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O assumpto que serve de titulo ao presente 
trabalho, ê urna tentativa de reacção contra o 
costume entre nós inveterado de ir procurar 
opiniões e factos estranhos a livros estrangei
ros, e ás quaes um individuo com o cabedal 
clinico colhido no breve espaço de um anno, 
se aventura a fazer a critica mais severa, 
mas, embora custe disel-o, por vezes a mais 
descabida e menos lógica. 

Resolvi, pois, escolher para these um tra-
baiho em que, desviando-me do caminho até 
Itoje seguido, poclesse apresentar alguma obser
vação pessoal, vir dizer o que vi e não o que 
li. Um artigo publicado na «Medicina Con
temporânea», firmado por um dos mais notá
veis professores da nossa Escola, offereceu-me 
propicio ensejo. 

Tratava-se de um novo medicamento que 
vinha abastecer o depauperado arsenal the-
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rapeutico, a que pôde recorrer o clinico nas 
doenças de dois órgãos importantes, como o 
baço e o fígado. 

Quiz averiguar o que haveria de verdade 
na medicação pelos fluoretos já justificada por 
uma experiência clinica de bom resultado, e 
ufano-me em dizer que não perdi o tempo em 
vãs experiências, pois que os resultados obti
dos por mim e pelo abalisado clinico Tito Fon
tes, foram os mais satisfatórios e vieram rea-
lisar completamente as esperanças do sábio 
professor Ricardo Jorgë, a cuja alta sabedo
ria e reconhecida pratica recorri infindas ve
zes, e a quem não posso esconder a muita gra
tidão de que lhe sou devedor. 

Egualmente me penhora ter de declarar a 
boa vontade com que o dr. Ferreira da Silva, 
um dos nossos mais talentosos professores de 



cliitnica, se p romp tificou a investigar o jluor 
nas urinas dos doentes submettidos á medica
ção Jluoretada, e nas (puxes declarou encon-
tral-o cm proporções mínimas. 

Termino desejando que este meu exemplo 
seja em breve seguido por outros e números. 

Deus queira que o desprezo a que cotamos 
tudo o que ê nosso se converta em justo en-
thasiasmo, que ha razões para isso; porque 
entre nós e com os nossos temos muito que 
aprender, bastante que aproveitar. 



O FLUOR 

Pouco diremos sobre o fluor que, por em-
quanto, nem é utilisado na therapeutica nem se 
emprega na industria. 

Basta saber-se que é um radical, inisolavel 
até agora, cuja existência nos foi apenas re
velada pelos seus compostos, chamados acido 
fluorhydrico e fluoretos, e que as analogias das 
suas combinações o collocam a par do chloro, 
bromo, iodo, etc., embora a certos respeitos se 
aproxime do oxygenio; que ataca o ouro, a pra
ta, a platina, o vidro, a porcellana, o acido silici-
lico e o cautchouc ; que as propriedades do aci
do fluorhydrico são taes que é impossível não o 
classificar entre os hydracidos, attenta a analo
gia dos fluoretos com os chloretos correspon
dentes; finalmente, que o fluor se não combina, 
pelo menos não foi possível até boje, com o 
oxygenio, chloro, bromo, iodo ou azote. 

Encontra-se este metalloide na natureza no 
estado de fluoreto de cálcio, cerio, yttrio, alu-
minico-sodico, e em proporções minimas n'uni 
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grande numero d'outros mineraes, como o to

pázio, apatite, mica, etc. 
Recentemente M. Moissan, abalisado ehimi

co, conseguiu, pela primeira vez, isolar o fluor 
decompondo o acido íluorhydrico pela corrente 
eléctrica. Para este fim introduziu o acido fluor

hydrico, convenientemente preparado, n'um pe~ 
cpieno tubo em U, feito de platina, cujas extre

midades são obturadas com rolhas de fluorcna, 
atravessadas por uma haste de platina condu

ctora da. corrente destinada a decompor o li

quido. Uma pequena camada de gomma laca 
depositada sobre o apparelho tornao imper

miavel á acção do ar. A fluorena e a platina 
respeitadas pelo acido íluorhydrico foram pois, 
como vemos, aproveitadas ou utilisadas n'esta 
operação. 

Disposto o apparelho como acabamos de in

dicar, adaptaselhe a corrente eléctrica. No 
polo positivo apparece um corpo gazoso, com

burente, tendo propriedades novas, e que Mois

san diz ser o fluor; e no negativo um gaz com

bustível: é o hydrogenio. O fluor assim isolado 
posto cm contacto com o silicio crystalisado, 
combinase com elle transformandose em fluo

reto de silicio. Esta combinação produz uma luz 
intensa. O boro adamantino transformase a seu 
contacto em fluoreto de boro. O arsénico, o an

timonio e o iodo soffrem a mesma sorte. 
Decompõe a agua a frio, produzindo oxyge

nio e acido íluorhydrico. O oxygenio resultante 
sae ozonisado. 
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O sulfureto de carbono inecndeia-se em pre
sença do fluor. Os nictacs são atacados com 
menos energia. 

O ferro e o manganez em pó levemente aque
cidos, queimam ciando centelhas. Os corpos or
gânicos são violentamente atacados. Um bocado 
de cortiça collocado perto da extremidade do 
tubo de platina onde o gaz se desenvolve, car
bonisa immediataniente e inflamma-se. O alcool, 
o ether, a benzina, o petróleo, etc., infiammam-
sc ao seu contacto. Quando a experiência dura 
muitas horas o a quantidade do acido fluorhy-
drico liquido que fica no fundo do tubo não é 
sufíiciente para separar os dois gazes, estes re-
combinam-se a frio no apparelho com violenta 
detonação. O mesmo acontece quando se in
verte a corrente. 

A c i t l o i luo i - l iy t l r i t ío 

Quanto fomos breve na historia do fluor, 
quanto nos demoraremos na apreciação d'esté 
seu derivado que já pertence á therapeutica, 
onde desempenha uma funcçào importante. 

Antes de ser conhecido como espécie dis-
tincta, já ha duzentos annos a industria o utili-
sava na gravura sobre vidro. 

Foi Schwankhard o primeiro que se serviu 
d'elle em 1070; Pauli, Gessler e Puymarin fo
ram os seus suecessores. Scheele, porém, que 
analysava o spath-fluor, reconheceu a natureza 
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acida do gaz que so desenvolvia sob a influen
cia do acido sulfúrico, ao qual deu o nomo do 
fluorico. Todavia não conseguiu obter um pro
duct» puro, pois que operando em vasos de vi
dro sob a acção da agua, bavia eonjunetamente 
a formação desilica. Wicglcb mostrou que a 
silica provinba do vidro da retorta; Scopoli o 
Wenzel, servindo-se de retortas de prata, chum
bo e estanho, obtivcram-no quasi puro. 

Composição chim/ca — Apo/.ar de mal co
nhecidas, as razoes que succcssivamcnte apon
taremos, auctorisam-nos a suppòr que este 
acido seja forma de volumes iguaos de lluor o 
bydrogenio. 

O acido fiuorhydrioo reage sol iro os ácidos 
bórico, silicio, chromico, manganieo, etc., e 
ou se combina com elles, ou dá em resultado 
agua o fluoreto dos seus radicaes. 

Um corto numero de fluoretos mctallicos são 
isomorphos com os chloretos, brometos e iodes 
tos correspondentes. As combinações do am-
moniaco com os hydracidos são privadas d'a-
gua, emquanto que as dos óxidos rofem pelo 
menos uma molécula d'agua de constituição. 

Ora no fluorhydrato de ammoniaco ainda se 
não pôde verificar a sua existência. Tratando o 
fluorhydrato do ammoniaco polo potássio obtem-
se um produeto solido, fluoreto de .potássio, e 
um gazoso, formado de um volume de bydro
genio c dois de ammoniaco; evidentemente, a 
reacção do polassio sobre o chlorhydrato de 
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ammoniaco daria origem aos mesmos produ-
etos, porque este snl contém: Um volume de 
acido chlorhydrico, formado pela combinação 
de 1/j volume de hydrogenio e */Í de chloro; e 
um volume de ammoniaco que se compõe de 
V2 volume de azote e 3/s de hydrogenio. É es
pecialmente esta experiência que justifica a opi
nião aceite por todos os chimicos que a molé
cula do acido lluorhydrico contém um átomo 
de fluor e um do hydrogenio. 

Propriedades—O acido fluorhydrico é um 
liquido incolor, muito acido, d'um cheiro activo 
e penetrante, de sabor insupportavcl e corro
sivo em extremo. E volatil e espalha na atmos-
phera vapores brancos e espessos. 

O seu ponto de ebulição, embora não tenha 
sido determinado com toda a precisão, oscilla 
no entanto entro 15° e 30°. Seu vapor conden
sado reproduz o liquido primitivo dotado de to
das as propriedades. 

Não se congela, quando mesmo seja sub-
mettido a uma temperatura de menos 40°. O 
que torna, porém, este acido mais singular é a 
propriedade importante de, quando hydratado, 
atacar o vidro ; assim, se collocarmos um vaso 
metallico contendo este acido concentrado sob 
uma campana de vidro, acha-se esta, passado 
algum tempo, de tal forma corroida que perde 
a transparência. Note-se, porém, que o acido 
anhydro não gosa d'esta propriedade. 

Uma gotta d'esta substancia, deixada cahir 
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sobre uma lamina do vidro, aquece, entra em 
ebulição, volatilisa-se sob a forma de um va
por espesso e deixa o sitio em que esteve em 
contacto corroído e coberto de pó branco que 
é composto de fluosilicato. 

Todos estes eííeitos resultam da poderosa 
aífinidade do fluor para o silício, d'onde resulta 
que se não pôde lançar mão de vasos de vidro 
para preparar ou conservar o acido fiuorhy-
drico. É portanto o chumbo, a platina e espe
cialmente a gutta-pereha que de ordinário se 
utilisam. 

O acido fiuorhydrico não tem acção sobre 
os mctalloidcs; com os metaes comporta-se 
como os oxaeidos, desenvolvendo hydrogenio, 
e aquolles que, como o cobre e a prata, sob a 
influencia dos ácidos, não evolvem hydrogenio; 
são dissolvidos por este acido com reacção tão 
violenta quanto mais sensível é o seu grau de 
concentração, chegando a haver explosão com 
desenvolvimento de calor e de luz. 

Diversos corpos simples como o silicio, boro, 
zirconio e tântalo pulvurulento, apoznr do es
caparem á acção da agua regia, não resistem 
ao poder do acido fiuorhydrico; e alguns com
postos oxygcnados que se não dissolvem nos 
ácidos sulfúrico, nítrico ou chlorhydrico, sol-
vem-se com a maior facilidade n'este reagente: 
taes são a sílica, os ácidos titânico, tantalico, 
antimonico, rnolybdico, etc., cujos saes são tam
bém atacados dando origem a fluosaes. Sujeito 
ao contacto da agua npodera-so d'clla com tal 

i 
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energia que produz um ruído análogo ao d'um 
ferro em braza que se mergulhasse n'este li
quido. A agua, porém, addicionada em quan
tidade conveniente, attenua-llie as proprieda
des; deixa de ser volatil, não ataca a pelle com 
tanta energia, conservando comtudo a sua ac
ção sobre os metaes, a silica e alguns outros 
corpos. 

Preparação — Obtem-se este composto pela 
acção do acido sulfúrico sobre o fluoreto de 
cálcio. O produeto assim preparado encerra, 
porém, alguma agua que se pôde separar dis-
tillando-o com o anhydro phosphorico. 

A c ç ã o p h y s i o l o g i e » 

Ao contacto da pelle este acido em extremo 
violento, occasiona, mesmo em pequena quan
tidade, dores insupportaveis deixando ulceras 
difficeis de curar. Basta tocar a derme com a 
ponta de uma agulha mergulhada n'esta subs
tancia para provocar agitação e por vezes mes
mo um accesso febril. Se expozermos os de
dos aos vapores d'esté acido durante alguns 
instanLes, sente-se um mal estar intenso que 
pôde durar muitas semanas. 

O primeiro effeito do acido consiste em dòr 
violenta na parte tocada. Os tecidos circumvi-
sinhos mudam de còr, tornam-se brancos e 
dolorosos, formando-se logo depois uma em-
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pola com mnri pellicula branca, espessa e cheia 
de pus. Uma ablação com potassa, alteniia a 
dor, mas não a supprime. O mesmo succède 
quando se rompe a vesícula o mais cedo pos-
sivel. 

Quando o acido se acha convenientemente 
diluído, a presença da agua obsta, até corto 
ponto, a esto effeito; no entanto, sempre será 
bom, todas as vezes que acontecer molhar as 
mãos no acido assim attenuado, laval-as im-
mediatamente n'urna solução de potassa ou 
ammoniaoo. 

Usoss t l ie i - i ipout icosi 

Foi como antiseptico que o acido fluorhy-
drico teve entrada na therapeutica. A clinica 
encontrou n'elle um meio poderoso de comba
ter a tuberculose pulmonar ou pelo menos at-
tenuar-lhe a sua terrível acção destruidora. 

Sob a influencia da medicação fluorhydrica 
os ataques de tosse diminuem c acabam por 
desapparecer completamente. Os escarros mu
dam de caracter. A dyspneia acaba, a diar-
rheia é supprimida, os suores cessam, os pon
tos pleurodynicos desapparecem, os vómitos 
suspendem-se, o appetite renasce; apparece 
uma sensação de bem estar seguida de au-
gmento de pezo. Os bacillos não resistem á 
energia da sua acção, porque a analyse dos es
carros revela-nos a diminuição crescente d'es-
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tes agentes mórbidos que deixam de se se
gmentar e acabam por desappareecr. 

Chevy, tendo feito experiências em líquidos 
de cultura tuberculosos mantidos îi'iima estufa 
a 38° e 39°, averiguou que bastava '/2000o de 
acido íluorbydrico para destruir os bacillos da 
tuberculose. 

O estado geral dos doentes melhora rapida
mente c o seu aspecto torna-se satisfatório. 

N'uma estatística de 100 tuberculosos sujei
tos ao tratamento fiuorhydrico, Garcin apre
senta 35 casos de cura, 10 de morte e 41 de 
melhoras. 

O modo de empregar este medicamento é 
dos mais simples. Consiste em fazer respirai' 
uma hora por dia, n'uma camará de seis me
lros cúbicos de capacidade, cuja atmosphera 
se acha saturada de vapores fluorhydricos, o 
doente qaê recorre a este meio curativo. A sa
turação obtem-se fazendo passar, por meio de 
uma bomba, uma corrente d'ar n'uni boccal 
de gutta-percha, contendo 300 grammas d'agua 
distillada e 100 de acido Íluorbydrico. 

Um outro processo simples e menos dis
pendioso se obtém introdusindo uma solução 
de acido fiuorhydrico n'um recipiente de gutta
percha, tapado com rolha da mesma substan
cia, pela qual passam dois tubos também de 
gutta-percha. Um adelgaçado na extremidade 
inferior, desce ao fundo do vaso até á solução 
fluorhydrica; outro, que pouco excede a face 
inferior da rolha curva-se em angulo recto e 



30 

continua-sc com um tubo de caout-cboue o que 
se adapta um boccal da mesma substancia. 

Este apparelho tem o inconveniente de fati
gar o doente, quando debilitado, pelos esforços 
inspiratorios a que é obrigado a recorrer. 

Onde, porém, esta substancia tem dado re
sultados surprebendentes, é no tratamento das 
anginas dipbtericas. 

Chauvy, Bergeron, Cbevy, etc., citam casos 
rebeldes a toda a medicina e que cederam como 
por encanto ás inbalações fluorbydricas ei'fe-
ctuadas em casa dos próprios doentes, cinco 
vezes por dia. 

Sob a sua influencia as falsas membranas 
destacam-se cm algumas sessões, o pulso volta 
a normal, a febre cae, a còr plúmbea desvane-
ce-se, o appetite renasce, as forças voltam e a 
vivacidade de movimentos torna a apparecer. 

E notável também a, rapidez com que, quan
do appliçado ao penso de feridas de má natu
reza, as faz mudar de caracter, suspendendo 
immediatamente a pyogenese. Esta acção, como 
adiante veremos, também pertence aos fluore
tos. 

Cumpre observar que sempre nos temos re
ferido ao acido puro e não misturado com acido 
sulfúrico e sulfuroso. O mixto possuo uma ac
ção irritante insupportavel. 

As fabricas de gravura cm vidro, boje nu
merosas, empregam centenas de indivíduos, 
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que, embora sujeitos diariamente aos vapo
res íluorhydricos, convenientemente misturados 
com ar atmospherico, — pois não é o primeiro 
chimico que paga com a vida a ousadia ou des
cuido de o ter respirado no estado de perfeita 
pureza,—não experimentaram, que se saiba, 
os inconvenientes apontados por muitos a esta 
substancia. 

Os drs. Schmidt, Moricourt, Chevy, etc., 
citam até diversos casos de cura de doenças 
pulmonares em operários que, padecendo d'es-
tes órgãos, entraram para as importantes fa
bricas de gravura em vidro dos srs. Bitterlin e 
Michaud. 



FLUORETOS 

A l c a l i n o s 

Foram quatro as espécies de fluoretos cha
madas pela experiência a terreno de averigua
ções physiologicas, para que a therapeutica, 
á qual reclamavam jus, pronunciasse o vere-
dictum de que dependia a sua admissão. E, for
çoso é dizel-o, que foram duras as provas por
que passaram, antes que conquistassem o logar 
honroso que d'ora avante por direito lhes com
pete. Fluoreto de potássio, de cálcio, sódio c 
ammonio, eis os saes que successivamente vie
ram dar contas do seu valor pharmacologico. 
Antes, porém, de apreciarmos a sua acção 
physiologica, indiquemos rapidamente um dos 
modos de preparação de cada uma d'estas 
substancias e as propriedades que lhes com
petem. 

Fluoreto de potássio. F.IK.—É um sal crys-
tallisavei a baixa temperatura, indecomponivel 
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pelo calor, mas funde antes do chegar ao ru
bro. Possue um sabor forte e salgado. É déli
quescente e muito solúvel na agua. Precipita 
pelo alcool em longos crystaes filiformes. Pre-
para-se saturando completamente pelo corbo-
nato de potássio uma solução de acido fluorhy-
co contida n'uma capsula, de prata ou platina. 
Se o acido fluorhydrieo contiver, como o do 
commercio, um pouco de acido hydroíiuosilici-
lico, forma-so fluosilicato de potássio que se 
separa por filtração où decantação. O licor lím
pido é em seguida evaporado e calcinado para 
expedir o excesso d'acido fluorhydrieo. A massa 
é retomada em agua tépida e dá por evapora
ção a 40° crystaes cúbicos de fluoreto anhydro. 

Fluoreto de cálcio. FICn — Este sal (tam
bém chamado Fluorena e Spathíluor) enconfra-
so com abundância na natureza em ricos lilões 
nos terrenos nietalliferos, nas aguas communs 
e especialmente em aguas mineraes; forma al
gumas millesimas da parto mineral dos ossos 
e do esmalte dos dentes. 

Crystallisa em cubos corados muitas vezes 
de violeta, verde ou amarello. A sua densidade 
é do 3,1. Submettido á acção do calor torna-se 
fluorescente, propriedade que algumas das suas 
variedades possuem em alto grau, especial
mente a ehlorophana. 

O vapor d'agua decompõe o fluoreto de cál
cio, dando origem a acido fluorhydrieo e oxido 
de cálcio. Os alcalis e os carbonatos alcalinos 
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decompõem-no a sècco, resultando um fluoreto 
alcalino solúvel. A agua dissolve cerca de V26000 
de fluoreto de cálcio. O acido íluorhydrico e u 
acido chlorhydrico concentrados dissolvem-no ; 
e o ammoniaco precipita-o d'esta solução no 
estado gelatinoso. 

Fluoreto de sódio. FINa — Obtem-se satu
rando o acido fluorhydrieo pela soda ou pelo 
carbonato de soda puro. É um sal crystallisa-
vel em cubos anhydros ou em octaedros. Só 
funde a uma temperatura superior á da fusão 
do vidro. É pouco solúvel na agua tanto fria 
como quente e quasi insolúvel no alcool. A sua 
solução aquosa ataca o vidro. 

Fluoreto de animonio. FlAzH*—Prepara-
se aquecendo inun cadinho de platina uma 
mistura intima de sal ammoniaco e fluoreto de 
sódio. É muito solúvel na agua, pouco no al
cool. Crystallisa em prismas incolores, infusi-
veis, e mais voláteis que o chloreto de ammo-
nio. Tem um sabor salino e picante. A sua so
lução aquosa perde o ammoniaco mesmo á 
temperatura ordinária. 

Por evaporação converte-se em solução de 
biíluorhydrato. Ataca o vidro mesmo a frio e a 
sècco, dando ammoniaco íluosilicato de ammo-
nio. Absorve a sècco algumas porções de 
ammoniaco que perde pelo calor. 

Todos estes saes foram administrados suc-
cessivamente e por mais que uma vez aos ani-
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mães sujeitos ás experiências narradas nas pa
ginas seguintes. Aquelle a que, porém, se deu 
a preferencia foi o fluoreto de potássio, por ser 
o mais inalterável de todos nas soluções aquo
sas que lhes serviram de vehiculo. 

_̂ 

As experiências que aos fluoretos abriram 
o caminho da therapeutica devem-se ao dr. Ri
cardo Jorge. 

Distincto professor c hábil physiologista, 
como o attestam os seus numerosos e bem 
acabados trabalhos expostos no gabinete de 
physiologia, não podia s. ex.a confiar a verifi
cação experimental das substancias que aca
bava de descobrir para a clinica a outras mãos 
(pie não as suas, já amestradas por largos an-
nos de pratica c dirigidas pela sua vigorosa 
intelligcncia. Será, pois, o seu notável trabalho 
que nos servirá de texto no que vamos expor. 



ACÇÃO PHYSIOLOGICA LOCAL 

Duríinte muitos annos a co
caína quando figurava nos li
vros da therapeutics, era com 
a nova despresivel de um zero 
a respeito dos seus usos. E hoje 
está enaltecida a um dos pri
meiros agentes do arsenal the-
rapeutico. Que um destino as
sim, embora menos brilhante, 
possa perseguir os nossos fluo
retos. 

M. Jorge. 

Em contacto com a derme ou injectados no 
tecido cellular subcutâneo, os fluoretos pos
suem em alto grau a propriedade escharotica, 
como naturalmente se deduz das experiências 
seguintes : 

Sujeitamos dois coelhos vigorosos a injec
ções subcutâneas de dois decigrammas de fluo
reto de potássio, praticadas de dois em dois 
dias. 

Os animaes passavam admiravelmente, so
mente um pouco entorpecidos; mas passadas 
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algumas sessões, as regiões cutâneas, ondo 
foram praticadas as injecções, csphaeelaram. 
Os tecidos cahiam desfeitos, como que por gan
grena molecular, e a pelle em volta da solução 
de continuidade, descollava-se. A infiltração 
pelas ourinas e fezes acceleraram estes espha-
celos e os animaes suecumbiram. 

Eis uma segunda experiência feita n'um 
cão: 0 flanco esquerdo do animal recebeu 
uma solução contendo oito decigrammes de 
fluoreto. Após um periodo de agitação o ani
mal cao em grande torpor, quasi completa
mente indifférente a tudo. Recusa o alimento 
e bebe pouco. Passado um dia, todo o tegu
mento do local injectado cahiu, deixando uma 
vasta solução de continuidade de mais de meio 
centímetro de diâmetro, de fundo rubro o lá
bios grandemente descollados. A ferida mante-
ve-se durante muitos dias com a mesma appa-
rencia; nunca passou de oíferecer uma super
ficie ligeiramente húmida, sem o menor vestí
gio de suppuração. 

Ao cabo de dez dias, pouco mais ou menos, 
o contorno da chaga tinha adherido ao tecido 
subjacente e iniciava-se a cicatrisação. A epi-
dermisação avançava e, decorrido um mez, 
tudo estava sanado. Simultaneamente, o ani
mal ia recobrando forças e bem estar. A acção 
escharotica d'estas substancias é pois, como 
se vè, das mais frisantes; ha, porém, um ou
tro facto importantíssimo e que de modo al
gum devemos deixar passar desapercebido: é a 
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cicatrisação sem pyogenese, facto este que pelo 
seu grande valor permitte considerar os íluore-
retos a par dos antisepticos mais reputados, 
como de resto outras experiências confirmam, 
especialmente as que já deixamos dito. 

S o b r o o a p p a r e l h o t l i g - e s t i v o 

Na dose de três dccigrammas, os fluore
tos determinam dores gástricas, nauseas, vó
mitos, sensação de pezo e calor, picadas no 
estômago e ptyalismo abundante (talvez de
vido á eliminação do sal pelas glândulas sa
livares), isto nos primeiros dias; pouco de
pois a tolerância estabelece-se e todos estes in-
commodos se dissipam. Uma doente sujeita á 
medicação fluoretada, cuja susceptibilidade es
tomacal era pasmosa, supportava muito bem 
diariamente uma solução contendo três deci-
grannnas de fluoreto cie potássio a que se 
addiciouava duas gottas de chlorhydrato de co
caína e morphina. De quatro decigrammas para 
cima estas substancias tornani-se um verda
deiro emeto cartarthrico capaz de determinar 
symptomas de gastro-enterite. Vómitos frequen
tes, dores abdominaes, evacuações diarrheicas, 
eis o cortejo de pbenomenos mórbidos que 
acompanbam a ingestão dos fluoretos e que fo
ram averiguados no hospital do Conde de Fer
reira e por nós nas observações clinicas que 
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fizemos no hospital de Santo Antonio e de que 
mais adiante faremos menção. 

No coelho, após a ingestão do fluoreto, nõ-
ta-se uma baba abundante que de continuo es
corre em'fio pela bocca. O cão pouco tempo a 
tolera no estômago. Bolsa-o logo depois da sua 
ingestão (Ricardo Jorge). 

S o b r o o sy.stoi í in, l i o i 'vo - imise i i l i i i * 

Para descobrir a influencia exercida pelos 
fluoretos sobre o systema musculo-nervoso, ins
tituiu o illustre professor Ricardo Jorge uma 
serie de experiências notáveis pelo rigor da 
observação e pelo apurado da critica a que su
jeitava as deducções auetorisadas pelos resul
tados obtidos. Perfazem ellas a totalidade do 
capitulo a que vamos dar principio. 

Experiência (a)— Ás 10 horas menos 20 
minutos injecto n'uma rã robusta 2 centigram-
mas de fluoreto de potássio (KP1) e cinco mi
nutos depois repito a operação. Total injectado 
4 centigrammas. O animal que a principio não 
manifestara a menor perturbação cerra os olhos, 
tem menos vivacidade, embora com integri
dade de reflexos e movimentos espontâneos. 
Os movimentos respiratórios cessam ás 10 ho
ras e 2 minutos e a rã hnmobilisa-se ; virada 
de ventre não pôde voltar á posição primitiva. 
Apenas offerece alguns estremecimentos nas 
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patas. A reflectividade quasi se annulla mesmo 
actuando com o excitante faradico (10 horas 
e 5 minutos). A electricidade desperta fácil e 
vigorosamente movimentos directos por excita
ção local nervosa ou muscular. Pelas 10 horas 
e 7 minutos abro rapidamente o thorax e des
cubro o coração. As cavidades repletas esva-
siam-se mal e as contracções ventriculares pe
quenas, incompletos, extinguem-se rapidamente. 
O ventrículo paralysa em diastole. Excitado me-
chanica ou electricamente responde apenas por 
uma systole (10 horas e 10 minutos). As aurí
culas muito túrgidas vão pulsando. O ventrí
culo começa de retrahir-se como que a tetani-
sar-se. Descubro o sciatico na coxa e appli-
cando-lhe o excitador faradico noto que a sua 
excitabilidade está consideravelmente diminuída. 
É preciso avançar muito a bobina de du-Bois 
Reymond para ohter contracções do gastro-
cnemio. Esta reacção extingue-se muito rapi
damente; a bobina secundaria cobre totalmente 
a primaria, dando uma corrente eléctrica enér
gica, sem que os músculos dêem o menor si
gnal de excitação. A experiência feita do outro 
lado dá idênticos resultados. Com esta inexei-
tabilidade nervosa contrasta o estado de con-
tractibilidade por estimulação myosica. Os mús
culos reagem bem, embora com corrente forte 
(10 horas e 20 minutos). Volto. ao exame do 
coração completamente parado agora e inexci-
tavel. As auriculas estão enormemente dilata
dos e o ventrículo muito reduzido, duro, des-
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corado e exangue (10 e 2-4 minutos). Verifico a 
inexcitabilidado em outros nervos nos brachiaes 
(10 horas e 30 minutos). Os músculos dos mem
bros reagem ainda bem, mas os músculos do 
tronco calam-se á excitação maxima (10 horas 
e :-S5 minutos). Mas a acção excito-faradica vae 
minguando pouco e pouco mesmo nos mem
bros, li, emfim, só os pequenos músculos das 
patas dão signaes sensíveis (11 horas e 30 mi
nutos). Exploro as cavidades visceraes. O tubo 
digestivo nada apresenta de notável a não ser 
uma accumulação de mucosiclades nas primei
ras vias. O íigado está bastante congestionado, 
assim como os rins. O pulmão cheio de ar, os 
saccos dorsaes, onde foi praticada,a injecção, 
não offerecem vestígios de irritação. Esta expe
riência fundamental foi repetida um grande nu
mero de vezes sem que o quadro symptoma-
tico discrepasse do que fica traçado. O systema 
nervoso quebra-se, pois, funccionalmente, como 
se vè, desde o cérebro até aos vectores peri-
phericos. O cérebro é o primeiro a soffrer a 
annullação. O batrachio immobilisa-se, cessan
do todas as manifestações espontâneas da mo
tilidade. A medulla resiste ainda, mantendo-se 
por algum tempo a. sua reactividade provocada. 
Mas a propria refioctividade se extingue den
tro em pouco; o animal está inerte perante 
os estímulos periphericos incapazes de pòr em 
jogo o arco diastaltico. O eixo medullar fallece. 
Asgim d.esvitalisado o eixo myencephalico, os 
conduetores centrífugos mantéem ainda o quaa-
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trim sails da sua integridade para obedecer aos 
estimulos directos. Sujeitos á influencia dos 
excitantes os nervos podem crear a corrente 
nervosa que desperta a contracção muscular. 
Mas esta nevrilidade é o ultimam moriens de 
toda a massa nervosa que fica por ti m total
mente desvitalisada das suas propriedades bio
lógicas desde as partes mais nobres ás mais 
humildes e passivas. Para bem apreciar esta 
toxicidade especial do fluoreto é necessário com
parar a rã simplesmente immolada pelos pro
cessos mechanicos ordinários. O sciatico de 
uma rã não intoxicada, ou que pelo menos não 
recebeu nenhum veneno dos que similarmente 
atacam a substancia nervosa, gosa de uma ex
citabilidade de longa duração bem conhecida 
de todos que tenham manuseado a rã em ex
periências concernentes á demonstração das 
propriedades do segmento nervo-muscular. N'uni 
caso de fallecimento extremamente lento que 
fazem do batrachio uma victima preciosa a ex
piar todos os dias as suas vantagens na vivi-
seccão ; pelo outro, uma quebra que se accen
tua de minuto a minuto, seguida cie extensão 
rápida. Apezar de estarmos acostumados a ava
liar a excitabilidade commum do sciatico, com
paramos a rã physiologica, chamemos-lhe as
sim, com a rã intoxicada. A excitabilidade, 
medida pela escala centimetrica da bobina, era 
três vezes menor e ás vezes menos na segunda 
e ia n'uma decrescencia rápida até zero, em-
quanto a outra se mantinha quasi intacta. Esta 
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differenciação é fácil de apanhar na propria rã 
intoxicada, recorrendo a processos especiacs 
de analyse que tom ainda o merecimento de 
elucidar grandemente a acção do fluoreto sobre 
os elementos nervosos. Reriro-me á subtracção 
do scia tico, ao envenenamento, pelas laquea-
ções praticadas pelo methodo que Cl. Bernard 
tornou clássico nas suas memoráveis experiên
cias sobre o curara. 

Experiência (b) — Pratico n'iima rã a exci-
são do sacro e isolo de cada lado os quatro fi
letes d'onde nasce o sciatico; passo-lhes por 
baixo uma ligadura forte de maneira a abran
ger toda a cintura da rã e a deixar os nervos 
livres. Todo o segmento anterior ficou isolado 
do posterior que fica com a circulação inter
rompida; mas as vias de conducção nervosa 
permanecem intactas. Fluoretiso o animal, in-
jectando-lbe dois centigrammas de KF1 no dorso 
e introduzindo-lhe outros dois no esophago. Os 
reflexos fazem-se liem, quer se estimulem os 
membros posteriores, quer se irrite a região 
anterior. Ao cabo de dez minutos o animal 
cabe na immobilidade, seguida logo da suspen
são de reflexos. A irritação das patas indem
nes do fluoreto é tão impotente como a da zona 
impeçonhada. Abro o thorax, espero pela ces
sação das pulsações cardíacas, exploro com o 
excitador os nervos brachiaes quasi inexcita-
veis já e que se calam em breve trecho. Os 
músculos do tronco e da raiz dos braços falle-
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cem egualmente. É então que investigo os mem
bros posteriores. A electrisação percutanea, 
pouco intensa, applicada sobre o sciatico ou 
sobre os músculos, desperta uma viva reacção, 
que se mantéem longamente, como na rã phy-
siologica, emquanto que toda a porte empeço
nhada não dá os menores vislumbres de rea-
ctividade perante as provocações mais enér
gicas. 

Repeti esta experiência, praticando a la-
queação sobre a raiz da coxa, depois de liber
tado o sciatico. O resultado foi egualmente fri
sante, patenteando-se o contraste entre o se
gmento nevro-muscular são e o envenenado. 

A dissociação operada por este experimento 
é fecunda em deducções. Demonstra nitida
mente a intoxicação da medulla; se o myeleixo 
não fallisse, como acontece na curarisação, a 
irritação deveria provocar reflexos na pata in
demne que tem integras as vias centrípetas e 
centrífugas. Pode por outro lado aventar-se 
que os nervos sensitivos são victimados quasi' 
synchronicamente como a medulla. 

Se assim não fora, a irritação das patas 
posteriores deveria ainda dar reflexos, quando 
a das patas anteriores fosse incapaz. Ora não 
me foi possivel discriminar taes differences. 
Emfim prova-se irrefragavelmente que quando 
o nervo e o musculo não soffrer o contacto do 
fluoreto arrastado pela torrente circulatória, não 
tem quebra nas suas qualidades physiologicas. 
O fluoreto incide, pois, sobre os centros e pe-
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riplierin, annullando-os progressivamente, c cm 
urna seriação que as experiências relatadas 
permittem lixar. 

A ordem é esta: cérebro, medulla, nervos 
sensitivos, nervos motores, os músculos em-
íim. 

Estes estádios percorridos pela intoxicação 
íluoretiea não são equidistantes. Medulla e ner
vos sensitivos morrem quasi conjunctamente, e 
quasi logo após o encephalo. O nervo motor gasta 
muito mais tempo a succnmbir. Em ti m o mus
culo resiste ainda muito e ha um longo inter
valle entre a extensão da sua contractilidade e 
a desapparição da nevrilidade. Se o fluoreto 
assim levado pelo sangue envenena os elemen
tos nevro-museulares, posto em contacto dire
cto com o tecido nervoso ou muscular deve in-
toxicnl-o. E uma contra prova a tentar e que 
não desprezamos. 

Experiência (c)—Sacrifico uma rã, levanto 
o scia tico e deixo-lhe cahir gotta a gotta a so
lução íluoretada a 2 por cento. A applicação do 
excitador faradico não desperta a menor con
tracção no gastro-cnemio. Descubro o gastro-
cneinio do outro lado, corto o tendão d'Achil-
les, destaco da perua o ventre muscular, con
servando as inserções superiores, e mergulho-o 
na solução. Manifesta umas contracções fibril-
lares. Depois de embebido, faradiso o sciatico 
que provoca contracções em todos os músculos 
que d'elle recebem a innervação menos o su-
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jcito a acção do toxico. D'cste conjuncto de ex
periências variadas pôde inferir-sc que o fluo
reto é um modificador da inneroaçào, um ne-
vro-mtiscular, um agente capaz de deprimir c 
annular a nevrilidade e motilidade. 

Asthenisa centro, nervo e musculo, actuan
do, porém, com bem mais energia sobre o ele
mento nervoso do que sobre o elemento myo-
sico. Estas experiências foram repetidas no coe
lho e os resultados foram idênticos. 

S o b r e o s y s t c r a a c i r c u l a t ó r i o 

O coração não escapa, como já vimos, á 
garra toxica do fluoreto. Não ha isenções para 
o systema cardíaco que se curva á toxidade 
como todo o systema nevro-museular. Nem se
quer tem o privilegio de ser dos últimos a sof-
frer destruição fuucciona). A experiência (a) já 
amplamente o demonstrou. 

Notamos, abrindo muito precocemente o 
thorax, que o coração começava por tornar-se 
vagaroso, embora rhytmico. Depois as contrac
ções ventriculares diminuíam de energia, o que 
se manifestava pelo não esvasiamento total do 
ventrículo a cada contracção. Não se reduzia 
nem descorava, como de costume, na systole, 
até que se paralysava de todo, ficando o ven
trículo em diastole, repleto de sangue. A esti
mulação, a principio effienz, acaba por não pro
duzir a menor contracção. Mas, dentro em 
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pouco, irritado ou não, o ventrículo retrahe, en
durece c descora, esvasiando-se completamente. 
As auriculas, essas continuam a pulsar por 
bastante tempo até paralysarem, mas turge-
cendo enormemente. O aspecto do coração é 
então muito especial e característico: um cone 
hirto, rigido e esbranquiçado, o ventrículo so
breposto a duas enormes bolhas cheias de san
gue negro, as auriculas. 

Appliquei também o fluoreto directamente 
ao órgão central cia circulação. Experiência (d). 
Exciso o externo, descubro o coração e banho 
o coração gotta a gotta com a solução fluore-
tada. 

Apparecem os phenomenos descriptos se
guidos da configuração apontada. Não ha du
vida, pois, o fluoreto é um toxico do coração, 
um paralysante cardíaco. 
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OBSERVAÇÕES 

As observações seguintes, effectuadas no 
hospital real de Santo Antonio pelos illustra-
dos clínicos Tito Augusto Fontes e Ricardo de 
Almeida Jorge, foram extrahidas da Medicina 
Contemporânea, onde se acham publicadas : 

l.3- Observação — Cirhose atrophica do fí
gado somente diagnosticada bastante tempo de
pois da entrada do doente no hospital e que 
pareceu terminar pela cura. 

Na época em que o doente (23 de novembro 
de 1886) principiou a cura do fluoreto de po
tássio, os principaes symptomas da scirrhose 
estavam já quasi debellados, havendo apenas 
vestígios de ascite, algumas dores abdominaes 
c depauperamento de forças. 

No dia 26 do mesmo mez elevou-se a dose 
do fluoreto de dois a quatro centigram m as ; no 
dia seguinte, porém, manifestaram-se vómitos 
e uma gastralgia bastante intensa. 

Suspenso o seu uso até ao dia 1 de dezem-
i 
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bro, applicou-so novamente, mas na dose pri
mitiva, a mesma substancia, continuando a 
applicação ininterrompidamente .até á sahida 
do doente que se effectuou em 18 do mesmo 
mez, não havendo, apezar do uso tão prolon
gado, nem vómitos, nem outra qualquer per
turbação digna de notar-se e que podesse attri-
buir-se ao medicamento. 

Durante todo o periodo d'esta applicação 
apenas se administrou ao doente desde o dia 3 
de dezembro o vinho de quina. O resultado foi o 
já publicado; o resto da ascite desappareceu, 
como desappareceram os restantes symptoinas, 
tendo melhorado muito sensivelmente o estado 
geral. 

2.a Observação—J. P., de cincoenta annos, 
creado, natural de S. Pedro do Sul, residente 
no largo do Bomjardim, d'esta cidade, entrou 
na sala de S. Sebastião, da enfermaria n.° 3, 
do hospital de Santo Antonio, no dia 2G de de
zembro de 1880. 

Ha 15 dias que era tratado por mim no do
micilio do patrão. Por este soube que ha mui
tos annos o tinha ao seu serviço, e que durante 
este tempo nunca tivera doença importante, 
aparte umas ligeiras bronchites ou breves ma
nifestações de rheumatismo ; o doente npenas 
se recordava de ter tido, quando criança, va
riola confluente, cujos vestígios são bem evi
dentes. Nenhum commemorativo apreciável, ex
cepto o abuso de bebidas alcoólicas e princi-
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palmente nos últimos tempos. Este lacto oc-
culto sempre pelo enfermo foi-me denunciado 
pelos pessoas da família, em cuja casa servia. 

O symptoma principal era a icterícia no seu 
grau o mais intenso com augmente sensivel 
da glândula hepática. Dores á pressão no hy-
pochondrio direito, inapetência, alguns vómitos, 
fezes exclusivamente descoradas, urina caracte
rística, ausência de febre, depressão e diminui
ção das pulsações, taes eram os phenomenos 
principaes que nos levaram a diagnosticar uma 
icterícia catarrhal simples de origem alcoólica. 

O tratamento no domicilio durante aquelle 
tempo consistiu no uso cios cholagogos (ealo-
melonos, rhuibarbo, podophyllo), seguido do 
das aguas alcalino-gazosas (Pedras Salgadas 
e Vidago) e acompanhado de revulsivos lo-
caes. Nãò obstante ser escrupulosamente se
guida esta therapeutica e rigorosamente appli-
cada a dieta hahitualmente prescripta em ca
sos análogos, os resultados colhidos foram nul-
los ou quasi nullos. A icterícia continuava, a 
còr da urina e das dejecções não se modifi
cava, o appetite era quasi nullo, o estado geral 
pouco melhorado. 

Se o tempo decorrido não era bastante longo, 
para, em face de tal estado, eu levar a corrigir 
o juizo formado em materia de diagnose, facul-
tava-me, porém, o direito de suspeitar de uma 
doença mais grave, relacionada já com os há
bitos alcoólicos do doente, já com a sua idade. 

Foi cm virtude de tal circumstancia que elle 
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foi removido para o hospital. Entrando aqui cm 
26 de dezembro, só no dia 31 do mesmo mez 
lhe foi prescripto o fluoreto de potássio. 

Tendo eu sido substituído n'este curto in-
tervallo por um collega, este applicou-lhe a ma
ceração de rhuibarbo que não produziu, como 
anteriormente, melhoras sensíveis. Desde en
tão, até ao dia 26 de janeiro de 1887, fez sem
pre e exclusivamente uso da solução fluore-
tada nas doses ordinárias (2 decigrammas por 
dia); por duas vezes foi excedida esta dose até 
quatro decigrammas, notando-se então ora vó
mitos, ora diarrheia pouco intensa. 

Continuando, porém, a applicar-se a primeira 
quantidade, taes perturbações de apparelhos 
digestivos desappareceram e nunca mais se 
manifestaram. 

A icterícia, e com cila os restantes sympto-
mas, conservaram-sc sensivelmente os mes
mos até ao dia õ de janeiro ; desde este dia em 
diante reconheceu-se pelos processos clinicos 
usuaes que a biliverdina e os ácidos biliares 
tinham diminuído consideravelmente, que o pi
gmento biliar decrescera, o que já denotava pela 
simples inspecção a còr menos carregada da 
urina. 

A partir de então o appetite vae augmentando 
cada vez mais, o volume do fígado vae dimi
nuindo, as fezes apresentam uma còr primeiro 
esverdeada e depois mais carregada, as con
junctivas vão perdendo a còr ictérica, succc-
dendo o mesmo ao tegumento. 
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No dia 26 de janeiro podia o doente consi
dérasse curado, o estado geral era bom, a 
urina e dejecções apresentavam a cor normal ; 
as pulsações osculavam entre 70° e 80", a 
temperatura entre 37",2 e 37°,6; restava ape
nas uma còr levemente subicterica, cujo des-
apparecimento completo não devia fazer-se es-
esperar muito. N'este dia suspendeu-se o uso 
do fluoreto. 

F. sahiu completamente curado no dia 31 de 
janeiro, tendo-lhe applicadon'estes restantes dias 
aguas das Pedras Salgadas e vinho de quina. 

A cura persistiu e o individuo gosa de saúde 
regular, não abusando mais das bebidas al
coólicas, segundo informações por mim obti
das. 

5.a Observação—A. P., pedreiro, de 35 ân
uos, natural do Marco de Canavezes, e resi
dente em Rio Tinto, entrou na sala de S. Da
mião, da enfermaria n.° 3, do hospital de Santo 
Antonio, no dia 14 de abril de 1887. 

Nenhum antecedente importante sobre a 
causa da doença. Nem impaludismo, nem sy
philis, nem abuso de bebidas alcoólicas. Apre
senta unicamente os symptomas habituaes de 
icterícia catarrhal simples. Ha oito dias que 
possue esta doença, tendo sido tratado no seu 
domicilio, mas sem resultado. 

No dia seguinte ao da entrada no hospital 
é-lhe prescripta a limonada de citrato magne
sia. No dia 17 principia a fazer uso exclusiva-
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mente da solução fluoretada nil dose ordinária. 
No dia 19 a dieta de bife, de que usei até en
tão, é substituída pela dieta láctea. Esta, po
rém, não é supportada pelo doente, que apre
senta vómitos e nauseas, acompanbadas de py
rosis. No dia 21 é suspenso o fluoreto, porque 
a este podiam ser attribuidas as perturbações 
gástricas. Os vómitos, porém, continuam, e o 
doente recusa-se formalmente a continuar no 
uso do leite. No dia 23 é prescripta a dieta de 
carne e caldos com que o doente se alimenta 
até ao dia da alta, e novamente se prescreve o 
fluoreto de potássio, de que fez uso até ao dia 
3 de maio, sem até então reapparecerem as 
perturbações gástricas. N'esta época já a icte
rícia tiuba diminuído sensivelmente, o appetite 
augmentava, a lingua estava quasi limpa, a 
urina encerrava menos pigmento biliar, as fe
zes eram mais coradas, o estado geral estava 
consideravelmente melhorado. Nos dias 3 e 4 
do mesmo mez suspendeu-se o emprego do 
fluoreto por causa de alguma intolerância gás
trica, manifestada por vómitos e nauseas. No 
dia 5, nova opplicação d'esté medicamento, mas 
na dose do 0,1 gr., e d'elle usou até sahir com
pletamente curado no dia 14. 

4.& Observação— J. Z., jornaleiro, de 45 an-
nos, natural de Figueira de Castello Rodrigo, 
entrou na sala da Senhora da Piedade, da en
fermaria n.° 3, cio hospital de Santo Antonio, 
no dia 7 de junho de 1887. 
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• Trata-se d'uni caso vulgarissimo do impa
ludismo antigo, tendo como principal manifes
tação a hypertrophia do baço. 

Tendo" residido durante perto de 4 ânuos 
em localidades (Pinhão e Barca d'Alva), onde 
as intermittentes são endémicas, por três ou 
quatro vezes teve esta doença durante aquelle 
período, mediando sempre mezes entre cada 
ataque. A forma parece ter sido sempre a 
terçã. 

Não sendo tratado convenientemente, pois 
que se limitava a usar d'umas pílulas de sul
fato de quinina, não podendo tomar as precau
ções hygienicas de alimentação e habitação ge
ralmente aconselhadas, todas as manifestações 
reveladas pela intermittencia febril tiveram a 
duração approximadamente de um mez. 

São estes os antecedentes mais importan
tes dignos de registrar-se; recorda-se de ter 
tido umas ligeiras bronchites c uma enterite, 
anteriores ao apparecimento da febre. Não obs
tante ser já longo o tempo decorrido desde a 
primeira manifestação do impaludismo e ter 
vivido o doente desde então sob a influencia 
do meio palustre, o seu estado está muito longe 
de fazer lembrar a cachexia. De constituição 
regular, não perdendo nunca o appetite, não 
tendo nunca contrahido syphilis, não se entre
gando ás bebidas alcoólicas, a sua saúde não 
está profundamente abalada. Aparte a côr um 
pouco aneniica c o augmente de volume do 
baço, ha só a mencionar leves perturbações 
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gástricas, com ligeira dur na região epigas-
trica logo após as refeições, mas que se dissi
pava duas ou três horas depois, constipações 
do ventre, e raras vezes vómitos alimentares. 
Estes phenomenos datam, porém, apenas de 
perto de um niez. 

O tumor splenico é considerável e bastante 
doloroso á pressão. Ha perto de seis mezes 
sentiu na respectiva região uma pequena tu-
mefacção, a que não ligou importância, por
que o não impedia nem de entregar-se aos seus 
misteres nem lhe causava incommodo algum. 
Pouco a pouco, porém, foi notando que o seu 
volume augmentava, até que sobrevieram as 
perturbações gástricas apontadas; como não 
melhorasse com o uso das pilulas de sulfato 
de que elle usou sem conselhos medicos, re-
solveu-se a entrar no hospital. No dia 7 de ju
nho é applicado um vesicatório na região sple
nica, e prcscripta uma limonada de citrato de 
magnesia. 

No dia 8 prescreve-se a solução de fluoreto 
de potássio na dose ordinária, de que fez uso 
exclusivamente até ao dia G de julho. 

Apparecendo intolerância gástrica, foi sus
penso este medicamento e substituído por tóni
cos, vinho de quina e acido arsenioso.. 

N'este espaço de tempo, approximadamente 
um niez, o doente não apresentou quer do lado 
das vias digestivas, quer da parte d'outro appa-
relho, perturbação alguma digna de menção. 
As digestões faziam-se com regularidade, o ap-
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petite conservava-se bom, a constipação do 
ventre não se tornava tão persistente, o gas-
tralgia não augmentava. Dois dias antes de ser 
suspenso o fluoreto houve diarrheia e vómitos, 
factos que determinaram a mudança de medi
cação. A dieta fora sempre carne, leite, caldos 
e vinho. O volume do baço tinha diminuído 
bastante, e ao seu nivel a dòr não se manifes
tara com tanta intensidade. 

Desde o dia 6 até 14 de julho usou só da 
medicação tónica. 

No dia 15 é applicado novo vesicatório na 
região splenica e novamente se prescreve a so
lução fluoretada na dose habitual. A dieta con
tinua a mesma. 

No dia 25 sobrevoem symptomas de gastro-
entérite ligeira que cedeu, dentro de quatro 
dias, á cessação do uso da medicação anterior 
e ao tratamento usual d'esta doença. 

No dia 1 de agosto prescreve-se outra vez 
o fluoreto. O baço já então estava diminuído 
pelo menos dois terços do seu volume primi
tivo; esta diminuição continuava sensivelmente 
a realisar-se, mas o doente, achando-se bem 
disposto e só com uma pequena tumefacção 
splenica, resolveu sahir no dia 6 do mesmo 
mez. 

Este individuo foi visto por mim ha perto 
de quinze dias. Tendo resolvido ficar n'esta ci
dade, onde exerce a profissão de creado, foi 
encontrado pelo enfermeiro n'uma das salas a 
visitar um doente. 0 empregado, sem duvida o 
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mais intelligente e instruído outre os da sua 
classe n'este estabelecimento hospitalar, empre
gado que muito me auxilia nas minhas, aliás 
incompletas, investigações clinicas, preveniu-o 
de que eu desejava fallar-lhe. O homem ac-
cedeu ao convite e tive então occasião de ve
rificar que as melhoras se conservaram as 
mesmas, e que apenas existiam os vestígios, 
bem evidentes é certo, da hypertroplha sple
nica. 

5.a Observação—M. S., solteiro, jornaleiro, 
natural de G. de B., e residente em Mirandella, 
entrou na sala de S. Sebastião, da enfermaria 
n.° 3, do hospital de Santo Antonio, no dia 13 
de junho de 1887. É um caso perfeitamente ana-
logo ao precedente. Impaludismo anterior, con
traindo na terra da sua residência, onde as in-
termittencias grassam mais ou menos endemi-
camente. 

A hypertrophia do baço menos considerável 
que a do doente da observação G.a, data de 
cinco mezes; é pelo menos a época em que elle 
a notou pela primeira vez. 

Tivera febre ha dois annos, a qual resistiu, 
com algumas intermittencias, pelo espaço de 
cinco mezes ao uso do sal anti-pcriodico; desde 
então não experimentava modificação sensível 
na saúde, excepto uma certa perda de forças 
com inaptidão para o trabalho ha perto de três 
mezes. 

Nenhuma outra circumstancia particular, 
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quer nos seus antecedentes, quer na historia 
da doença. 

A therapeutica empregada foi a seguinte: 
revulsivos na região splenica, e internamente 
o uso da solução fluoretada na dose ordinária, 
a qual foi empregada perto d'uni mez sem eco
nomia alguma notável. 

Interrompida a sua prescripç.ão no dia 11 
de julho, por causa do apparecimento de fluxo 
diarrheico, applicoiivse novamente desde o dia 
17 até ao dia 2 de agosto, em qíle o doente 
sahiu quasi completamente curado. 

Effecti vãmente a hypertrophia existia ainda, 
mas em grau muito diminuto. Durante quasi 
todo o tempo de tratamento o doente esteve no 
uso de vinho quinado com licor de Fowler, to
mado á hora das refeições. A dieta consistiu 
em carne, leite, caldos e vinho generoso. 

6.a Observação~A. S., solteiro, creado, de 
19 annos, natural de Villa Nova de Gaya, e re
sidente em Valladares, entrou na enfermaria 
de S. Damião, n.° 3, do hospital de Santo An
tonio, no dia 18 de outubro de 1887. 

No primeiro exame reconheceu-se que o 
doente possuía apenas uma icterícia catarrhal 
simples, forma ligeira devida a abusos de ali
mentos, praticados oito dias antes da appari-
ção da doença. 

Tendo tido primeiro symptomas de gastro-
hepatite com sensação de pezo na região hepá
tica,, vómitos biliosos, alguma cliarrheia, movi-
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mento febril, inappetoncia, estas manifestações 
foram pouco a pouco desapparecendo sob a in
fluência da dicta e algum tratamento medico 
instituídos na casa da sua residência. 

Seis dias depois sobreveio a icterícia com 
um certo abatimento de forças, algum prurido 
na pelle e demais consequências proprias de 
tal estado. Tendo-lhe prescripto um purgante 
de calomelanos no dia 9 principiou a usar do 
fluoreto de potássio na dose ordinária no dia 
10, a qual continuou a ser empregada até ao 
dia 18 do mesmo mez, em que o doente sahiu 
do hospital completamente curado, ainda que 
necessitando de alguns dias de descanço, para 
restabelecimento completo de forças. 

Durante o curto espaço de tempo em que o 
doente esteve sob a acção do fluoreto, nunca 
appareceram vómitos nem diarrbeia; o appetite 
pouco a pouco foi renascendo, as urinas re
adquiriram a còr normal, o prurido desappare-
ceu completamente. A dieta empregada foi a 
usada em casos análogos. 

As seguintes observações foram feitas por 
mim no hospital de Santo Antonio, nas enfer
marias de clinica medica: 

7.a Observação — Antonio Joaquim, de 27 
annos, natural de Trancoso, e trabalhador na 
linha férrea da Barca d'Alva, entrou a 20 de 
outubro na enfermaria de clinica medica cie 
homens, pertencentes á Escola. 
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Este individuo queixava-se de calefrios, suo
res abundantes, dores e pezo no hypochondrio 
esquerdo, cephalalgia, e por vezes de inchação 
cios pés. O seu aspecto denunciava um depau-
peramento orgânico extremo. 

Cor terrosa, olhos encovados, face definha
da, e corpo, que deveria ter sido robusto e 
forte, emmagrecido. 

Como o symptoma que mais o affligisse 
fosse á dòr no hypochondrio esquerdo, foi para 
ali que convergiu desde logo a nossa attenção. 

Effectivãmente a percussão e palpação reve-
laram-nos immediatamente uma enorme hy-
pertrophia do baço que se estendia quasi ate 
á fossa iliaca esquerda, avisinhando-se do um
bigo na linha media. 

Em cima este órgão não apresentava limites 
distinctos do coração; assim e que á percus
são o som baço precordial continnava-se com 
o som baço splenico. O coração fora deslocado 
mais para a esquerda, em virtude do augmento 
de volume do órgão subjacente. Esta hypertro-
phia splenica que dominava a scena, quer pela 
dòr que despertava, quer pelo pezo a que dava 
logar, era acompanhada de outros symptomas 
que em parte contribuíam para accentuar o es
tado cachetico que o doente apresentava. Ano
rexia, lingua saburrosa, quebranto de forças, 
diarrheia, etc. O pulso oscillava entre GO0 e 68° 
com algumas intermittencias. A temperatura 
vacillava de 3G,9 (manhã) para 37,3 (tarde). 
Comtudo, por volta das dez horas da noite, ha-

> 
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via um accesso febril intenso, seguido de suores 
profusos e precedido de alguns arripios. O grau 
thermometrieo attingido pela elevação thermica 
escapou a nossa observação, pois nos é ve
dado o accesso no hospital apenas o relógio 
da casa indique as oito horas da noite. 

A historia do doente reduzia-se ao seguinte: 
Seus pães, já fallecidos, foram robustos. Um 
irmão, única família que lhe restava, achava-sc 
ausente; ha alguns annos que embarcara com 
destino ao Brazil. Fora, porém, saudável em-
quanto aqui vivera. Elle, doente, nunca se sen
tira mal, a não ser ha três annos, época em 
que fora atacado de febres intermittentes. Ulti
mamente trabalhava na Barca d'Alva quando 
foi acommettido cie fortes arripios, seguidos de 
calores e suores excessivos. Tratara-se lá com 
um curandeiro, que lhe dissera ser uma grande 
constipação, e que lhe assegurara a cura, não 
só a elle como n alguns companheiros que en
fermaram juntamente. Passaram-se semanas 
c semanas, e os resultados obtidos das drogas 
impingidas pelo charlatão eram cada vez peo-
res. Resolveu acolher-se ao hospital d'esta ci
dade, onde entrou, como dissemos, a 20 d'ou-
tubro. O diagnostico foi de febres palustres com 
principio de cachexia paludina. 

A medicação instituída eompunha-se a prin
cipio de chlorhydrato de quinina em pílulas, 6 
por dia, contendo cada uma 10 centigrammas 
de substancia activa. 

No dia 25 é-lhe receitado vinho quinado (30 
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grammas). Persistência das dores e suores, 
embora menos profusos, e que só terminam a 
30 do mesmo mez. O baço conserva-se, porém, 
invariável. A 1 de novembro é-lhe administrado 
o fluoreto de potássio, suspendendo-se a me
dicação quinada. Dores no estômago pouco in
tensas, leve estado nauseoso, pyrosis, regorgi-
tações acidas e alguma salivação, eis o quadro 
symptomatico que faz surgir a medicação íluo-
retada. 

A suppressão d'esté mal estar succède dias 
depois, acompanhada da diminuição constante 
e contínua do baço, que pelo meado de dezem
bro dista apenas das falsas costellas dois dedos 
ao través. 

O appetite renasce, as cores voltam, o em-
magrecimento desapparece, a sensação do pezo 
acaba, o baço esconde-se nas falsas costellas, 
e o doente retira-se a 27 de janeiro completa
mente curado. 

<S.a Observação — Joaquina Rosa, filha de 
Francisco Azevedo da Veiga e de Joaquina 
Rosa, 22 annos, solteira e creada de servir, en
tra a 1 de maio na enfermaria n.° 0, sala do S. 
Jesus e pertencente á Escola (clinica de mu
lheres). 

Esta doente começa no uso do fluoreto de 
potássio, em virtude d'uma hypertrophia sple
nica excessiva. 

A susceptibilidade excepcional do estômago 
d'esta mulher fez-nos recear que o fluoreto ti-
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vesse o mesmo destino do leite, dos caldos, da 
dieta, emíim, que apenas ingeridos oram logo 
rejeitados pelo vomito. Não suecedeu, porém, 
o que receávamos. A doente queixa-se de ca
lor e tumefacção estomacal, nauseas, erueta-
ções, plyalismo abundante, após a ingestão do 
fluoreto, mas não vomita. Assim se passa
ram alguns dias n'este estado incommodo, que 
cedeu immediatamente á addição de duas got-
tas cie chlorhydrato de cocaína e morphina. 

Caso singular foi este, pois não só o medi
camento foi desde então perfeitamente tolerado, 
mas também os alimentos, até ahi não accei-
tes pelo estômago, principiaram a ser bem re
cebidos e conservados. 

A 12 de abril a diminuição do baço era sen
sível. O órgão que babitava parte da fossa ilíaca 
correspondente retirou-se rapidamente e conti
nuou afastando-se até 21 de abril, distando 
apenas 3 centímetros das falsas costellas. D'esté 
dia por diante o baço mantém o mesmo vo
lume, com leves alternativas para mais. 

Esta paragem súbita na diminuição do ór
gão levou-mc a interrogar minuciosamente a 
doente, e o resultado veio justificar as nossas 
suspeitas. A enferma confessou-me que tinha 
sido atacada de calores e prurido intensos na 
parte interna das coxas, nos braços e na face, 
e.que lhe faltara a menstruação que costumava 
apparecer por esta época. O desapparccimento 
da menstruação justificava, pois, completamente 
o estacionamento de volume e até a sua teu-
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dencia a augmentai'. Quizcramos fazer-lhc a 
applicação dos emmenanagogos para podermos 
confirmar plenamente a nossa asserção. Infe
lizmente, porém, esta doente recusou tenaz
mente demorar mais alguns dias a sua perma
nência no hospital, adegando que precisava de 
ir a casa, onde a chamavam negócios de ur-
genc'.a e sahiu a 27 de abril de 1888. 

9:* Observação—Sebastião dos Santos, filho 
de Manoel Roque e Anna Alagdalena, 23 ân
uos, solteiro e jornaleiro, entrou a 1 de março 
na enfermaria de S. João, pertencente á Es
cola. 

Este doente apresentava os mesmos sympto-
mas que os da observação 7.a e o diagnostico 
foi, portanto, idêntico, o tratamento é que va
riou. A medicação quinada que até ahi servira 
de introdução á applicação dos fluoretos e que 
se costumava manter até ao abandono dos suo
res e calefrios, foi posta completamente de parte, 
sendo substituída desde logo pela applicação 
de três decigrammas diários de fluoreto de po
tássio. O estômago d'esté individuo manifesta, 
desde o primeiro dia que a medicação fluore-
tada lhe foi prescripta, a maxima tolerância. 
Nada de mal estar, não ha nauseas, nem vómi
tos, não ha pyrosis, nem pezo gástrico, apenas 
uma leve dòr de cabeça, devida á carie denta^-
ria e que desapparecc com a ablação do dente 
respectivo. O baço, que no dia 9, época em que 
procedemos á sua delimitação a mais rigorosa 
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possivel, se estende até ao umbigo, exceden-
do-o mesmo um pouco, c que na linha axillar 
se afasta das falsas eostellas cerca de nove 
centímetros, começa a manifestar tendências 
de retrocesso. A 10 do mesmo mez a diminui
ção é já muito sensível. A 2!) sobrevêm um ac-
cesso febril, acompanhado de abundantes suo
res e o órgão augmenta novamente um pouco 
de volume. Durante quatro dias o doente fica 
no uso de vinho quinado, juntamente com a 
medicação fiuoretada. O accesso não apparccc 
mais c a tendência retrocessiva do baço é cada 
vez mais accentunda. A 30 a distancia que o 
separa do umbigo é considerável. N'este mesmo 
dia o doente é transferido da nossa enfermaria 
pãíra a do ex.mo sr. Tito Fontes, que, com a sua 
reputada affabilidado, abro a sala á nossa obser
vação e com a sua alta competência continuo 
apreciando o resultado do fluoreto de potássio 
já empregado na mesma, enfermaria, nas obser
vações clinicas memoráveis, feitas por^i^ex.11 e 
o sábio professor Ricardo ;Jorge. 

A transferencia d'esté individuo foi. devida 
ao génio turbulento de que era dotado, dando 
logar a queixas diárias da parte dos outros en
fermos. ffliJgf.il 

Prosegui na nova enfermaria, para onde 
fora removido, nas minhas .averiguações a, té, .no 
dia 7 de junho. 

O doente continuou ainda no uso dos fluo
retos, a cuja opplicação o baço ia diariamente 
cedendo terreno, embora vagarosamente. 

http://ffliJgf.il
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Para accelerar a diminuição splenica appli

couse pelos tins de maio um largo vesicatório, 
cujos effeitos se fizeram sentir em breve es

paço. 
A 4 de junho nova applicação seguida de 

bom resultado. 
Finalmente o íluoreto de potássio empregado 

exclusivamente vinga a sua acção, obrigando 
o baço* a retirãrse aos seus primitivos domí

nios, e no meado de junho o doente é despe

dido completamente curado. 

■/0.a Obseroação—Manoel Rodrigues Yorgc, 
27 anhos, solteiro, natural de Ovar, e barbeiro. 

Engorgitamento hepatosplenico levado ao 
ultimo grau. Administração de fluoreto de po

tássio. Melhoras tão consideráveis e em tão 
breve espaço, que o próprio doente, queatéahi 
não podia apertar as calças e o colleté, em vir

tude do volume attingido pelo ventre, se admi

rava dos effeitos produzidos pelo remédio, di

zendo que a roupa lhe era agora larga de mais. 
Infelizmente não pude acabar a observação, 
em virtude da intolerância gástrica pertinaz que 
tempos depois appareceu. 

O doente, porém, lastimavase de o não po

der tomar, attendendo aos maravilhosos resul

tados que tinha colhido. 

■"ll.a Obsercação —■ Tratase de um caso de 
hepatite de que a mulata Albina Rosa, de 15 
annos, rachitica, fora acommettida, e na qual 
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a applicfição dos fluoretos era dose dinria de 
très decigrammas foi seguida dos mais satisfa
tórios resultados. 

Esta observação foi-me fornecida pelo amá
vel e distincto clinico do hospital de Santo An
tonio, o cx.mo sr. dr. Sampaio. 

Gumpre-me também declarar que o nbali-
sado medico, Evaristo Saraiva, me asseverou 
ter, mais que uma vez, experimentado os fluo
retos alcalinos, colhendo sempre d'elles os ef-
feitos desejados. 



Ante omnia ccritas. 

Provada como fica a efficacia dos fluoretos 
alcalinos nos engorgitamentos hepatico-spleni-
cos, restava ainda saber se as averiguações 
clinicas justificavam o titulo de depressores da 
nevrilidade, que as experiências in anima vili 
tinham dado a conhecer. O illustre ncvropatha 
Ricardo Jorge tentou por fim, auxiliado por 
um outro collega, o ex.m0 sr. Magalhães Le
mos, cuja competência em doenças do systema 
nervoso é assas reconhecida, completar a his
toria therapeutica da medicação fluorctada. Ser
viu de theatro ás suas experiências o Hospital 
dos Alienados d'esta cidade. O critério que o 
guiou na segregação dos doentes e doença's 
destinados a receber a acção cios fluoretos al
calinos, derivou, como dissemos, já dos cara
cteres physiologicos denunciados pela experi
mentação, já dos próprios elementos da suges
tão inicial de todo o seu trabalho. Desde já di
zemos, porem, que a analogia de propriedades 
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entro brometos e fluoretos, a influencia cal
mante e benéfica dos brometos nas doenças 
nervosas, noo é partilhada pelos fluoretos, pelo 
menos nas doses que serviram de base á expe
rimentação. 

Eis a relação elucidativa de dois casos, se
gundo as observações publicadas na Medicina 
Contemporânea : 

1.° Caso—M. J., edadc 22 annos. Exemplar 
acabado de epilepsia. Ataques epilépticos se-
manaes. Com o uso de doses germânicas de 
Brk (12 a Í6 grammas pro die), os ataques es
tiveram suspensos desde o principio de abril 
até 2 de julho. Repetiram-se n'esse dia, e vol
taram a 21 e 29. A 5 de agosto novo accesso; 
foi então que se iniciou a administração do Elk 
na razão de 2 decigrammas pro dosi e de 4 
decigram mas pro die. 

Foram-se elevando as doses, sempre em 
duas opplicações diárias, pela manhã e á 
noite. 

Eis os resultados da observação: 
Dia 4 de agosto, doses pro die, 0,4; sym-

ptomas, alguma salivação. 
Dia 0, 0,G; alguma salivação. 
Dia 7, 0,8; vomito á segunda dose. 
Dia 8, 0,8; vomito, salivação abundante. 
Dia 9, 1,0; inappetencia, vomito violento á 

segunda dose, diarrheia. 
Dia 10, suspensão. 
Dia 11, 1,0; vómitos, dores de estomagci^e 
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ventre, lingua saburrosa, dejecções diarrheicas 
repetidas e abundantes. 

Dia 12, suspende-se; ataque pela manhã. 
Dia 13, suspende-se; cessaram vómitos e 

diarrheias; conserva-se o dorimento do epigas-
tro e um leve estado saburral da lingua. 

Dia 14, 0,8; voltam os vómitos. 
Dia 15, 1,0; vómitos e diarrheia. 
Não se ensaiou mais n'este doente a medi

cação fiuoretada. 

9_o Caso — A. J., mulher de 23 annos. A 
tabeliã reza de mania puerperal. Muito inco
hérente, é presa habitual d'uina grande agita
ção intellectual e physica ; passeia desordena
damente, grita, bate nas paredes e na porta do 
quarto, aggride o pessoal de serviço. 

Na época menstrual, torna-se verdadeira
mente furiosa. 

Estado geral satisfatório. 
Improficuidade de todo o calmante (banhos 

prolongados, morphina, Brk, paraldehydes). 
Suspenso o Brk no dia 3 de agosto, come-

çou-se a administrai- no dia 5 o Flk em doses 
crescentes. 

Dia 5, doses pro die, 0,,4. 
Dia 0, 0,6; nada de notável. 
Dia 7, 0,8. 
Dia 8, 0,8. 
Dia 9, 1,0; vómitos depois da segunda dose. 
Dia 10, 1,0; vómitos e diarrheia. Agitação 

minorada. 
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Dia 11, suspensão. 
Dia 12, 0,6, 
Dia 13, 0,8. 
Dia 14, 1,0. 
Dia 15, 1,2. 
Dia 1G, 1,2; vómitos e diarrheia. 
Dia 17, 1,2; vómitos e dim-rheia. 
Dia 18, 1,2; vómitos e diarrheia. 
Dia 19, suspensão. 
Dia 21, 1,0 com 10 gottas de laudano. 
Dia 22, 1,0 com 10 gottas de laudono, vo 

mitos. 
Dia 23, 1,0 com 10 gottas de laudano; vo 

mitos e diarrheia. 
Dia 24, suspensão. 
Dia 25, 0,6 de Fl. A/.H*. 
Dia 20, 0,8. 
Dia 27, 0,8. 
Dia 28, 1,0; vómitos e diarrheia. 
Dia 29, 0,0; vómitos e diarrheia. 
Dia 30, 1,0; Aomitos e diarrheia. 
Dia 31, 1,0; vómitos e diarrheia. 
Não se insistiu mais. 



PROPOSIÇÕES 

Anatomia—Topographia dos rins. 
Pnysiologia — O musculo em contração é 

uma machina cpie produz calor e energia. 
Materia medica —Os fluoretos são paraly

santes cardíacos. 
Patliologia geral—A adaptação mórbida é 

um facto incontestável. 
Anatomia pathologiea — 0 gonococus é a 

característica da urethrite infeciosa. 
Medicina operatória — A paraoenthese da 

membrana do tympano deve ser praticada sem
pre na região infra-umbilical. 

Patliologia interna —A syphilis nos velhos 
é mais grave que nos adultos. 

Pathologia externa—No lupus o tratamento 
local deve ser auxiliado pela medicação interna. 

Partos—A posição cephalica interior é a re
sultante da lei da accommodação. 

Hygiene—0 socialismo operário tem sido 
um factor importante da hygiene social. 

Visto, Pôde imprimir-se. 
O director, 

Pedro A. Dias. Visconde de Olioeira. 


	DEDICATÓRIAS
	O FLUOR
	Acido fluorhydrico
	Acção physiologica
	Usos therapeuticos

	FLUORETOS
	Alcalinos

	ACÇÃO PHYSIOLOGICA LOCAL
	Sobre o apparelho digestivo
	Sobre o systema nervo-muscular
	Sobre o systema circulatório

	OBSERVAÇÕES
	PROPOSIÇÕES

