
JO*) 

Phosphorisrnó Industrial 

J°*fJL F M C 



Eschola Medico -Cirúrgica do Porto 

Phosphorismo 
THESE INAUGURAL 

a p r e s e n t a d a e d e f e n d i d a 

POR 

Luiz Martins da Costa Soares 

PORTO 
TYPOGRAPHIA OCCIDENTAL 

80 —Rua da Fabrica —80 
1 9 0 0 



ESCHOLA MEDICO-CIRURGICA DO PORTO 
DIRECTOR 

ANTONIO JOAQUIM DE MORAES CALDAS 

LENTE-SECRETARIO INTERINO 

CLEMENTE JOAQUIM. DOS SANTOS PINTO 

Corpo IDocente 
Lentes cathedraticos 

I.» Cadeira—Anatomia descriptiva 
geral 

2." Cadeira—Physiologia . . 
3." Cadeira—Historia natural dos 

medicamentos e materia mê  
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Razão da obra 

No começo do passado anno lectivo en
trou para a enfermaria de partos, no hospi
tal da Misericórdia, uma mulher que abor
tou. Eu assisti a esse aborto, e se a extraor
dinária facilidade com que elle se deu me 
impressionou em extremo, mais ainda a 
causa, que a meu vêr, e depois de excluí
das todas as outras, era a intoxicação chro
nica pelo phosphore 

Esta mulher, de constituição forte, sem 
tara alguma hereditaria e sem anteceden
tes pessoaes que explicassem o facto tinha, 
ha sete annos para cá, todos os annos um 
aborto. Fora mãe pela primeira vez aos 20 
annos dando á luz uma creança viável e 
ainda hoje viva gosando inteira saúde ; de
pois esteve durante cinco annos como ope
raria n'uma fabrica de phosphoros, abando
nando todavia o emprego ha dois annos, e 
actualmente trata do amanho da casa. 



Desde que entrou para a fabrica começaram 
os abortos, e o que é mais interessante, es
tes teem todos o mesmo tempo, em che
gando aos seis mezes de gravidez—fora— 
dizia ella muito pittorescamente. 

Achei o caso curioso e estudei-o com 
interesse e como somos obrigados por lei, 
para concluirmos os nossos estudos á apre
sentação d'um trabalho escripto, lembrei-me 
d'esté assumpto. 

Eis aqui a razão da obra:—um pouco 
de devoção e muito de obrigação. 



Primeiro que tudo precisemos o assum
pto. 

Sob o nome de phosphorismo industrial, 
eu entendo o conjuncto de lesões anatómi
cas e de perturbações funccionaes que se 
observam nos operários que por qualquer 
maneira manipulam o phosphoro. Estes in-
dividuos soffrem um envenenamento lento 
e continuo; por isso eu poderia chamar sy-
nonimamente ao meu trabalho—intoxica
ção chronica pelo phosphoro na industria. 

São três as industrias em que se lida 
com o phosphoro — a da sua preparação, ex-
trahindo-o dos phosphatos dos ossos — a 
industria das massas phosphoradas, que ser
vem para matar animaes nocivos, como ra
tos, etc. — e o fabrico dos palitos phospho-
ricos. De todas estas industrias a terceira é 
sem duvida a mais insalubre; não só por 
isso, mas mesmo porque em Portugal não 



existem as outras, sobre ella apenas farei 
incidir o meu estudo. 

Como se me tome mais fácil assim e 
não porque a vastidão e a abundância de 
conhecimentos o requeira, dividirei o assum
pto em três capitulo s. O primeiro versará 
propriamente sobre a intoxicação chronica 
pelo phosphoro, pathologia e pathogenia—, 
no segundo direi alguma coisa sobre a hy
giene e prophylaxia dos accidentes devidos 
ao phosphorismo — e emfim n'um terceiro 
capitulo é tenção minha mostrar as impres
sões que colhi n'uma rápida visita â fabrica 
de phosphoros de Lordello do Ouro. 



CAPITULO I 

O phosphorismo industrial é d'entre as 
intoxicações chronicas, uma das mais mo
dernas. De facto os accidentes devidos a 
esta intoxicação foram observados pela pri
meira vez em 1844, annos depois da instal-
lação da primeira fabrica de palitos phos-
phoricos. 

E se sobre a intoxicação aguda pelo 
phosphoro, ha uma litteratura exhuberan-
te, com um sem numero de observações e 
com capitulos completos nos tratados de 
toxicologia, outro tanto não acontece com 
a intoxicação chronica. Esta falta de conhe
cimentos sobre a intoxicação chronica, que 
á primeira vista pareceria dever apresentar 
os mesmos symptomas e as mesmas lesões 
que a intoxicação aguda, differindo apenas 
estes dois estados na quantidade de veneno 
absorvido e na sua acção mais ou menos 
duradoira, resulta sobretudo do pouco caso 
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que os auctores teem feito dos accidentes 
geraes, impressionados talvez mais com a 
lesão verdadeiramente pathognomonica — 
a necrose phosphorada. 

Pode-se dizer que foi Tardieu, n'um 
relatório publicado nos Annaes de hygiene 
publica e de medecina legal (1856), quem lan
çou a base d'esté estudo, o primeiro a es
crever sobre o phosphorismo industrial, ape
sar de Grendrin, Lorinser, Heyfelder, Neu
mann, Strohl, Roussel, Sédillot, Dupasquier, 
Bibra e Geist terem antes já notado as per
turbações geraes da saúde dos operários 
que lidavam com o phosphore Segue-se 
por ordem chronologica a memoria de Che
vallier, publicada também nos Annaes de 
hygiene de 1861. Este auetor acerescenta aos 
symptomas observados por Tardieu, uma 
certa predisposição das mulheres para o 
aborto. 

Depois da descripção magistral de Tar
dieu, pouco de novidade se tem escripto so
bre as doenças causadas pelo phosphoris
mo, e é assim que todos os auctores subse
quentes o citam e o seguem, sem nada ac-
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crescentar ao que elle dissera. Poincarré, 
Kochard e Layet, hygienistas e Jaccoud na 
sua Pathologia interna, teem tratado com 
mais ou menos desenvolvimento o assum

pto. E então muito modernamente, em 1897, 
o professor François Arnaud publicou so

bre o phosphorismo, um livro de acurado 
estudo e profundissimo saber. 

* 

* * 

São muitas as doenças, quer do domí

nio medico, quer do domínio cirúrgico, que 
se teem observado nos indivíduos sujeitos 
á intoxicação chronica pelo phosphore 

E é sobretudo entre o pessoal das fa

bricas de palitos phosphoricos que a co

lheita de observações tem sido mais abun

dante. 
Nos operários que preparam o phos

phoro, se outrora se notavam os mesmos 
accidentes que nos fabricantes de palitos 
phosphoricos, isto era, sem duvida, devido 
ás más condições de hygiene em que aquella 
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industria se fazia. Hoje, que se occupam 
n'esta industria um pequeno numero d'ope-
rarios, sendo o seu esforço substituído pelo 
trabalho de machinas, e que a maior parte 
das operações se effectuant em vasos fecha
dos e debaixo d'agua, os accidentes devidos 
ao phosphorismo tendem a diminuir e mesmo 
a desapparecer. Outro tanto se pôde dizer 
da industria das massas phosphoradas, 
muito vulgar em Saxe. Eesta-nos pois a in
dustria dos palitos phosphoricos. 

Tardieu no já citado relatório, no ar
tigo influencia da fabricação dos palitos phos
phoricos sobre a saúde dos operários, exprime-se 
d'esta maneira: «Dès les premiers temps 
de leur entrée dans les fabriques, les ouvriers 
et surtout les femmes, éprouvent une perte 
plus ou moins complète de l'appétit, des 
maux d'estomac et de ventre; en même 
temps, on observe des maux de tête, des 
étouffements et une toux fatigante qui re
vient par quintes. Plusieurs femmes se sont 
plaintes de douleurs musculaires dans les 
bras et les poignets. Ces symptômes sont 
souvent passagers, mais, il n'est pas rare, de 
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voir persister une disposition très pénible 
à la toux, aux maux de gorge, et surtout 
aux maux d'estomac et aux coliques. De 
nombreux exemples montrent, la gravité 
des affections pulmonaires contractées dans 
ces fabriques. Enfin, on remarque surtout, 
cbes les femmes, et les enfants qui y sont 
employés,-un certain engourdissement gé
néral, une torpeur de l'intelligence des dou
leurs vagues et tous les symptômes de l'ané
mie. » 

Comtudo, Tardieu attribue a maior 
parte dos symptomas observados, mais ás 
más condições de hygiene e de alimentação 
dos operários, do que propriamente á into
xicação. 

O professor Jaccoud divide os sympto
mas do pliosphorismo chronico em três gru
pos: 

1." — Perturbações digestivas — São os 
symptomas de começo e os que predomi
nam durante a intoxicação : perda completa 
do appetite, sede ardente, nauseas, vómitos 
alimentares ou biliosos, difnculdade nas di-
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gestões, cólicas, e muitas vezes diarrhea 
com tenesmo; 

2.° — Desordens de nutrição — Emma-
grecimento, perda de forças, alteração da 
pelle que se torna secca, albuminuria, oe
dema das extremidades, pulso depressivel, 
desegual e intermittente, dores vagas ; 

3.° — Perturbações nervosas — Impotên
cia muscular, indifferença, apathia, formi
gueiros sobretudo nos membros inferiores, 
dores nas juncturas, e paresias com sede 
variável, ordinariamente paraplegias. O es
tado de cachexia é quasi sempre acompa
nhado d'uma febre quotidiana vespéral (he-
ctica), que precipita a consumpção do pa
ciente. A marcha d'esta doença é muito 
lenta e a morte sobrevem pelos progressos 
do marasmo ou por algumas complicações 
pulmonares. 

Nós dividiremos as doenças que se 
observam nos individuos intoxicados chro-
nicamente pelo phosphoro, e muito espe
cialmente nos fabricantes de palitos phos-
phoricos, em dois grupos: doenças internas e 
doenças externas. 
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DOENÇAS INTERNAS—Nós incluímos n'este 
grupo, por assim dizer, as doenças do do-
minio da medicina. Entre as perturbações 
da nutrição geral ha a notar um certo grau 
de emmagrecimento, a côr pallida, um pou
co terrosa e não sub-iterica como se observa 
no phosphorismo agudo. Ha uma anemia 
geral e as hemorrhagias são tão raras na 
intoxicação chronica como são frequentes 
na intoxicação aguda. 

Os phenomenos nervosos mais obser
vados, são : enfraquecimento das faculdades 
intellectuaes, entorpecimento psychico, isto 
como symptomas depressivos, pois que tam
bém os ha de excitação e entre estes sobre
tudo a dôr. Assim, é que são muito frequen
tes as nevralgias faciaes, intercostaes, cer-
vico-brachiaes, cervico-occipitaes ; as né
vrites, chamadas mesmo phosphoradas, á 
semelhança das determinadas pelo chum
bo, pelo mercúrio e pelo arsénio. E mesmo 
as nevralgias, localisando-se no systema 
nervoso sympathico, dão origem ás gastral
gias, ás hepatalgias e ás dores, emfim tão 
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variadas, de que se queixam os operários 
.que lidam com o phosphoro. 

Esquecia-nos fallar das cephalalgias e 
cephaleas, a que também estão muito su
jeitos esses jndividuos. 

No grupo das perturbações digestivas 
predomina o syndroma dyspepsia, manifes-
tando-se as mais das vezes por anorexia, 
amargor e empastamento da bocca, eructa-
ções, pyrosis, tympanismo, e uma certa len
tidão nas digestões. Emquanto aos vómitos, 
são raros, e se algumas vezes se observam 
dependem mais da gravidez ou d'affeçoes 
utero-ovaricas concomitantes, do que pro
priamente do pliosphorismo. Os operários 
expostos ao phosphoro apresentam também 
uma certa disposição para as perturbações 
intestinaes, ha uma verdadeira dyspepsia 
intestinal, caracterisada, segundo os indivi-
duos, por diarrhea, por cólicas ou por cons
tipação, consequência da dyspepsia esto
macal. 

O fígado, órgão tão profundamente at-
tingido no pliosphorismo agudo, parece 
nada ou quasi nada soffrer com a intoxica-
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ção chronica. Pelo menos é o que nos diz 
Arnaud, que n'uni grande numero d'analy
ses d'urinas nao encontrou pigmento biliar. 

Os rins são mais ou menos atacados, e 
se são pouco frequentes os casos de brigh-
tismo, a albuminuria é, ainda que ligeira, 
quasi constante. 

O trabalho com o phosphoro predispõe 
ás irritações agudas das vias respiratórias. 
E é assim que são muito frequentes os co-
rysas, laryngites, tracheites, bronchites e 
tracheo-bronchites, mas estas affecções, de
vidas a uma irritação local, são ligeiras e 
superficiaes, desapparecendo depressa com 
a habituação. A bronchite grave e a bron
chite chronica são raras, mas os vapores 
phosphorados parecem predispor para a 
pneumonia e para a congestão pulmonar. 

Emquanto á tuberculose se ha algum 
effeito é favorável. Os phtisicos são raros 
entre os operários que manipulam o phos
phoro, e isto é sem duvida devido á atmos-
phera que elles respiram nas fabricas, que 
impregnada como é de ozone, pôde impedir 
até certo ponto a eclusão da doença. 
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O mesmo que acabamos de dizer so 
pôde applicar ás doenças infecciosas. Os va
pores ozonisantes e phosphorosos parecem 
ter uma acção antiseptica. 

A lenda da acção aphrodisiaca do 
phosphoro fica muito abalada com as de
clarações dos operários que lidam com esta 
substancia. Com effeito, elles são unanimes 
em negar a nenhuma excitação do lado do 
apparelho genital, mesmo aquelles que es
tão mais directamente sob a acção do ve
neno. 

No apparelho genital da mulher, a in
fluencia do phosphoro parece ser mais sen-
sivel e mais apreciável. Todos os auctores 
que teem escripto sobre o phosphorismo, 
citam casos d'aborto, mas muito recente
mente, Arnaud, insurje-se contra esta asser
ção, que qualifica de axioma passando de 
auctor para auctor, sem bases e sem funda
mento. Este sábio professor de Marselha, 
estribando-se sobretudo em estatísticas, af
firma a influencia negativa do phosphorismo 
chronico sobre a prenhez e sobre os abor
tos. 
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DOENÇAS EXTERNAS—Fazem parte d'esté 
grupo as affecções dos órgãos dos sentidos, 
da pelle, dos ossos e o accidente mais grave 
devido ao phosphorismo — a necrose dos 
maxillares. 

As affecções dos orgâos dos sentidos as 
mais observadas são as conjunctivites, as 
doenças dos ouvidos, sobretudo representa
das por otites medias e externas, são raras. 
As conjunctivites são benignas e curam de
pressa com um tratamento apropriado. 

Entre as erupções cutâneas occupam 
o primeiro logar, com respeito a frequên
cia, a furunculose e o eczema. 

O phosphoro, na intoxicação chronica, 
parece não ter uma influencia manifesta so
bre o systema ósseo em geral, pondo de 
parte é claro a sua acção sobre os ossos da 
face, e em especial sobre as maxillas. As 
fracturas não são mais frequentes nas in
dustrias em que se manipula este meta-
loide, e quando alguma se dá, a consolida
ção e a regeneração do osso fazem-se como 
em circumstancias normaes. 

Tem-se discutido e ainda boje se dis-



1G 

cute a producçâo da necrose dos maxilla-
res. Emquanto que para uns este accidente 
nao é mais que um reflexo da acção geral 
causada pelo phosphoro, para outros elle 
não passa d'uni mal puramente local, de
vido á irritação produzida por aquella subs
tancia. Nós, que não temos em vista fazer 
um trabalho sobre a necrose phosphorada, 
mas estudar apenas este accidente como 
uma das manifestações do phosphorismo, 
seremos breves e diremos que se a necrose 
phosphorada é o mais terrivel dos sympto-
mas da intoxicação chronica pelo phos
phoro, é também o menos frequente. Pelo 
menos hoje, actualmente com os progressos 
da hygiene os casos da necrose são verda
deiras avis rare. Este mal, que os operários 
de ha muito chamam «mal chimico», 
quando não mata principalmente pela ca
chexia devida á suppuraçâo prolongada, 
deixa deformidades que prejudicam os mo
vimentos da mastigação e a emissão dos 
sons. 
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* * 

Acabamos de vêr quaes sâo as mani
festações do phosphorisnio chronico e sup-
pomos ter dito o sufficiente sobre a patho-
logia d'esta intoxicação. Abordemos agora 
a sua pathogenia e tentemos explicar a ma
neira de actuar do veneno, vejamos qual a 
sua porta de entrada e a sua via de elimi
nação. 

O pliosphoro em virtude da sua inflanv 
mabilidade e dos perigos inhérentes a ella, 
só pôde ser manuseado debaixo d'agua ou 
sob a forma de pasta. D'aqui, a impossibi
lidade de ser absorvido, á semelhança do 
minio e do alvaiade, no estado de poeiras. 
Mas, sob a forma de pasta, o phosphoro 
pôde adherir aos dedos e ás roupas dos ope
rários e assim penetrar na economia, ainda 
que em pequena quantidade, por absorpção 
através da pelle, ou ingerido com os alimen
tos, se os cuidados de limpeza não forem 
rigorosos. 

Por esta ingestão do phosphoro, in 
2 
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natura, ou dissolvido n'uni liquido, explica 
Oh. Galbruner, na sua Thèse de Paris de 
1878, umas epidemias de Saint-Cloud e de 
Lourcine, cuja natureza era mal definida; 
attribuindo-as a uma intoxicação produzida 
pelas aguas d'alimentaçao em que havia 
animaes envenenados pelo phosphore Gal
bruner considera até esta maneira d'absor-
pção do veneno como uma forma de into
xicação chronica. 

Mas é sobretudo, sob a forma de vapo
res, que o phosphoro é absorvido, ou pelas 
vias respiratórias, e este é o principal ca
minho, ou através da pelle, porque hoje 
está assente (experiência de Bichat) a sua 
permeabilidade aos gazes, ou mesmo até 
dissolvido na saliva, penetrando assim nas 
vias digestivas, apezar das experiências de 
Monfet não serem muito concludentes so
bre este ultimo ponto. 

A composição dos vapores que o phos
phoro emitte, em se oxidando lentamente 
ao ar livre é a seguinte : acido phosphorico, 
acido phosphoroso, alguns sub-oxydos de 
phosphoro, azotito d'ammoniaco, vapores 
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de phosphoro livre, e ozone. Ha duvidas so
bre qual é o principio nocivo propriamen
te dito, entre estes compostos diversos. Em-
quanto que uns attribuera os accidentes do 
phosphorismo ao acido phosphorico, outros 
ha que ligam mais importância ás emana
ções de phosphoro livre, havendo até quem 
faça representar ao ozone o principal pa
pel. 

A verdade é que todos estes corpos 
prejudicam o organismo. O acido phospho
rico, que Gubler diz existir em diminutas 
proporções, é por isso incapaz de provocar 
accidentes geraes graves, e a sua acção em 
dose fraca é bem différente da produzida 
pela ingestão do phosphoro. Isto é verda
deiro no que diz respeito ao phosphorismo 
agudo, mas d'aqui a concluir para o que se 
passa no phosphorismo chronico vae muito. 
Em todo o caso nada prova que o acido 
phosphorico e as outras combinações oxy-
genadas do phosphoro não sejam capazes 
de intervir, mas attendendo á fraca toxici-
.dade relativa d'esté corpo comparada com • 
a do phosphoro livre, é racional e é lógico 
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attribuir a este ultimo o papel mais impor
tante na producçao dos accidentes geraes. 

A acção do acido phosphorico é prin
cipalmente local, exerce-se in situ, sobre 
as mucosas, causticando-as e dando logar 
a conjunctivites, estomatites, laryngites, 
bronchites, etc., e sobre a pelle produzindo 
eczéma, e furunculose, accidentes estes de 
que jâ falíamos. Esta será também a ma
neira de actuar do ozone, apezar de alguns 
auctores, tendo em vista o grande poder 
oxydante d'esté corpo, lhe attribuirem mui
tas das manifestações do phosphorismo 
chronico. O ozone, cujo cheiro alliaco se 
approxima muito do do phosphoro e que se 
forma em grande quantidade todas as ve
zes que este corpo se oxyda lentamente ao 
ar livre, acceleraria a nutrição geral produ
zindo assim perturbações na economia. 

De maneira que chegamos a esta con
clusão:—o phosphoro é sobretudo no es
tado de vapor e como corpo livre, que é 
absorvido, principalmente pela superficie 
pulmonar. 

Toda a gente conhece a propriedade 
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eminentemente absorvente da mucosa pul
monar, quer para os líquidos quer para os 
gazes, basta lembrarmo-nos para isso da 
absorpçâo permanente d'oxygeneo que se 
opera ao nivel dos alvéolos, e da facilidade 
d'anesthesia por meio de inhalações de chlo-
roformio, d'ether, etc. Ninguém pôde duvi
dar de esta absorpçâo, de esta penetração 
na economia, pois que se encontra nas uri
nas os princípios voláteis pbosphorados, 
com o seu característico cheiro alliaceo. 

Penetrando assim na torrente circula
tória, uma parte cio phosplioro é retida nos 
tecidos, accumula-se, emquanto que a ou
tra, a maior sem duvida, é eliminada pelas 
principals vias do organismo. 

A principal via de eliminação é aqui 
ainda a mucosa pulmonar e uma das pro
vas d'isto está no ar expirados pelos, operá
rios, que tem o cheiro alliaceo caracterís
tico, mesmo muito tempo depois de elles 
estarem sob a acção do phosphoro. Tem-se 
constatado algumas vezes a phosphorescen-
cia do hálito na obscuridade. 

Depois dos pulmões a principal via de 
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eliminação é a secreção urinaria. Podia-se 
suppôr isto logo a priori visto que o rim é o 
principal emunctorio do organismo, mas o 
facto é posto fora de duvida pela presença 
do phosphoro nas urinas dos operários, não 
só durante o trabalho, como ainda muitos 
dias e muitas semanas depois de o abando
narem. 

A pelle, que como vimos é um órgão 
d'absorpçâo para o phosphoro, funcciona 
também como via eliminadora, parecendo 
que é, sobretudo pelos orifícios glandulares 
que este corpo sae, ou no estado gazoso ou 
dissolvido nos liquidos das secreções. Tam
bém se nota no suor dos operários o tal 
cheiro alliaceo. 

E por analogia do que se dá com a eli
minação do hydrogenio sulfurado das aguas 
mineraes pelas vias intestinaes e biliares, 
nós podemos também admittir para o phos
phoro esta maneira de eliminação. 

E as eructações alliaceas, algumas ve
zes observadas, não serão também uma 
prova de que o phosphoro se elimina pelo 
sueco gástrico ? 
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Dissemos já que parte do pliosphoro 
absorvido estaciona, accumulando-se talvez 
no organismo. Funccionando os emuncto-
rios bem, a eliminação do veneno dâ-se á 
medida que elle é absorvido e a accumula-
ção não se faz. O veneno atravessa a circu
lação, toca apenas o organismo sem se de
ter nos tecidos. Desde o momento porém 
que por qualquer circumstancia o funccio-
namento das vias de eliminação se faça mal 
o veneno não pôde sahir senão incompleta
mente e os effeitos da accumulação fazem-
se sentir. 

Mas em que tecidos se accumula o 
pliosphoro? Sobre isto muito pouco se sabe 
de positivo, aventam-se varias hypotheses, 
formulam-se algumas theorias, mas de real 
e de provado ainda não ha nada. 

Eealmente pensar que o pliosphoro 
como outros tóxicos, o mercúrio, o arsénio, 
o iodo, etc., é retido nas visceras e muito 
especialmente no fígado, é seductor, mas. 
não é exacto emquanto a realidade dos fa
ctos o não provar. 

Em therapeutica, o phosphoro entra 
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no grupo dos agentes excitantes, estimu
lantes da nutrição geral e do systenia ner
voso. Em doses toxicas, é um veneno hy-
posthenisante, altérante do sangue e dos 
humores. 

Ora, se o phosphoro no phosphorismo 
industrial actua alguma cousa como agente 
toxico propriamente dito, esta acção é me
diocre ao pé do seu principal papel, como 
agente modificador dos actos nutritivos. 

Esta acção do phosphoro sobre a nu
trição geral, consiste, para Robin e Magi-
tot, n'uma diminuição sensivel da vitali
dade, caracterisada por um enfraqueci
mento da actividade da nutrição, com pre-
domio dos phenomenos da nutrição inorgâ
nica em estado d'acceleraçao nutritiva, 
sobre os actos da nutrição orgânica. O que 
traduzido urologicamente quer dizer — ele
vação de coeficiente de desmineralisação e 
abaixamento das oxydações azotadas. 

Chega-se a esta conclusão, diz agora 
Arnaud, se se encara exclusivamente os re
sultados urológicos obtidos nos individuos 
attingidos de necrose ou ameaçados d'ella, 
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isto quer dizer, no período mais avançado 
do phosphorismo e collocados em verda
deiras condições pathologicas, quer sob o 
ponto de vista da nutrição geral, quer sob 
o ponto de vista d'alimentação. Nos outros 
individuo s, cujos emunctorios funccionam 
normalmente, a elevação do coefficiente de 
desmineralisação não indica por forma al
guma o grau de intoxicação. 

Com effeito, esta elevação pôde de
pender d'um abaixamento da cifra da urea 
e das matérias orgânicas ou d'urn excesso 
de saes mineraes. Ora toda a causa, muitas 
outras que não o pliospborísmo, que reduza 
a alimentação ou a torne mais difncil, terá 
como effeito inevitável o abaixamento da 
cifra da urea e d'ahi a elevação do coeffi
ciente de desmineralisação. N'estes indiví
duos, a acção do pliosplioro consiste n'uma 
excitação da nutrição geral, n'uma hyper-
nutrição que se traduz por um augmente 
tanto da assimilação como da desassimila-
ção. 

Mas não é somente na nutrição inor
gânica que se dá a acceleraçãOj mas tam-
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bem na nutrição orgânica. Esta acceleração 
permanente da nutrição, tendo como resul
tado uma eliminação continua d'urea e de 
matérias mineraes, traz com o tempo sérios 
inconvenientes para a economia. E assim 
por esta superactividade nutritiva se pode
ria explicar o emmagrecimento, a tendência 
para a anemia, e a descoração da pelle que 
se notam nos operários manipuladores de 
phosphoro. 

Em todo o caso, uma alimentação 
abundante e substancial, bem como a habi
tuação podem attenuar e quasi neutralisar 
os effeitos estimulantes dos princípios phos-
pliorados, de maneira a estabelecer um 
equilíbrio quasi constante entre a assimila
ção e a desassimilação. 

Mas venha uma causa accidental ca
paz de diminuir sensivelmente a alimenta
ção, haverá ruptura d'equilibrio entre as 
trocas e a desnutrição faz-se sentir. 

Supponhamos agora que por um vicio 
qualquer do funccionamento do apparelho 
de eliminação, a depuração do veneno não 
se faz tão completamente e tão rapidamente 
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• como no estado normal, a sua permanência 
será mais longa no organismo e a sua acção 
será mais profunda, notando-se então per
turbações mais marcadas da nutrição geral 
e phenonienos d'excitação sobre o systema 
nervoso. A maior parte de estes sympto-
mas nervosos produzem-se sobre a sensibi
lidade e traduzem-se por symptomas de 
excitação, muito raramente de depressão 
nervosa. 

Emfim a accumulaçâo do phosphoro 
no organismo, produzindo-se durante annos 
em antigos operários, e favorecida por alte
rações renaes, hepáticas ou visceraes diver
sas, pôde rematar n'um verdadeiro estado 
de cachexia phosphorada, caracterisada 
pelo emmagrecimento progressivo, seccura 
da pelle, tendência aos edemas localisados, 
enfraquecimento muscular, todos os sym
ptomas d'anemia geral ordinariamente asso
ciados á albuminuria e terminando pelo bri-
ghtismo. 

Resumindo o que temos dito sobre a 
. pathogenia do phosphorismo, podemos di

vidir os symptomas em três séries. l.a serie 
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de symptomas : phenomenos de irritação lo
cal; 2.a série de symptomas: perturbações 
geraes da nutrição e do systema nervoso ; 
3.a série de symptomas : dyscrasia e cache
xia phosphorada. 

* 

* * 

O prognostico das affecções devidas 
ao phosphorismo industrial é reservado. 
Elle depende de muitas circumstancias, po
dendo dizer-se d'uma maneira geral que os 
individuos resistirão tanto melhor á acção 
do veneno, quanto melhor fôr o seu estado 
geral, sobretudo no que dá respeito á inte
gridade dos emunctorios. 

Emquanto ao diagnostico, só pela ana-
mnese se completa, apenas os commemora-
tivos o cortam. 

O tratamento do phosphorismo é todo 
prophylatico e d'elle fallaremos no capitulo 
seguinte. 

A therapeutica curativa nada tem de • 
especifica, e os meios empregados para 
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combater as doenças devidas ao phospho-
rismo são precisamente os que se emprega
riam nas mesmas doenças com etiologia di
versa. 

Sobre o tratamento cirúrgico da ne
crose phosphorada dividem-se as opiniões 
em duas seitas : os intervencionistas, que tra
tam de extrahir o sequestro logo que esteja 
movei e os abstencionistas, que não interveem, 
esperando por isso a eliminação expontânea 
do sequestro, ou só ajudam este a elimi-
nar-se quando lhes parece completo e limi
tado o trabalho de mortificação. Nós sere
mos eclécticos, por isso que a nossa inter
venção ou a nossa abstenção não serão à 
outrance, mas dependendo completamente 
das circumstancias. 



CAPITULO II 

De anno para anno a hygiene avança 
extraordinariamente, mas se aventarmos 
que a perfeição está ainda muito longe de 
ser attingida, não faltamos á verdade nem 
queremos com isto dizer que se tenha feito 
pouco em favor do prolongamento das vi
das e em beneficio da conservação das exis
tências. 

Com effeito ha 20 annos para cá todos 
os esforços dos homens de sciencia, todos 
os trabalhos dos grandes investigadores vi
sam um único fim—a hygiene. 

Longe vae o tempo em que os sábios 
se preoccupavam, quasi exclusivamente, 
com a cura das doenças, talvez vendo na 
eclusão d'ellas o fatalismo a que a humani
dade se não podia exhimir. 

Hoje as aspirações são outras, os desi
derata da Medecina não são, como antiga
mente, tornar bom um individuo doente, 
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lioje o que se pretende, o que se anhela, ó 
impedir que um individuo são se tome 
doente. A therapeutica deixou de ser hu
manamente consoladora para se tornar di
vinamente promette dora.. 

E se é rasoavel que se pense no bem 
estar de todos os homens, é obrigatório, 
impõe-se á consciência, que se trate com 
todo o ardor de minorar os innumeros e 
inhérentes perigos a que está sujeita a maior 
parte da humanidade, aquella que trabalha. 

Entre os milhares de industrias por 
que se reparte o operariado, aquella em 
que se lida com o phosphoro é e será sem
pre classificada como das mais insalubres. 
E é sobretudo nas fabricas de lumes que a 
nocuidade do phosphoro se faz mais sentir. 
Este termo lume náo será muito académico 
mas é tão comummente usado, quasi con
sagrado, que eu permitto-me empregal-o 
quand même. 

A hygiene nas fabricas de lumes diz 
respeito á fabricação e ao operário. 

HYGIENE DA FABRICAÇÃO — O monopólio 
dos phosphoros, centralisando o seu fabrico 
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melhorou consideravelmente as condições 
de hygiene em que esta industria se fazia. 

Que differença entre esses cubículos, 
d'uma exiguidade ás vezes liliputiana, onde 
famílias inteiras viviam, comendo, dormin
do e trabalhando no mesmo aposento, e as 
vastas offlcinas em que o operário passa 
apenas o tempo do trabalho. 

As fabricas de lumes além de requere
rem condições de hygiene communs a to
das, precisam, em virtude da sua insalubri
dade, de satisfazer a preceitos especiaes. 
Entre as primeiras condições, uma d'aquel-
las que mais rigorosamente deve ser cum
prida diz respeito á cubagem e ventilação. 
O ar que o operário respira nas fabricas de 
phosphoro está grandemente impregnado 
d'esta substancia, seja no estado de vapo
res ou seja em suspensão, como poeiras. 
D'ahi a necessidade d'uma renovação activa 
d'ar e d'uma atmosphera ampla, os ateliers 
devem ser o mais espaçosos possível, a cu
bagem, n'esta industria mais que em ne
nhuma, precisa attingir 60 metros cúbicos. 

A melhor maneira de renovar a atmos-



u 

pliera das fabricas de phosphoros é sem du
vida a ventilação aspiradora, que se obtém, 
as mais das vezes, simplesmente por meio 
de chaminés. 

Ha também um requisito commum a 
todas as fabricas, que na installação da in
dustria, dos lumes deve ser rigorosamente 
cumprido. Eefiro-me ao isolamento. 

As fabricas de lumes não só pelos vapo
res e poeiras que espalham na atmosphera, 
mas ainda pelos perigos, sempre em immi-
nencia, da combustão do phosphoro, d'onde 
resultariam formidáveis incêndios, devem 
ter pelo menos uma area de isolamento du
pla d'aquella que occupam os seus ateliers. 

Será pois bem construida, sob o ponto 
de vista da hygiene e da segurança da visi-
nhança, toda a fabrica que seja installada 
n'um logar alto, bem arejado, e quanto pos-
sivel solitário. 

Entremos agora propriamente na hy
giene especial ás fabricas de lumes. 

Não ha duvida que o que torna tão insa
lubre esta industria é o emprego, para a con
fecção dos lumes, do phosphoro branco ou 
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ordinário. De maneira que desde o dia em 
que se descubra um corpo capaz de substi
tuir completamente o pbosphoro branco e 
que não seja como elle toxico, todo o pe
rigo desapparece e então a hygiene, n'essas 
fabricas de phosphoros sem phosphoro, po
derá attingir o supra-summum da perfeição. 

Esta ideia da suppressão do phosphoro 
branco, única solução verdadeiramente efíi-
caz e racional, é a obsecação de todos os 
hygienistas. E á primeira vista a sua reali-
sação parece coisa tão fácil que o que nos 
admira é não se ter feito ha muito tempo já. 
Então não temos nós o phosphoro verme
lho ou amorpho, variedade allotropica ca
paz da substituição ? 

Não, o phosphoro branco possue pro
priedades insubstituiveis ; é o único corpo 
que se enflama expontaneamente ao conta
cto do ar, bastando para isso friccional-o 
n'uma superficie áspera qualquer e sem au
xilio de nenhum corpo oxidante. 

Combinando-se ao oxigénio a uma tem
peratura relativamente baixa accende-se 
progressivamente, sem explosão, não preci-
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sando para isso mais que o ligeiro calor 
desenvolvido pelo attrito. 

Todas as outras substancias propostas 
para substituir o phosphoro branco, e em 
primeiro logar o seu allotropo phosphoro 
vermelho, teem todas o mesmo defeito, para 
se accenderem fazem explosão. 

São variados os typos dos lumes sem 
phosphoro que a commissão especial fran-
ceza tem experimentado, entre elles os in
ventados por Hcebecke da Bélgica, Hard-
meyer da Suissa, Delpey da Russia, etc., 
etc. sendo a marca Pouteaux de Dijon a in
ventada mais ultimamente. Em Portugal, 
que nos conste, nenhum chimico se apre
sentou no concurso. 

A critica d'estas différentes marcas 
de lumes está feita n'um relatório de M. 
Schlœsing, Membro do Instituto francez, e 
que eu peço venia para transcrever: 

«L'usage du phosphore blanc serait 
abandonné depuis longtemps si le public 
avait consenti à employer exclusivement 
des allumettes suédoises dont la pâte s'en
flamme par une légère friction sur un frot-
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toir spécial; Mais il s'en tient généralement 
aux allumettes vulgaires, souffrées, au phos
phore blanc ; elles ont la propriété de s'en
flammer sur toute surface, même sur l'étoffe 
d'un vêtement et l'on peut les porter dans 
une poche sans les enfermer dans une boîte. 
Ces avantages très appréciés du plus grand 
nombre des consommateurs doivent évidé-
ment se retrouver dans les allumettes nou
velles destinées à remplacer celles qui les 
possèdent. 

«Parmi les sortes présentées à la com
mission, quelques-unes ont rempli la con
dition de s'enflammer sur toute surface, sur 
le drap en particulier, tout en étant infé
rieures sous ce rapport aux allumettes à 
pâtes phosphorées ; mais toutes sont à pâtes 
explosives, composées essentiellement de 
chlorate de potasse et de corps combusti
bles, tels que le phosphore rouge, divers 
sulfures, des hyposulfites, etc. Au fond elles 
sont analogues aux allumettes qui ont pré
cédé, il y a plus de 50 ans, l'employ du 
phosphore blanc; mais elles ont sur elles 
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mie grande supériorité due à l'introduction 
du phosphore rouge dans leurs pâtes. 

«Ces allumettes ne présentent pas plus 
de danger, quant à leur magasinage et à 
leur transport, que certains autres produits 
fabriqués couramment ; de plus la fabrica
tion de leurs pâtes en grand n'est pas im
possible pourvu qu'elle soit entourée de pré
cautions rigoureusement observées; mais 
elles présentent un inconvénient sérieuse, 
inhérent à leur constituition même, celui de 
s'enflammer spontanément quand elles su
bissent quelque frottement accidentel. Les 
allumettes au phosphore blanc ne brûlent 
qu'à la condition de trouver de l'oxygène 
dans l'air extérieur ; mais les allumettes ex
plosives portent en elles-mêmes tous les 
éléments d'une flamme. Quand elles sont 
sensibles au point de prendre feu sur le 
drap elles peuvent aussi s'enflammer mu
tuellement par le frottement entre leurs 
boutons et la flamme d'une seule peut aus
sitôt se communiquer à tout l'approvision
nement du consommateur. Sous ce rapport 
les plus sensibles sont aussi les plus inquié-
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tantes. Au reste il ne semble pas impossi
ble de parer à cet inconvénient, il y a là un 
perfectionnement à trouver. 

« Outre les recherches, que je viens de 
résumer, il m'a paru utile d'en poursuivre 
d'autres sur la composition des fumées pro
duites par la combustion des pâtes explosi
ves. En effet, quand on emploira ces sortes 
de pâtes, on devra s'attendre à des inflam
mations accidentelles de plusieurs milliers 
d'allumettes à la fois si fréquents dans la 
fabrication en grand pendant le dégarnis
sage des presses et le boîtage. Que devien
dront alors le phosphore rouge et d'autres 
combustibles tels que les sulfures d'anti
moine et l'hyposulfite de plomb ? 

«C'est une question qu'il importe de 
résondre au point de vue de l'hygiène des 
ateliers. Le phosphore se trouvait dans les 
fumées à l'état d'acide phosphorique ; le 
plomb à l'état d'oxyde blanc; l'antimoine 
à l'état d'acide antimonique. 

« Ces résultats sont très instructifs, ils 
imposent la nécessité d'éviter les inflamma-
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tions accidentelles pendant les opérationes 
qui suivent la sortie des séchoirs. 

« On pent bien en effet proscrire des 
pâtes l'antimoine et le plomb, bien que leurs 
composés figurent presque toujours dans 
les pâtes anciennes ou récemment inven
tées, mais on ne pent proscrire le phos
phore, et si ce corps produisait dans les 
ateliers les fumées de son acide, on per
drait, au moins en partie, l'avantaje essen
tiel de la suppression du phosphore blanc. 

Il résulte de tout ce qui précède que la 
substituion des pâtes explosives aux pâtes 
á phosphore blanc n'est pas chose aussi sim
ple qu'on serait tenté de le croire. Lors 
même qu'on s'en tient au seul point de vue 
technique on voit qu'elle soulève des pro
blèmes délicats, à peine soupçonnés et nul
lement résolus. » 

Tem-se tentado por varias vezes a pro-
hibição do fabrico de lumes com phosphoro 
branco, mas se na Dinamarca não se fabri
cam ha 20 annos, na Bélgica só para expor
tar é que se manipulam, outros paizes ha 
em que esta medida foi infructifera. No 
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nosso paiz, onde como dissemos lia mono
pólio, talvez a prohibição surtisse effeito. 
Uma lei que interdissesse o emprego do 
phosphoro branco nas fabricas de lumes, 
permittindo a sua substituição pelo phos
phoro vermelho emquanto não ha nada as
sente na composição dos lumes sem phos
phoro, seria bem acceite? Por certo que os 
operários perigariam menos manipulando o 
phosphoro amorpho, e digo menos porque 
ha quem conteste a sua innocuidade; mas 
os interesses da fabrica é que com certeza 
diminuíam consideravelmente, porque o pu
blico não compraria os seus productos, pre-
ferindo-lhe os lumes de phosphoro ordinário, 
ainda que para isso tivesse de os pagar mais 
caros, pela importação ou pela manufactura 
clandestina. 

A razão d'esta preferencia vem da com-
modidade que o phosphoro branco offerece. 
Os phosphoros amorphos, com effeito, ne
cessitam, para se accenderem, d'uma su
perficie especial em que se friccionem, em
quanto que o phosphoro ordinário em qual
quer parte que se esfregue inflamma-se. De 
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maneira que o phosphoro ordinário pode 
trazer-se o mais commodamente possivel, 
no recanto d'um bolso, na dobra d'um len
ço, e é sempre fácil encontrar um sitio sêcco 
em que se friccione ; para nos servirmos do 
phosphoro amorpho precisamos d'uma cai
xa, nas faces da qual ha a tal superficie, 
d'uma substancia muito hygrometrica, e por 
isso, que se inutilisa ou se desaggrega fa
cilmente, nada portanto de menos pratico. 

Visto que não podemos supprimir a 
causa da intoxicação, o veneno, tentemos 
attenuar-lhe os effeitos. 

Primeiro que tudo, nas fabricas de lu
mes, os ateliers perigosos devem estar com
pletamente separados d'aquelles em que se 
não manipula o phosphoro branco. 

Esta separação ha-de ir mesmo até á 
independência de installações, os locaes 
onde se produzem os vapores e as poeiras 
de phosphoro, preparação das massas, im-
mersâo dos pavios e seccadoiros, convém 
que estejam longe dos pavilhões em que se 
fazem outras operações que constituem a 
manufactura dos lumes, 
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E finalmente no dia em que o trabalho 
dos operários, hoje ainda todo manual, se 
reduzir á direcção e vigilância de machi
nas, então o sonho doirado da hygiene será 
prestes a realisar-se e a industria dos lu
mes poderá, com razão, ser riscada do qua
dro das industrias insalubres. 

As machinas que se tem experimen
tado na confecção dos phosphoros são ainda 
muito imperfeitas, e se algumas prevalecem 
no seu emprego, infelizmente são as que 
fazem operações as menos nocivas para os 
operários, quando feitas manualmente. 

E a limpeza das machinas não é tam
bém uma fonte de perigos para o operário ? 

Eis-nos, por assim dizer, em frente 
d'um circulo vicioso, de que não será fácil 
sahirmos. 

HYGIENE DO OPEEAEIO — Antes de mais 
nada diremos que uma selecção rigorosa 
deve ser feita na admissão dos operários. 

Estes serão examinados detidamente 
por um medico, sob o ponto de vista do seu 
estado geral, e por um dentista, no que diz 
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respeito á dentição, antes de serem admit-
tidos ao trabalho. 

O medico não permittirá a entrada 
n'uma fabrica de pliosphoros, pelo menos 
temporariamente, senão áquelle individuo 
cuja saúde geral nada deixe a desejar e no 
qual não encontre traço alguma d'uma 
lesão orgânica ou d'uma tara pathologica. 
A anemia, as doenças dos pulmões, do fí
gado, do coração, dos rins, do utero, etc., 
manifestamente declaradas, as predisposi
ções para as gastralgias, para as pertur
bações digestivas, para as bronchites, etc., 
os antecedentes nevropathicos, o rheu-. 
matismo, o alcoolismo, a syphilis, etc., etc., 
emfím todas as condições patholicas ou pre
disponentes capazes de diminuir a resistên
cia do organismo, devem ser pesadas com 
rigor pelo medico, pois que são razões suf-
ficientes para uma recusa de admissão. 

A analyse das urinas é indispensável, 
a existência da albumina, ainda que em di
minutas proporções, indicio mais que certo 
da não normalidade do apparelho renal, 
será uma contra indicação para a entrada 
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na fabrica. Se o assucar apparecer na uri
na, a conduta a ter será a mesma que em 
caso d'albuminuria. 

Emquanto ao dentista, elle deve exa
minar com todo o cuidado o estado dos den
tes do operário que pretende ser admittido. 
Não só não deve existir nenhuma carie pe
netrante susceptível de servir de porta de 
entrada á necrose, mas ainda convém affas-
tar todo o individuo cujos dentes não se
jam completamente sãos. Porque estes in
dividuo s, mais que nenhum outro, pela na
tureza do trabalho, estão dispostos para a 
alteração dos seus dentes. 

Mas os cuidados do medico não se li
mitam á selecção dos operários no acto da 
entrada, a escolha deve ser permanente, no 
curso do trabalho, os individuos predispos
tos podem ser vigiados e repartidos pelos 
ateliers não perigosos. 

Os operários não devem entrar nos ate
liers com as suas roupas ordinárias, porque 
ellas seriam um vehiculo fácil dos productos 
phosphorados. Devem trocal-as por vestes 
especiaes n'um guarda-roupa, isolado dos 
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locaes onde se manipulam os lumes. Estas 
vestes consistirão n'uni avental grande, com 
mangas e d'uma amplidão capaz de cobrir 
todo o corpo, feito d'um tecido liso e polido, 
de forma a reter o menos possivel as par-
cellas de phosphoro com que se pôde achar 
em contacto. Quer-me parecer que o caout
chouc serviria admiravelmente, tanto mais 
que se lava. O guarda-roupa ou vestiário 
será dividido em dois compartimentos, n'um 
deixarão os operários as suas roupas, n'ou-
tro, isolado e ventilado, serão depostas as 
vestes de trabalho. 

Será expressamente prohibido aos ope
rários que tomem as suas refeições nos ate
liers. Para isso haverá na fabrica um refei
tório, convenientemente isolado, onde os 
operários poderão comer e guardar os seus 
farnéis. Em geral, a não ser em dias de chu
va, os operários não se aproveitam do refei
tório, comem ao ar livre ou, os que moram 
perto, vão a suas casas tomar as refeições. 
E' um costume com que a hygiene tem tudo 
a ganhar e nada a perder. 

Mas a absorpção do veneno também se 
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faz pela via cutanea, principalmente ao ní
vel das palmas das mãos e dos dedos. O 
emprego d'um pó isolador, por exemplo o 
pó de talco, evita até certo ponto esta ma
neira de penetração do veneno. 

Depois do trabalho os operários deve
rão lavar cuidadosamente as mãos, a cara e 
as partes descobertas do ante-braço. Para 
esse fim, lavabos serão postos á disposição 
do pessoal à sahida dos ateliers. Estas la
vagens, que poderiam ser feitas mais racio-

* nalmente com liquidos escolhidos entre os 
dissolventes naturaes do phosphoro, serão 
sufncientes quando feitas com agua e sabão, 
contanto que se empreguem escovas para 
destacar das pregas da pelle e dos interstí
cios das unhas, as particulas de phosphoro 
ainda adhérentes. E' bastante, e sobretudo 
muito mais pratico. 

Se a lavagem das mãos é coisa corrente 
e por isso meio hygienico de fácil e regular 
execução, outro tanto não acontece com a 
lavagem da bocca, pratica aliás excellente, 
mas que os operários desprezam e aborre
cem por inutil e importuna. A limpeza da 
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bocca, que se deve fazer com uma escova 
de dentes, não previne só a acção local do 
phosphoro sobre as gengivas e sobre os den
tes, ella tem também por fim destacar da 
mucosa boccal ou dos intersticios dentários 
parcellas de phosphoro que ahi se depõem 
durante o trabalho e que misturadas aos 
alimentos podem ser ingeridas na occasiao 
das refeições. 

A agua pura bastaria, em rigor, para 
estes bochechos, no entanto todos os anti-
sépticos boccaes podem ser empregados, 
sendo talvez mais indicados os alcalinos, 
como neutralisantes na bôcca dos pro du
etos d'oxydaçao do phosphoro. Na fabrica 
de phosphoros de Marselha usam esta for
mula : 

Clilorato de potassa. 
Bicarbonato de soda 
Salicylate de soda .. 
Xarope de amoras . . 
Agua distillada 

100 grammas 
100 » 
50 » 

750 » 
q. s. p. 5 litros 
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Na fabrica de Pantin em Paris empre
gam o seguinte : 

Para 20 litros 

Chlorato de potassa 300 grammas 
Bicai-bonato de soda 300 » 
Salicylate de soda 75 » 
Carmim 1 » 

E' tradiccional o uso da essência de 
terebenthina, como neutralisante dos vapo
res phosphorados nos ateliers. E todavia a 
sua efficacia, admittida desde as experiên
cias de Personne, não se justifica e é con
testada por homens muito competentes. 
Apezar da essência de terebenthina ser in
contestavelmente o antidoto heróico do 
phosphoro na intoxicação aguda por este 
corpo, hoje o seu emprego contra o phos-
phorismo chronico está completamente pos
to de parte. 

Mas os operários não necessitam só 
d'estes banhos parciaes, precisam e devem 
também tomar banhos geraes. A existência 
pois d'uma casa de banhos pertencente á 
fabrica, e onde cada operário será obrigado 

i 
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a banhar-se urna vez por semana, é indis
pensável para o bom cumprimento da hy
giene na industria dos phosphoros. 

Para completarmos este pequeno es
tudo sobre a hygiene do operário resta-nos 
fallar d'uma medida, que se é das mais úteis, 
infelizmente é d'uma difficil applicação. E ' 
a alternativa de misteres. Segundo este prin
cipio, os operários trabalharão por grupos, 
alternativamente, e durante um espaço de 
tempo que não deve exceder dez dias, nos 
ateliers expostos ás emanações phosphora-
das. Esta interrupção, de tempos a tempos, 
no trabalho dos ateliers perigosos, permitte 
e facilita a eliminação dos vapores tóxicos, 
impedindo assim a saturação do organismo 
pelos principios phosphorados. 

Mas, como disse, mais d'um obstáculo 
se oppõe á realisação d'esta medida. Não 
somente cada uma das manipulações que 
se effectua na fabrica demanda uma certa 
aprendisagem e uma destreza, adquiridas 
só pelo habito, como também a retribuição 
do trabalho, o salário, varia muito de mis
ter para mister. E o operário pouco se im-
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porta que lhe digam ; isto é para teu bem, 
é pela tua saúde — o que elle quer é ganhar 
dinheiro, embora esse lucro seja á custa da 
sua propria vida. 

De tudo que temos dito, uma coisa 
apenas se deduz: a hygiene n'uma fabrica 
de lumes só será completa quando o phos-
phoro branco fôr supprimido. O resto, pres-
cripções hygienicas, praticas mais ou me
nos judiciosas, são apenas meios palliati-
vos, com que a sciencia pretende encobrir 
a sua ignorância e a sua falta de conheci
mentos para resolver o assumpto. 



CAPITULO III 

Desde 1895, que é de quando data o 
estabelecimento do monopólio dos phospho-
ros em Portugal, ha apenas duas fabricas 
de lumes. Uma é em Lisboa, na rua do As-
sucar, fornece com os seus productos o sul 
do paiz, a outra é aqui, nos arredores do 
Porto, em Lordello do Ouro. Foi esta que 
eu visitei, e das impressões colhidas n'essa 
visita pretendo eu dizer n'esta ultima parte 
do meu trabalho. Mas não se supponha que 
eu tenha a pretensão de fazer uma descri-
pção completa da maneira como se fabricam 
os phosphoros. Essa descripção para ser per
feita demandaria conhecimentos technicos 
que não sao da minha competência. Limi-
to-me por isso a dizer o que vi, abstendo-
me de fazer uma critica rigorosa, por isso 
que seria para mim uma verdadeira temeri
dade. 

Antes porém, eu quero agradecer ao 
Ex.mo Snr. Dr. Mendes Corrêa, medico da 
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fabrica, as suas tantas amabilidades e gen
tis provas de deferência com que sempre 
me acolheu. Outro tanto me apresso a fazer 
ao Ex."10 Snr. Godinho, digno gerente, e 
mais pessoal superior da fabrica. 

* 

* * 

A fabrica de phosphoros de Lordello 
do Ouro, acha-se installada onde em tem
pos, antes do monopólio, existia outra, apro
veitando d'esta o edifício. Está situada n'um 
logar elevado, n'uma pequena baixa domi
nando o rio. Occupa uma área approximada-
mente de 200 metros quadrados, e a não 
ser pela frente onde passa uma rua, está 
sufficientemente isolada das habitações vi-
sinhas. Compõe-se o edifício da fabrica de 
um corpo principal dividido em quatro pa
vilhões communicando entre si, e d'uns an-
nexos, comprehendendo escriptorios, resi
dência do gerente, eiras para seccagem dos 
palitos, cartonagem das caixas de luxo. 
Pelo contrato que tem com o Estado a fa
brica obriga-se a uma producção annual de 
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30.000 caixotes, cada caixote contendo 25 
grosas de caixas de lumes. A media da pro-
ducção diária é de 50 a 60 caixotes. Na fa
brica manipulavam-se, na occasiao da mi
nha visita duas variedades de lumes : amor-
phos e ordinários. Os amorphos teem o 
pavio de madeira, os ordinários teem o pa
vio de cera e são expostos á venda sob duas 
denominações — de uso e de luxo. Os phos-
plioros de luxo custam 20 réis cada uma 
caixa e apenas différera dos lames de uso 
commum em ter o pavio mais grosso e vi
rem acondicionados n'umas caixinhas de 
cartão, d'um acabamento cuidado e d'um 
décor algo luxuoso e agradável á vista. Tam
bém se fabricam lumes com phosphoro bran
co e com pavio de madeira, são os chama
dos—paraffinados — na occasião da minha 
visita havia um considerável stock d'elles, 
por isso o seu fabrico estava suspenso tem
porariamente. Os phosphoros de enxofre 
estão supprimidos, ha muito já que se não 
manipulam na fabrica, eram muito primiti
vos e o seu fabrico, mais que nenhum, pre
judicava a saúde. 
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Como disse, o corpo principal, a parte 
do edifício da fabrica onde se lida propria
mente com o phosphoro, é formada por 
quatro pavilhões — três longitudinaes, pa
redes meias entre elles e dando para a 
frente da fabrica, e um transversal a toda a 
largura e situado nas trazeiras. Descreverei 
cada um d'estes pavilhões : 

Pavilhão C—Está dividido em três of-
ficinas. A maior, que occupa talvez mais de 
metade do pavilhão, é de construcção re
cente e destina-se ao fabrico de pavios de 
cera e se não fosse a larga communicação 
que tem com as outras ofncinas, estava pelo 
resto, cubagem sumciente, regular ventila
ção e innocuidade das operações, em ma
gnificas condições de hygiene. Além d'isto a 
um canto d'esta officina, embora perto das 
janellas, fundem-se para aproveitar a cera, 
os lumes provenientes das apprehensões e 
dos estragos, e comprehende-se que os fu
mos resultantes d'esta operação não sejam 
muito bons para a saúde. 

Contigua a esta ofncina acha-se aquella 
onde se preparam as massas e onde está o 
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laboratório chimico. Nada de mais modesto 
que este laboratório, separado do resto da 
officina por um tabique reduz-se a uns ar
mários e a uma balança para a pesagem 
das substancias que entram na composição 
das pastas e que sâo : 

Phosphoro branco 
Colla franoeza 
Chlorato de potassa 
Antimonio 
Vidro moido 
Roxo-rei 
Carvão de vide 
Minio 
Fezes d'oiro 
Nitrato de baryta. 

O phosphoro, que vem de França ou 
de Inglaterra, está mettido debaixo d'agua 
n'uns tanques, que ha fora, proximo da of
ficina. 

No momento em que o operário faz a 
pesagem do phosphoro e o mistura depois 
com as outras substancias para constituir a 
massa phosphorada, é quando elle está mais 
sujeito á acção deletéria d'esté metalloide. 
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Com effeito, n'esta occasiâo o phosplioro 
oxydando-se emmitte constantemente va
pores, que o operário, sobretudo pela posi
ção, é forçado a respirar. Esta operação, 
principalmente a mistura do phosphoro com 
os restantes ingredientes que compõem a 
massa, é morosa e demanda um certo es
forço para mover a colher com que se mexe 
a pasta, condições estas ao menos para uma 
boa hygiene. 0 individuo que eu vi na fa
brica fazer este serviço, e que n'elle se em
prega ha oito annos, tem uma boa apparen-
cia e o phosphorismo parece ainda não ter 
entrado com elle. Três vezes ou quatro por 
dia segundo as necessidades do commercio, 
é feita a operação de preparação das mas
sas phosphoradas, mas sempre á porta e de 
maneira que os vapores desenvolvidos sé 
dispersem o mais depressa possivel. N'esta 
officina também se prepara o phosphoro 
amorpho e a gomma para collar as caixi
nhas. 

O resto do pavilhão é occupado por 
uma officina onde se molham e paraffinam 
phosphoros amorphos. Também aqui estão 
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mstalladas as estufas para a seccagem dos 
mesmos phosphoros e como ellas também 
funecionam para os lumes de pau com phos-
phoro ordinário d'ellas farei uma rápida 
descripção. Estas estufas são formadas por 
um parallelipipedo rectângulo de pedra e 
tijolo, cujo volume é dividido em três espé
cies de tunneis. N'estes tunneis de que as 
extremidades são obturadas por portas de 
ferro, uma á entrada outra á sahida, circula 
ar quente, com uma temperatura não de
vendo exceder 30° e aspirado para o exte
rior por meio duma ventoinha. Cada tun
nel comporta 5 wagonettes, levando cada 
wagonette 60 quadros. Chamam-se quadros 
a umas espécies de prensas onde os pavios 
dos lumes são dispostos por fileiras, de ma
neira que os seus topos fiquem no mesmo 
plano. A operação que tem por fim formar 
esses quadros designa-se pelo nome de guar
necimento ou enchimento, e se não fora as 
partículas de phosphoro que ficam d'umas 
vezes para as outras, seria das mais inofen
sivas. 

Pavilhão B. — Embora n'este pavilhão 
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se pratiquem différentes operações, elle não 
está, como o que acabamos de descrever, 
dividido. Tem approximadamente 60 me
tros de comprimento, 10 de largura e 7 de 
altura. A cubagem é suûiciente e a ventila
ção faz-se, como no resto do edifício, pelas 
janellas e por aberturas no tecto. 

Ao fundo, muito perto das janellas é 
feita a operação da molha. Consiste esta na 
immersão dos quadros na pasta phospho-
rada, previamente estendida n'uma meza 
d'argilla. Pelos vapores que o phosphoro 
desenvolve e pelos perigos da sua combus
tão, é esta operação julgada como das mais 
prejudiciaes para a saúde dos operários que 
a praticam. 

Da molha vão os lumes para os secca-
doiros. Para a seccagem dos lumes de cera, 
dos quaes tratamos agora, usa-se na fabrica 
de Lordello, d'umas estufas em forma d'ar-
marios, hermeticamente fechados e colloca-
dos ao longo da parede. São em numero de 
24, levando cada uma 22 quadros. O calor 
necessário para seccar os phosphoros é for
necido pelo vapor d'agua que circula n'um 
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systerna de tubos atravessando as estufas. 
Os quadros estão dispostos uns por cima 
dos outros em prateleiras e os fumos que se 
formam a dentro das estufas sahem para a 
atmosphera por meio de chaminés, de que 
ha uma para cada três estufas. A seccagem 
faz-se geralmente em 12 horas, os quadros 
são postos a seccar na tarde d'um dia e re
tirados na manhã seguinte. 

N'estas três operações — preparação 
das pastas, molha e seccagem — emprega-
se um turno de três operários que alternam 
diariamente os serviços. 

Continuando na descripção do pavilhão 
B, proximo do local onde se faz a molha e 
onde estão situadas as estufas, 5 mulheres 
guarnecem manualmente quadros e um ra
paz dirige uma machina que pratica autho-
maticamente a mesma operação. Assim a 
formação de quadros que nada tem de pe
rigoso, está, pelo sitio em que é feita, sujeita 
aos mesmos perigos como se o fosse. 

No centro d'esté pavilhão desguarne-
cem-se quadros, enchem-se caixinhas, em-
pacota-se e encaixota-se. Entre estes servi* 
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ços, o desguarnecimento de quadros e o 
enchimento das caixinhas, desempenhados 
pelo mesmo individuo e um logo após ou
tro, são os mais nocivos para a saúde. Mas 
não é só o perigo da intoxicação, augmen-
tado aqui pela situação em que se encontra 
o operário, a cabeça collocada constante
mente em cima dos quadros para ver atten-
tamente o que faz, ha também o perigo das 
queimaduras. Em virtude de um attrito, de 
uma ligeira fricção entre duas cabeças de 
phosphoros, os quadros incendeiam-se, e 
não está para ser a primeira vez que um 
operário seja victima de extensas queima
duras. Para obviar a este inconveniente, 
teem os operários sempre á mão um farrapo 
molhado, material mais que sufâciente para 
apagar o incêndio, quando atacado logo em 
principio. 

O empacotamento e o encaixotamento 
se não fosse o facto de serem feitos nos 
mesmos ateliers em que se desguarnecem 
os quadros e enchem as caixinhas, por si 
só não prejudicariam a saúde. N'estes ser-
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viços empregam-se algumas dezenas de 
mulheres. 

O resto do pavilhão é destinado ao 
desguamecimento e enchimento dos phos-
phoros amorphos, operações que com esta 
variedade de lumes são feitas em separado 
e por operários diversos. 

Pavilhão D — Pelo género de trabalho 
que n'elle se opera é talvez o pavilhão da 

fabrica que está em melhores condições hy-
gienicas. Mas quer-me parecer que devia 
ser mais amplo e melhor arejado, os ate
liers comportam mais pessoas do que de
viam e a ventilação é muito insufficiente, 
deixa muito a desejar. 

Demais está contíguo ao pavilhão cen
tral e com elle communica por varias por
tas e janellas. Um tapamento divide-o em 
dois ateliers, n'um, que pega com o pavi
lhão central, fazem-se mechanicamente cai
xas e gavetas, no outro pratica-se a mesma 
operação manualmente. E ' sobretudo n'este 
ultimo que os operários estão mais aglome
rados. Além d'estas duas divisões, que são 
as maiores, ha mais n'este pavilhão com-
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partinientos destinados á seccagem das cai
xas, poeirar e endireitar palitos, timbragem, 
dynamo, etc. 

Pavilhão A — N'este pavilhão traba-
lha-se apenas com phosphoro amorpho. 
G-uarnecem-se e desguarnecem-se quadros, 
emchem-se caixas e pratica-se uma opera
ção que não é de todo isenta de perigos — 
dar lixa nas caixas. Não é raro com effeito, 
em virtude d'um attrito, d'um choque sof-
frido pela lixa das caixas, compostas de vi
dro moido e phosphoro amorpho, dar-se 
uma explosão e o operário não tendo cau-
tella sujeita-se a graves ferimentos e pro
fundas queimaduras. 

Nos baixos da fabrica, que occupam o 
sub-solo do pavilhão D, estão instaUadas 
as machinas. Aqui também funccionam as 
officinas onde se trabalha com a madeira. 
Confeccionam-se os palitos e molda-se a 
madeira para as caixas. 

i 



Bxtrahimos do Regulamento da fa

brica alguns artigos : 

TITULO Yin 

DA HYGIENE 

Artigo 41.° A empreza é obrigada a ter ao 
serviço das suas fabricas um medico por.ella no
meado, que vigiará pela bygiene da fabrica e, es
pecialmente, do seu pessoal operário. 

Art. 42.° Cumpre ao medico a que se re
fere o artigo antecedente : 

1 ° Examinar, pelo menos uma vez por mez, 
o estado da bocca e dentes do pessoal das offici
o s onde baja vapores phosphorosos, e com espe
cialidade o pessoal das officinas de preparo de 
massas cbimicas e de molbar. -, ■ ~ 

2 ° Inspeccionar os candidatos a admissão, 
tanto operários como aprendizes, attestando por 
escripto, as condições de robustez do candidato e 
do estado das gengivas e dentes, quando seja des
tinado ás officinas de preparo e de molha. 

3 ° Visitar os operários que derem parte 
de doente, sempre que o gerente da fabrica o jul
gar necessário. . , 

4.° Tratar os operários doentes quando se 
instituir a caixa de soccorros. 

5 ° Dar parecer sobre assumptos da. sua ca
pacidade quando o gerente lh'os pedir, tanto com 
relação á fabrica, como ao seu pessoal operário. 

' Art 43 ° As fabricas, e com especialidade 
as officinas onde se empregam preparados cbimi
cos, devem ter a maxima ventilação. 

Art 44 ° Nas officinas de preparados cm
micQS haverá o numero auffivieate de vasos aber
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tos com essência de terebinthina durante as ho
ras de trabalho, ou qualquer outra substancia que 
possa absorver, modificar ou annullar a acção dos 
vapores phosphorosos. 

Art. 45." Na fabrica deve haver um ou 
mais recintos ou casas, isolados quanto possivel 
das officinas, onde os operários possam tomar as 
suas refeições. 

§ 1.° Na fabrica ou n'estas casas haverá 
agua e lavatórios em quantidade sufficiente para 
o pessoal se lavar. 

§ 2.° Nenhum operário poderá comer fora 
d'estas casas, devendo lavar bem as mãos e a 
bocca, antes e depois das refeições; e para as la
vagens da bocca a empreza fornecerá soluto de 
chlorato de potassa ou de bicarbonato de soda em 
quantidade sufficiente. 

Art. 46.° Cumpre aos encarregados vigiar 
pelo aceio do pessoal das suas officinas, e pela 
execução do preceituado no artigo antecedente, 
dando conhecimento ao gerente da infracção do 
disposto n'estes dois artigos, podendo por isso o 
mesmo gerente admoestar e depois reprehender o 
infractor. 

Art. 47.° Quando qualquer operário se achar 
affectado de moléstia contagiosa, será immediata-
mente submettido á inspecção do medico, e cum
prirá dentro da fabrica todas as prescripções que 
por este lhe forem ordenadas, considerando-se a 
falta do seu cumprimento como acto de desobe
diência, aos seus superiores. 

Art. 48.° Todo o operário que se reconhe
cer estar atacado de carie dentaria ou phospho-
rismo, será immediatamente mudado de officina, 
sem prejuizo dos seus interesses. 

_ Art. 49.° Todo o operário que estando ao 
serviço da empreza, pelo menos dois annos, for 
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atacado de phosphorismo por forma que o medico 
reconheça que não pode ou não deve continuar 
na fabrica, será dispensado de todo o serviço du
rante o tempo que o medico julgar conveniente, 
sendo-lhe abonados dois terços do seu salário pela 
companhia emquanto não fôr organisada a caixa 
de soccorros. 

Art. 50.° Não será permittido a nenhuma 
operaria parturiente trabalhar na fabrica, senão 
depois de passadas quatro semanas após o parto. 

§ único. As operarias que deixarem de tra
balhar por motivo cio parto, terão direito ao sub
sidio que fôr estabelecido pelo regulamento da 
caixa de soccorros. 

* 
* * 

_ Art. 17.° O operário que por desastre no 
serviço, ficar impossibilitado de trabalhar tempo
rária ou permanentemente, terá direito a dois ter
ços do seu salário, emquanto durar essa impossi
bilidade, e que serão pagos pela empreza, emquan
to a caixa de socccorros, que de futuro se insti
tuirá, não estiver habilitada a satisfazel-os. 

# 

# * 

Art. 58.° No caso de incapacidade perma
nente, por motivo de doença, ou velhice, os ope
rários terão direito a um subsidio que será, equi
tativamente, estipulado no regulamento da caixa 
de soccorros, e por esta pago, tendo-se em vista 
os annos de serviço e as circumstancias especiaes 
que occasionarem a incapacidade illimitada, 



Fabrica "Lordello do Ouro,, 

Fabrico de phosphoros : 
Trabalham diariamente, como media 490 a SOO operários, 

sendo 140 homens, 7 rapazes, 280 mulheres e 73 raparigas 
(de 12 a 18 annos), distribuídos por diversas offlcinas em nu
mero de 22, sendo as que servem para o fabrico dos phos
phoros propriamente ditos as seguintes : 

Chimica, (preparação de massas) ■ _ • • 2 homens 
Molha de cera commumluxo 3 » 

» » amorphos 7 " 
Desguarnecer quadros cera commumluxo 32 mulheres 

(Encher as caixinhas com phosphoros) 
Idem, amorphos M B 

Encher » (as caixinhas com elles) 43 » 
O restante pessoal em différentes especialidades, como: 

serralheria, carpinteria, serração, encaixotam onto, empacota
mento, estufas, manufactura de gavetas ou caixas, indireitar 
palito, guarnecer quadros e serviços braçaes; notando que os 
rapazes desempenham estes e as raparigas em caixas ou ga
vetas. 

Salários de 700 a 900 os homens,—9 horas de trabalho 
» 320 a 380 as mulheres,—idem 

Empreitada, media de 1*380 os homens,8 horas do trabalho 
„ ,, 600 as mulheres,—idem 

Diversos serviços : 
Homens, de jornal 400 a 900 reis  9 horas 
Mulheres » 200 a 4S0 reis—idem 
Homens, d'empreitada 800 a 11500 reis—8. horas 
Mulheres » 200 a 000 reis—idem 



PROPOSIÇÕES 

Anatomia.—Os pés são também órgãos de prehensão. 
Physiologia,—Antes de ser chimica, é mechanica a 

acção do sueco gástrico. 
Materia medica.—Também na batalha das doenças a 

heroicidade dos medicamentos é uma coisa muito ephemera. 
Pathologia externa.—0 somno, de per si só, é uni 

excellente medicamento em certas doenças d'olhos. 
Medicina operatória.—A maior parte dos apparelhos 

de prothèse visa apenas um fim —a esthetica. 
Partos.—O sport é uma das grandes causas da estere-

lidade na mulher. 
Pathologia interna.—Ha uma gastrite propria dos 

provadores de vinho. 
Anatomia pathologica.—A necrose phosphorada tem 

caracteres distinctes das outras necroses. 
Hygiene.— Que se fume vá, mas só charuto. 
Pathologia geral.—Condemno o casamento das hys-

toricas. 

VISTO PÔDE IMPRIMIR-SE 

O Presidente, O Director, 

Moraes Caldas. Moraes Caldas, 
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