As 
fezes são soltas, ás vezes liquidas, cheiramemai, tor
nandose,verdes algum tempo depois,^quando nao 
0 sãp. no mesmo momento da evacuação. . 

Às perturbações gastro intestinaes nao sao d a
: gora. São antigas, tendo principiado no primeiro 

mez de vida. A mãe exprimese, dizendo que ,0 filho 
,foi sempre achacado ao., bichnçn. ;. 

A doença dó couro cábelludo começou quando 
a creanca tínha um mez. N'essa occasião já exis
tiam as perturbações gástrointestináes. A creança 
teria apresentado no rosto, unia erupção caracte
risada por "vesículas, na maïorïà'muito1 pequeninas, 

http://ela.ro
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do tamanho de pontas de alfinetes, outras um 
pouco maiores, como cabeças de alfinetes, cheias de 
uma aguadilha, achando-se a pelle do rosto e do 
couro cabelludo um tanto rosada. 

Estes cueinnhos, no dizer da mãe, teriam des-
apparecido do rosto ao segui do mez, ao passo que 
no vertex da cabeça ter-se-hiam accumulado umas 
crostas amarelladas, agarradas ao couro cabelludo 
húmido, avermelhado, e bastante arranhado. De 
então para cá a doença tem-se aggravadoao ponto 
em que hoje se encontra. 

Tratamento: 
Abre-se o abscesso retro-auricular, dando-se 

sahida ao puz collectado. Lavagem da cavidade com 
agua de sublimado a 1/2000. Introducção de uma 
mecha molhada na agua de sublimado. Receito o 
azeite salicylado a 1 °/0, recommendando á mãe, 
que me parece intelligente, que faça uma untura 
de todo o couro cabelludo da creança. 

Tendo em consideração a edade do petiz, regu-
lariso-lhe as horas de mammar de accordo com a 
tabeila de Marfan: 

Durante a noite mammar uma só vez; durante 
o dia de trez em trez horas. 

Recommendo á mãe uma boa alimentação. 

23 de Novembro: 
Lavagem abundante do couro cabelludo com 

agua tépida, depois de bem ensaboada. Em seguida 
applicação do azeite de zinco de Lesser. 

26 de Novembro: 
A creança vae melhor do couro cabelludo. A 

cavidade do abscesso continua suppurando. As per
turbações gastro-intestinaes persistem no mesmo 
estado. Receito-lhe a agua de cal para ser tomada 
ás colheres de chá, uma a cada mammar. 
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5 de Dezembro: 

As perturbações gastro intestinaes vão desap
parecendo. As fezesjá são amarellas, de consistent 
cia de ovos mexidos. 

A creança, sujeita aos novos hábitos, vae dor
mindo de noite, mammando da forma indicada. O 
couro cabelludo está ainda um pouco húmido. Re
ceito o licor de Burow em lavagens. 

i5 de Dezembro: 
u A creança tem augmentado de pezo. O estado 

geral melhorou muito. O couro cabelludo está cu
rado, mas inteiramente glabro no vertex. A ferida 
retroauricular ainda admitte mecha, o que im
pede dar hoje alta ao pequeno doente. 

3o de Dezembro: 

Ha uma semana que cicatrizou a ferida retro
auricular. As funcçóes digestivas continuam regu
lares. No couro cabelludo, completamente limpo, 
notase uma ligeira penugem no vertex. O pe
queno tem hoje alta.  V Í / M <.'.:<■> ru y.. . :• 

1.5 d'abril de 190Ô: ; .■ 

Tive hoje a visita do pequeno D. . . . A s fun 
cções digestivas mantemse era bom estado. A 
creança não apresenta nada de anormal na pelle, 
riem no couro cabelludo. 

(PESSOAL) 

A . , . , de 3 mézes de edade, corri eczema se
borreico do couro cabelludo, grande pròduceão dé 
crostas 'rid vertex' e região sincipital é forínàçãò 
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d'abcessos nas regiões mastoideia direita e infra 
mammaria esquerda. 

A: 4 d'Outubro de 1904 examinando a creanca,. 
que tem o vertex e a "região sincipital cobertos 
com as chamadas ..costas do lah; notase, pela 
pressão, o apparecimento de gottas de puz ama
rello esverdeado, pegajoso, de cheiro especial, dan
do ao panno com que se limpa a consistência de 
engommado. 

Com a applicação de cataplasmas de fécula, 
destacamse estas crostas, que deixam a dcscobet to 
uma superficie extensa, muito vermelha, semeada 
de pequeníssimas vesículas, e exsudante. Lavase 
com agua fervida, e cobre se a porção lesada com 
gaze hydrophila revestida de pomada d'oxido de. 
zinco. 

Este curativo faz se todos os dias e ao reno * 
valo observa se uma grande exsudacão '■ de. cheiro 
desagradável, trespassando a gaze e'ensopando o 
algodão e ataduras que a cobrem. Os sulcos re 
tro auriculares ulceramse e exsudam algum tanto, 
especialmente do lado direito. 
. Nas faces ha uma levíssima manifestação vesi= 

culosa, que aborta rapidamente, produzindo desça
mação epithelial. 

A creanca presa de violento prurido, especial
mente de noite, tenta arranharse, e esfrega a ca
beça contra os travesseiros sempre que se lhe pren • 
dem os braços. 

A formação de crostas é constante, continuan
do a fazer se o curativo regularmente, e conser • 
vando se a lesão eczematosa no mesmo estado, 
sem augmentar de extensão, nem diminuir de in 
tensidade. Com o fim de attenuar o prurido, que 
impede a creanca de dormir, faz se a applicação de 
óleo mentholado. 

Em 2 de Novembro de 1904 principia a for
marse, na região mastoideia direita, um abscesso 
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que attinge o tamanho d'uma noz, causando lhe 
vivas dores. O abscesso suppura e, feitos os cura
tivos, evoluciona rapidamente para a cura. Passa
dos alguns dias novo abscesso se manifesta ao ní
vel do ■mamillo esquerdo, dando por.expressão bas
tante pus esverdeado, e curando se também em bre
ves dias. 

Os ganglios retro auriculares e occipitaes estão 
bastante hypertro phi ados, rolando debaixo dos de
dos. A lesão do couro cabelludo conserva se rio 
mesmo estado até que, em princípios d'Abril, eo ■ 
meça a notar se, em différentes pontos, o desap 
parecimento da exsudação, restando uma superficie 
mais ou menos vermelha, coberta de escamas, que 
se vão destacando. 

Esta modificação vai se estendendo a toda a 
porção lesada, e em melados de Maio a creança en
contra se absolutamente isenta de todo o indicio da 
lesão anterior. 

Antes da manifestação do eczema, a creança 
mamma muitas vezes de dia e de noite e sem re
gularidade intervallar. Estas irregularidades da 
amamentação continuam durante a evolução da 
doença, accentuando se particularmente de noite, 
porquanto a creança apoquentada pelo prurido, que 
lhe produz insomnias, só a mammar se conserva 
socegada. O seu aspecto é bom, é gorda, não ma
nifesta a menor perturbação digestiva, nem se no
ta o ventre com a forma denominada ventre de 
batrachio. 

Passam se 8 rriezes sem que o menor signal de 
eczema se revele até que, em fins de Janeiro de 
1906, começa a notar se rubefacção de alguns pon 
tos do vertex e região sincipital, e o apparecimen
to de pequeníssimas vesículas que, multiplicandose 
rapidamente e rompendose, tornam eczema tosa a 
mesma porção de superficie do couro, cabelludo 
que da primeira1 vez. jf  '• i '•• »>''■''̂  '" "■ ■"'" 
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0 tratamento instituído c o mesmo da primei
ra manifestação, lavandose lhe a cabeça, todas as 
noites, com agua fervida quente, e enxugando bem 
em .seguida, o que parece attenuarlhe o prurido, 
que a pão deixa dormir. Assim seconserva a le
são ̂ até fins d'Abril, occasião em que se faz appli
cação da pomada d'acido salicylico.

Em Maio restam do eczema pequeníssimas le
sões, que se vão extinguindo, encontrandose hoje 
a creança completamente livre do eczema. 

Durante esta segunda erupção, como a creança 
já tivesse sido desmammada, alimentavase com 
leite de vacca, fervido, sopas de pão e farinhas. 

O pae que nunca teve doença alguma da pelle, 
nem dos seus antecedentes hereditários consta a 
menor manifestação de dermatose, é de constitui
ção fraca so (frendo desde muito d > estômago : 

A mãe, bastante saudável, teve em creança uma 
doença de pelle, que se localizou na face, e que lhe 
desappareceu depois do uso dos banhos sulfurosos 
de Vizella. Teve mais, quando da primeira m a 
nifestação do eczema na creança, esta mesma af: 
fecção cutanea na mão direita e em alguns pontos 
do couro cabelludo, a qual se manteve durante .3^ 
mezes. Os seus antecedentes hereditários accusam 
dermatoses., ; . . . • ■ . . , .  . . . . 

Eczema infantil puriginoso com placas eryther. 
matovesiculosas nas bochechas e nos braços, e 
placas sêccas pityrisiacas disseminadas em todo o 
corpo. 

M. H., menina de io mezes, vem á consulta 
com a mãe no dia 5 de outubro de 1900. ' 

A creança, bem constituída, apresenta nas bo
chechas duas placas erythematosas, cobertas de pe
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queninas vesículas do tamanho de pontas de alfi
netes, com arranhaduras evidentes de coçar, ainda 
gottejando sangue. Na testa vêse uma placa ama* 
rello avermelhada, constituída por algumas cros
tas e escamas furfuraceas. No couro càbelludo, co
berto de abundante cabello negro, notamse algu
mas pústulas que a creança de Vez em quando co
ça desesperadamente. Não existem peircitlt cJpiíis. 
Ò nariz e o queixo estão indemnes. Não se obser
va nada de anormal nos olhos e nos cantos da 
bocca. Os sulcos retroauriculares estão normaes. 

' A menina apresenta nos braços, na região dei
toideia placas erythematosas cobertas d« vesículas
minúsculas como nas bochechas. Nos antebraços, 
no tronco, no ventre, nas nádegas e nas coxas 
veemse placas disseminadas de différentes tarria
ïiho& de côr: amarello avermelhada, furfuraceas, 
sêccas, extremamente puriginosas. : ... ; ,:.,'■':. v 

A creança, bastante robusta, apresenta um Ven
tre um pouco grande que toma o aspecto' do de 
um batrachio quando se examina deitada de'costas. 
O peso da menina é de ió kg., .̂ 40. 

A ^ãe conta que a creança não soffreu da pef*
;le'áté aos seis" mezes, quando Se vaccinou. N^essa 
occasiãO appâTeceulhe' uma erupção' generalisadá 
ern todo o corpo, com os caracteres que ainda se 
notam nos braços e nas bochechas. A doença de
clinando vae tomando o aspecto das placas furfu
raceas e seccas, para n'um momento reapparecer 
com os caracteres primitivos. 

A pequenita tem sido amarfímentádà pela ama 
que a acompanha, mulher morena, sadia e robus
ta, qué nunca teve moléstia de pelle. A creariça 
mamma quando quer, nunca tendo horas regula
mentadas. 

Atormentada pelo* prurido passa as noites a 
coçarse, a manimar, e a' chorar, não deixando 
doimir ninguém em casa. Tem diarrhea, obrando 
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por dia quatro; cinco è seis yézes. Âs fezes são li
quidas e muito mal cheirosas. Ha um mez a crean
ca toma pela manhã uma sopinha de pão com lei
te, e, Uma vez por outra, teemlhe dado uma bo
lacha Maria. A creançâ tem peiorado da pelle e 
dos intestinos. 

O pae de M. H. tem soffrido de manifesta
ções herpeticas. Esteve em Africa, onde teve al
gumas moléstias proprias da região. Presentemen
te soffre de prisão de ventre. A mãe de M. H., 
prima do pae, diz ter tido também manifestações 
herpeticas. Gravida de alguns mezes, é atormen
tada por um prurido da região genital de que sof
fre ha annos. 

A pequena M. H., tem um irmão ,que apre
senta ha mezes, em estado chronico, lesões de im
petigo estreptococcico nas pregas das pálpebras, na§ 
narinas, e nas commissuras da bocca. 

Tratamento: 
Regulamento a alimentação da creança e da 

ama: 
A creança só deve mammar de dia de 3 em 3 

horas. Deve passar a noite sem mammar, e com 
abstenção completa de alimentos /sólidos. A ama 
deve absterse de alcool, chá e café, carnes e. pei
xe.Aconselho umregimen mixto, com predomí
nio dos. farináceos. Internamente prescrevo á. 
creança uma poção de ácido láctico. Como tra
tamento local, mando proteger as placas com a 
pasta de Lassar modificada, polvilhando em segui
da com uma mistura de pós absorventes. Para o 
couro cabelludo receito oléo salycilado. 

i5 de Novembro: 
■ ( í K. 

A creànçá volta á consulta. O seu estado, dei
xaàínda íáiíítô #* desejai*. As perturbações gastro
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lntestin.aes continuam, aggravadas com vómitos 
de vez em quando. As lesões cutâneas, em parte 
modificadas, são ainda persistentes..,A s prescripções 
não foram seguidas inteiramente, A çreança con
tinuas mamtriar de noite. 

Insisto nas minhas prescripções anteriores. In
ternamnte prescrevo a agua dè cal; e como tra
tamento local receito a pasta de Lassar modificada, 
ÇOm oíeQ de,Cade, . [j .■;,,;;.:;,A :_r>'>; Ur, "■■':;:>' 

^:i.;;2Q.de;>Jovembro.;;;t;:.;f 9L od^/b.,*; ro 
! ; ' ': A creáriça não marhmá de noite. As perturba 

coes gas^raintestinaes vão desapparecendò. O pru
:fido é bastante intehspj'ficando a creança' p r ve
zes com as placas a escorrer'sangue de tanto co
çar, apesar do cuidado em atarlhe ps braços. 

J.qS}«5'.de1,!Novembrp.r:/V' ./:y;v:" ■'.. ;■';;;; >: 'A 
; *';^aío à;;èíÍluviação estática das placas plirigí
nosas. A áma sentada n'uma cadeira em commu
nicaçãor;còma /ena, segura a creança no collo. 

28 de Novembro: 
Ligeiras melhoras do prurido. Banho estático 

da ama e da creança no banco isolador. Effluvios 
estáticos das placas puriginosas .com o excitador 
negativo da machina. 

Sessão de 5 minutos. 

\b de Dezembro: 
A creança tem tido applicações eléctricas to

dos os dias. As sessões teem durado 5 a 10 minu
tos. A creança dorme socegada. O prurido quasi 
desappareceu. As placas furfuraceas do corpo tem 
desapparecido. Nos sitios das placas notamse ape
nas umas manclias d'uma côr amarelio esvahido. 
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Nas bochechas e nos braços as placas érythefnàtp 
vesiculósas transformaram se em placas sêccás pi
tyriasieas. A pequenita passa a receber as, app!|ça
ções eléctricas trez vezes por semana. ... 

5 de Janeiro de 1906: :/..[.',[ ] ,.;* 
A creança continua a dormir bem a noite. O 

corpo está são. As placas erythematovesiculosas 
das bochechas tornaram a apparecer. A pequenita 
anda em trabalho de dentição. Suspende o" trata
mento eléctrico. Aconselho o uso de voilette quan
do sahir, bem cpmp untar as placas do rosto com 
a pomada de peroxydo de zinco, polvilhando em 
seguida com uma mistura de pós absorventes. 

20 de Março: 

As placas erythemato vesiculósas do rosto feap
parecem com extrema facilidade ao minimo desvio 
do regimen alimentar, ou logo que.a creança sahia 
sem ter o rosto protegido. O resto do corpo" está 
são. Não ha prurido a não ser hò rosto. A peque
nita já está apartada. 

5 de Junho: : ■;■....■ ;,v ;;:,i 
Â. creança está em uso dos banhos das Taypás. 

De vez em quando recidiva das placas do rosto." ! 



PROPOSAIS 
Anatomia. A curvatura lateral direita da co-

lumna vertebral não é devida á presença da aorta . 
Physiologia. A lympha é um producto de se

creção dos endothelios capillares. 
Pathologia geral. A marginação leucocyta-

ria é um phenomeno physiologico exagerado. 
Anatomia patholoqica. Todos os derrama

mentos são de origem inflammatoria. 
Pathologia externa. Julgo indispensável o 

exame cuidadoso da prostata antes de proceder ao 
tratamento das fistulas perineaes. 

Therapeutica. Todo o medicamento é um 
veneno doseado. 

Pathologia interna. Na exploração do es
tômago deve sempre empregar-se o processo de 
Frerichs. 

Medicina operatória. No tratamento das 
hernias inguinaes prefiro o processo de Baisini. 

Hygiene. Condemno o uso dos biberons de tubo. 
Partos. Sempre que for possível, deve prefe-

rir-se a hebotomia á symphyseotomia. 
Medicina legal. A presença de bolhas finas 

na arvore respiratória é signal pathognomonico 
de asphyxia por submersão. 

VISTO. PODE IMPRIMIR-SE. 
O Presidente, O Director, 

Illy Mo do Valle. ÇMoraes Caldas. 



ERRATAS WaiS IMPORTANTES 

Pag. 19, linha 3.a—onde se lê—ceatina—leia-se—creatina 

Pag. 23, » 28."»— » » »—descellamento—leia-se—descollamento 

Pag. 33, » 2.»— » » »—e duas vezes de noite—leia-se-sendo duas vezes de noite 
Pag. 33, » 7.»— » » »—» » » » » — » — » » » » » 
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