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No vasto campo da pathologia geral os proble
mas etiológicos occupant um logar proeminente. 
A etiologia foi e será sempre, para o estudioso, o 
terreno predilecto das suas investigações; conhecer 
as causas dos phenomenos tem sido, e continuará 
a ser, a aspiração suprema do homem. 

Já o poeta dizia: 

Beati qui possun rerum cognoscere causas. 

A esta predilecção não pudemos nós furtar-nos, 
escolhendo um capitulo da etiologia geral—a edade 
—para objecto da nossa prova final. N'uma pri
meira parte estudaremos, resumidamente, a evolu
ção intra-uterina nas suas relações com as causas 
morbificas, e na segunda esboçaremos, debaixo do 
mesmo ponto de vista, a evolução exterior, rema-



tanão o nosso trabalho por umas deducções que 
possivelmente se nos offerecam. 

O plano que acabamos de expor pareceu-nos 
conducente ao fim a que nos propúnhamos—o ava
liar a influencia da edade na génese das doenças, 
e pôr em evidencia, com nitidez, uma influencia 
bem manifesta. 

Que o não conseguimos sentimol-o bem, mas 
sirva esta confissão para chamar sobre nós a in
dulgência do nosso illustrado jury, que nunca 
nol-a negou durante os cinco annos do nosso curso 
medico. 



PRIMEIRA PARTE 

Vida intra-uteri na 

Sob o ponto de vista da physiologia geral, 
uma distincção nitida se nos offerece estabele
cer entre os dois períodos que constituem a vida 
intra-uterina. Por um lado temos o novo sêr a 
iniciar-se n'uma cellula que resulta da conju
gação de dois elementos primordiaes —o ovulo 
e o espermatozóide — e que por multiplicações 
e differenciações successives termina no em-
bryão; por outro lado o sèr assim formado 
cresce, deseilvolve-se, começa a preencher fun-
cções. Ao primeiro período, que termina proxi
mamente no fim do segundo mez, dá-se a de
signação de período embryonario; ao segundo, 
que vae d'aqui á passagem para a vida exte
rior, chama-se período fetal. 

Conhecidas as relações existentes entre a 
physiologia normal e a physiologia pathologi-
ca, esta não sendo mais que aquella desviada 
do seu verdadeiro caminho, fácil é suppôr que, 
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sob o ponto de vista pathologico, estes dois pe
ríodos se separarão egualmente. 

No período embryonario, não havendo mais 
que órgãos em formação, as influencias patho-
logicas não poderão produzir outra coisa que 
não sejam perturbações de desenvolvimento. 
Mas no período fetal as coisas são muito ou
tras, os órgãos já formados teem principiado a 
funccionar e, portanto, a pathologia d'esté pe
ríodo approxirnar-se-ha notavelmente da patho
logia do sèr independente. 

Tomando para ponto de partida esta cara
cterística, dividiremos esta primeira parte em 
dois capítulos. No primeiro estudaremos o pe
ríodo embryonario que dividiremos em tantos 
sub-capitulos quantas são as phases que a em-
•bryologia normal lhe assignala; no segundo es
boçaremos o período fetal, cingindo-nos sem
pre ao nosso ponto de vista. 



CAPITULO I 

, Período embryonario 

i 

Influencias que precedem a fecundação. — 
Sendo o ponto de partida do evolução huma
na o ovulo fecundado, parecia justo que, em 
harmonia com o nosso programma, principiás
semos por estudar as perturbações d'esta cellula 
sob a acção das variadas causas mofbificas; 
como, porém, o modo de reacção a essas causas 
se prende muito intimamente com o modo de 
ser preexistente á fecundação, isto é, com a 
maneira como se comportam o ovulo e o esper
matozóide nas suas relações com os entes de 
que provêem, iniciaremos esta parte por algu
mas considerações relativas aos elementos prir 
mordiaes. 

Em materia de etiologia geral são hoje con
cordes todos os tratadistas que é a hereditarie
dade o factor preponderante nas predisposições 
mórbidas. É facto corrente, de todos os dias, 
vèr invocar os dados fornecidos pelos antece
dentes hereditários como auxiliares do logar a 
dar no quadro nosographico a esta ou áquella 
affecção. Seja qual fòr a idade que vá através-
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sando um certo doente que demanda os conse
lhos da medicina, ha sempre occasião de fazer 
intervir para os intuitos do diagnostico este ou 
aquelle caracter dos ascendentes directos ou 
mesmo dos ascendentes indirectos. Um indivi
duo que se queixa a um medico de perturba
ções que induzam este na pista d'uma hemi-
cranea, terá nos seus ascendentes perturbações 
que, podendo ser muito variadas, se filiam per
feitamente n'uma viciação da nutrição, cujas 
consequências se designam sob a rubrica ge
ral de arthritismo. Um outro que apresenta 
uma symptomatologia a quadrar bem com a en
tidade mórbida epilepsia, terá nos seus ascen
dentes ou perturbações digestivas ou alterações 
circulatórias ou, talvez mais provavelmente, per
turbações da mesma natureza, de caracter ner
voso. É ainda o mesmo vicio da nutrição que 
foi transferido a este individuo. 

N'uni outro caso em que nos defrontemos 
com uma creança de pelle fina e branca, carnes 
molles, cabellos longos e sedosos, nariz largo, 
amygdalas hypertrophiadas, pálpebras sendo 
a sede de blepharite.. . , se nos é affirmado que 
a referida creança é muito sujeita a inflamma-
ções da pelle e das mucosas de caracter tor-
pido, acompanhadas sempre de engorgitamen-
tos ganglionares. . . , ser-nos-ha dito também 
que os seus ascendentes eram muito fracos, 
sujeitos a alterações da mesma natureza que 
as da creança e que alguns tinham fallecido 
tuberculosos, syphiliticus. . . Estamos em face 
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d'um outro vicio de nutrição transmittido por 
hereditariedade — a escrophula. 

E continuando n'este theor, poderíamos 
multiplicar os exemplos em que se visse sem
pre manifestamente impressa a influencia he
reditaria n'uma affecção d'esta ou d'aquella 
idade. Mas, para sermos methodicos, seguindo 
a ordem chronologica dos factos, vejamos como 
o ovulo ou o espermatozóide, podem trazer 
em si o gérmen de perturbações que incidam 
no primeiro período da vida. 

Já sabemos que as perturbações da vida 
embryonaria se traduzem sempre por malfor
mações, monstruosidades ou simples anoma
lias. Um sèr pôde desenvolver-se anormalmente 
por influencia hereditaria, todas as monstruosi
dades podem ser herdadas, a menos que ellas 
sejam de caracter a impossibilitar a impregna
ção do ovulo pelo espermatozóide; comtudo as 
pequenas anomalias são as que mais facilmente 
se reproduzem nos descendentes. 

De observação corrente é este outro facto de 
as tendências hereditárias nem sempre se ma
nifestarem por malformações idênticas ; vê-se, 
por exemplo, a alternância entre a ectrodactyha 
e a polydactylia. 

Uma circumstancia de muito valor para pro
var que realmente a influencia dos productores 
sobre a constituição do gérmen é manifesta, 
vè-se na incidência de malformações em órgãos 
afastados, do mesmo individuo. Mas é preciso 
que se note que só são transmissíveis por he-
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reditoriedade as malformações congénitas, por
quanto a hereditariedade dos caracteres ad
quiridos accidentalmente, as mutilações em par
ticular, não existe. 

Uma outra forma de hereditariedade, a he
reditariedade de retorno, ancestral ou atavismo, 
tem também muita importância em teratologia. 
Com effeito podem explicar-se quasi todas as 
paragens de desenvolvimento, cujos caracteres 
anormaes se não encontravam nos ascenden
tes directos, pela sua existência em ascenden
tes indirectos mais ou menos afastados. Um 
sêr pôde até apresentar formas que só se rea-
lisem em antepassados zoológicos muito remo
tos. A embryologia' ensina-nos que um órgão 
réalisa, durante a sua formação, estados que 
esse mesmo órgão apresenta em seres muito 
afastados. Suppondo que intervém uma para
gem de desenvolvimento, o órgão não seguirá 
a sua evolução definitiva e teremos assim pro
duzida uma monstruosidade atávica. Um exem
plo que se costuma citar a este propósito é o 
seguinte: as fendas branchiaes, formações per
manentes nos peixes e transitórias nos mammi-
feros, podem persistir no individuo mammifero 
adulto. Um outro será este de a polydactylia 
do cavallo ser uma reapparição da forma an
cestral. Etc. 

Uma terceira forma de hereditariedade, a 
hereditariedade por influencia, merecerá ser 
referida, embora os tratadistas que compulsa
mos se não refiram a ella sob o ponto de vista 
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da teratogenic). Julgamos até que é um dos 
pontos mais frisantes a invocar na defeza d'esta 
forma de hereditariedade. Lemos algures o se
guinte exemplo, referido por Lingard. Um ho
mem pertencente a uma familia em que, desde 
seis gerações, todos os individuos masculinos 
eram hypospadicos, casou e teve três filhos hy-
pospadicos. Por morte d'elle a viuva contrahiu 
segundas núpcias com um homem bem confor
mado e teve quatro filhos hypospadicos. Estes 
quatro filhos tiveram depois onze, entre os 
quaes só um era hypospadico, do que se infere 
que o vicio de conformação tinha grande ten
dência a desapparecer. 

* 
* * 

Um segundo ponto a considerar é a influen
cia que exercem, no producto, certos estados 
transitórios dos progenitores. Ninguém duvida 
hoje que o alcoolismo inveterado esteja para o 
producto da concepção como estão d'um modo 
geral todas as infecções e intoxicações. Sabe-se 
em que fracas condições de resistência se en
contram as cellulas geradoras do pae ou da 
mãe que se acham presas d'uma intoxicação 
de qualquer espécie. O producto da concepção 
será funestamente influenciado em taes circum-
stancias. 

Mas para que este enfezamento se realise, 
não é preciso que consideremos uma modifica
ção permanente nos geradores. A embriaguez 
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agudo, coincidindo n'um dos geradores com o 
momento da concepção, está provado ter acção 
funesta no producto. A eclampsia acarreta para 
o recemnascido crises de convulsões e até 
malformações. Creanças concebidas em certas 
occasiões de indisposição physica ou moral se
rão particularmente attreitas a perturbações 
nervosas, de nutrição e mesmo perturbações 
estructuraes. A baixa idade ou a velhice ex
trema são causas de perturbações de nutrição 
e de malformações. 

A prova da maior parte d'estes factos en-
contra-se na experimentação sobre animaes in
feriores, de modo que é por extensão que as 
consideramos na espécie humana, pois só é li
cita a experimentação in anima vili. 

* 
* * 

Dizíamos no principio d'esté capitulo que 
um grande numero de anomalias de forma po
deriam ser filiadas em typos anómalos dos ele
mentos fundamentaes, e assim é. Com effeito 
sabe-se que tanto o ovulo não fecundado como 
o espermatozóide podem ser irregularmente 
constituídos, terem dois núcleos, por exemplo. 
D'aqui se infere que entrando em conjugação 
com uma cellula normal um d'estes elementos 
irregulares, o producto da fusão possa vir a 
ser monstruoso; mas só relativamente a óvulos 
com duas vesículas germinativas ha algumas 
observações favoráveis a um tal modo de ver 
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theorico, nada havendo de praticamente valioso 
pelo que respeita a espermatozóides de duas 
cabeças. Alguns auctores filiam no espermato-
cyto de duas massas chromaticas, a origem de 
certos monstros duplos, não apresentando com-
tudo factos demonstrativos d'uma tal affirma-
ção. 

Temos assim percorrido, muito superficial
mente é verdade, as circumstancias que podem 
alterar a constituição dos elementos essénciaes 
á reproducção. 

* 
* * 

Parthénogenèse. — Eis um outro mecanismo 
pelo qual se pôde constituir uma monstruosi
dade. A pathologia procura hoje em phenome-
nos de evolução d'um ovulo sem fecundação 
prévia a explicação de factos como o da forma
ção dos kistos dermoides. 

E commum observar-se nos animaes infe
riores o desenvolvimento do ovulo sem inter
venção do elemento masculino. Experiências 
interessantes de Bonnet e de Balbiani feitas 
com o pulgão e o bicho da seda dão conta do 
facto. 

Se isto assim se dava nos animaes inferio--
res, era natural pensar-se que se poderia obser
var similhantemente, pelo menos accidental-
mente, nos vertebrados superiores; mas um 
tal pensamento só poderia ser posto em acção 
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após a acquisição de conhecimentos precisos 
sobre o ovulo e sobre a sua origem. 

Waldeyer foi o primeiro a attribuir a origem 
dos kistos dermoides do ovário ao desenvolvi
mento anormal de certas cellulas do epithelio 
germinativo, que em vez de se transformarem 
em óvulos, durante o período embryonario, fi
cariam inactivas nos ovisacos. Ainda não fazia 
allusão ao desenvolvimento d'uni ovulo não fe
cundado, via somente uma actividade anormal 
dos elementos do folliculo de Graaf, em que elle 
filiva o ponto de partida de todos os kistos ova-
ricos. 

Em 1872 Gillacher observou a segmentação 
do ovo d'ave não fecundado. 

N'uma extensa lista de casos de parthéno
genèse apresentada em 1884 por M. Duval, ap-
parecia um, relativo á espécie humana, publica
do em 1864 por Morei de Strasburgo. 

Reverdin referiu o estudo d'um kisto der-
moide do ovário que encerrava órgãos comple
xos, fugindo assim á série banal dos kistos 
contendo producções epidérmicas (pejlos, den
tes), e este auctor declara não poder explicar 
esta formação senão por uma segmentação par-
thenogenetica. 

As investigações recentes de Henneguy so
bre os óvulos dos folliculos não abertos pro
vam que ha para elles alguns modos de trans
formação différentes do único conhecido até 
elle — a degenerescência gordurosa. 

O exposto até aqui auctorisa-nos a concluir 
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com M. Duval que a segmentação parthenoge-
netica é um processo quasi normal. O que ë 
raro é esta segmentação terminar na formação 
d'um blastoderme;-e mais raro ainda é a sua 
continuação até á producçâo de rudimentos 
embryonarios affectando a forma d'orgãos fe-
taes mais ou menos reconhecíveis. 

Um exemplo frisante d'esta evolução avan
çada é o caso de Repin, de que M. Duval se oc
cupa largamente: «Trata-se d'um kisto dermoi-
de encerrando um rudimento de feto com qua
tro membros deseguaes e terminado, á guisa de 
cabeça, por um massiço ósseo cubico com três 
dentes: os quatro membros eram perfeitamente 
reconheciveis, bem .que rudimentares e capri
chosamente contornados; em cada membro as 
extremidades terminaes eram melhor confor
madas que a parte média e, sobretudo, que a 
raiz. Assim, nos membros inferiores, para não 
citar senão este exemplo, achavam-se phalan
ges reproduzindo d'uma maneira notavelmente 
exacta a conformação normal, depois metatar-
sos formados d'uma diaphyse e das suas epi
physes; no- tarso reconhecia-se facilmente o 
calcaneo e o astragalo ao lado d'outros ossi
nhos muito rudimentares para poderem ser 
determinados. A perna compunha-se de dois 
ossos quasi informes, depois uma banda óssea 
representava o femur e articulava-se com um 
osso cuja configuração recordava bem os prin-
cipaes traços d'um osso iliaco. Ao exame mi
croscópico, a pelle que cobria estas formações 
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apresentava um grande desenvolvimento do 
corpo papillar e das glândulas sebaceas, como 
se vè geralmente nos kistos dermoides. Não 
havia tubo digestivo; mas ao lado, completa
mente independente, havia um cordão cylindri-
co, contornado, de extremidades fluctuantes, 
cuja secção dava logar ao escoamento d'uma 
substancia similhante ao meconio: o estudo 
microscópico d'esté cordão mostrava uma tu
nica serosa, uma tunica muscular espessa e, 
emfim, uma mucosa com as suas villosidades 
bem desenvolvidas. Emfim, o corpo do embryão 
encerrava diversos cordões nervosos, os quaes, 
nomeadamente o nervo sciatico direito, apre
sentavam caracteres histológicos inteiramente 
normaes.)) 

Quem não ha-de reconhecer em tudo isto 
lineamentos d'um embryão? Um tal producto 
não pôde ser senão d'origem ovular. 

Da comparação d'esté facto com todos os 
conhecidos, como fez Repin, resulta vêr-se que 
os kistos formam uma série continua desde 
aquelles que encerram embryões ri'um estado 
quasi'completo até aquelles em que só se en
contram fragmentos d'orgaos ou apparelhos. 
A conclusão a tirar d'isto, é a seguinte: to
dos os kistos dermoides do ovário são embryo-
narios. 

Comparando os dados precedentemente ex
postos com os detalhes fornecidos pelos traba
lhos histológicos de Henneguy chegamos a esta 
outra illação: o que caractérisa todos estes 
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monstros, é a ausência ou a paragem do de
senvolvimento d'um ou de dois folhetos do 
blastoderme, o folheto externo existindo sem
pre, pois é elle em data o primeiro no desen
volvimento do embryão. 

O facto das partes embryonarias se encon
trarem dispersas sem nenhuma ordem nas pa
redes dos kistos leva os auctores a conside
rar mais que um centro de formação embryo-
naria, o que explicam por uma falta de indivi-
dualisação ou de apolaridade io blastoderme. 

Uma outra coisa que impressiona ao analy-
sar um monstro por parthénogenèse, é elle 
conter não somente partes caracteristicas dos 
embryões, mas também partes caracteristicas 
da idade adulta. Para a explicação d'esté facto 
deveremos attentar na longa duração da gesta
ção, pois o grande lapso de tempo que o em
bryão rudimentar passa no kisto ovarico, faz-
Ihe soffrer uma espécie de incubação, fal-o 
crescer como se deprehende do crescimento do 
tumor, e este crescimento ultrapassa os limites 
do que tem logar na vida fetal. 

i i 

Accidentes da fecundação. — São dois os acci
dentes possíveis da fecundação: a conjugação 
d'um ovulo com um espermatozóide de indivi
duo de espécie différente e a fecundação d'um 
ovulo por dois ou mais espermatozóides. Ao 

3 
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primeiro processo dá-se em teratologia o nome 
de hybridismo; ao segundo chama-se polysper
mia. 

0 hybridismo não tem por emquanto valor 
em teratogenia humana porque não ha factos 
d'ordem experimental a valorisal-o. Além de 
experiências sobre batrachios com resultados 
positivos, pouco mais ha de interessante sobre 
o assumpto, de modo que os suppostos crimes 
de bestialidade, que no século xvn levaram á 
fogueira innumeras mulheres, continuam sen
do um deplorável attestado da estúpida feroci
dade humana. 

O que ha feito a este propósito poderá in-
duzir-nos a suppôr que a esterilidade da copu
la entre' animaes superiores de espécie diffé
rente nem sempre será devida a ausência de 
fecundação, mas talvez, em alguns casos, a 
uma anormalidade de desenvolvimento do ovulo 
fecundado, interrompido por incoordenação. 

* * * 

É tal a importância que tem em teratoge
nia o accidente da fecundação chamado polys
permia, que é para alguns auctores o único a 
merecer consideração. 

Sabe-se a importância que hoje se liga a 
essas famosas e anachronicas theorias que pre
tendiam explicar a formação de monstros por 
múltiplas condições de perturbação da fecun
dação. A da influencia da imaginação materna 



35 

só poderia ser admittida para um periodo pre-
formador, antes da quinta semana, para a es
pécie humana, e é precisamente depois do se
gundo mez que se assignalam taes influencias. 
A theoria pathologica de Morgagni, que filiava 
na hydrocephalia a origem de monstros anen-
cephalos, exencephalos, etc., cahiu deante dos 
trabalhos valiosos de Dareste. 

A phase verdadeiramente scientifica que sup-
plantou todas essas velharias que, infelizmen
te, ainda hoje são materia corrente nos indiví
duos estranhos aos progressos das sciencias 
medicas, iniciou-se com os trabalhos de no
menclatura de Buffon, Etienne Geoffroy Saint 
Hilaire e Isidore G. Saint Hilaire. Ao mesmo 
tempo que esta sciencia se constituia, estu-
dava-se a evolução normal do embryão e foi 
G. F. Wolff, o verdadeiro fundador da embryo-
logia, quem destruiu a velha concepção da pre
existência dos germens. Verificando a sua fal
sidade na evolução dos casos normaes, levou 
este conhecimento aos factos de teratologia. 
Entrava-se assim na teratogenia embryologica 
verificando-se que os órgãos do embryão se 
formam á custa de folhetos blastodermicos que 
se pregueiam, fecham cavidades, enviam pro
longamentos, etc. Uma paragem de desenvol
vimento que sobreviesse n'um ou n'outro mo
mento d'esta evolução, seria a principal causa 
de productos anómalos. 

Era um passo gigante dado n'esta ordem 
de trabalhos; comtudo ainda se operava muito 
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no campo da hypothèse. Para que os estudos 
teratogenicos entrassem n'um caminho genui
namente scientifico, era necessário mudar de 
rumo, enveredar pelo caminho da experimen
tação. Foi I. G. Saint Hilaire quem teve a 
honra de iniciar trabalhos n'este sentido, en
trando no caminho de saber em que época 
entervinha uma paragem de desenvolvimento e 
qual seria a causa d'esta paragem. 

Operando com ovos de gallinha, procurou 
fazer intervir causas mecânicas e physicas que 
podessem perturbar a evolução dos ovos fe
cundados; mas este auctor não attendeu ao 
momento em que umas ta es experiências de
veriam ser postas em pratica e d'esse erro re
sultou o insuccesso. Nem por isso deveremos 
regatear lhe a gloria de iniciador, porque deixou 
patente um filão de que muito havia a esperar. 

Com effeito, veio mais tarde Dareste apro
veitar uma tal iniciativa e conseguiu obter da 
incubação de mais de 10:000 ovos de gallinha 
alguns milhares de monstros, para o que lhe 
bastou modificar as condições da experiência, 
fazendo intervir as causas perturbadoras antes 
da formação dos órgãos. Assim se conseguiu 
estudar a maior parte dos typos teratologicos 
em diversos momentos da sua evolução, mas 
antes da formação completa. Desde então ha
via factos positivos que farte a substituir as 
hypotheses que reinavam n'esta ordem de 
idéas. O modo de vèr de Meckel, que em ma
teria de teratologia só admittia hereditariedade 
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e individualidade do gérmen, foi desmentido 
por estes trabalhos, que demonstravam a pos
sibilidade de modificar, pela acção das causas 
exteriores, a evolução d'um gérmen fecundado. 

Em todas as tentativas de Dareste e de ex
perimentadores que se lhe seguiram (Panum, 
Lereboullet, Lombardini) nunca se pôde obter o-
minimo grau de determinismo experimental nas 
acções das condições exteriores. O ideal era po-
der-se provocar á vontade um certo typo mons
truoso. Mas havia de chegar uma época em que 
alguma coisa se conseguisse, e de facto os tra
balhos de Louis Blanc alguma coisa deram 
n'este sentido. F,ste auctor, estudando a in
fluencia da luz condensada sobre certas regiões 
do ovo, viu que os raios brancos são nocivos ás 
cellulas blastodermicas, de que retardam, per
turbam ou impedem a multiplicação. Féré, se
cundando estes trabalhos, verificou que a luz 
branca é mais favorável ao desenvolvimento 
que a luz alaranjada, vermelha ou violeta. Nos 
trabalhos de H. Fol e Worynski nota-se um de-
terminismo-ainda mais preciso, mas estes expe
rimentadores praticavam verdadeiras interven
ções cirúrgicas embryologicas. Chabry, actuan
do sobre ovos de ascidios, destruindo por 
exemplo um dos segmentos na época em que 
o ovulo não é ainda dividido senão em duas 
cellulas, viu multiplicar-se o segmento intacto 
e dar assim origem a monstros, fracções de 
indivíduos. • 
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. Mas nós iamos estudando propriamente os 
accidentes da fecundação, e n'estes iamos es
boçar «quelle que se considera, nos tempos 
que vão correndo, talvez, a única causa de 
formação de monstros duplos e a que se re
sume, por assim dizer, hoje o estudo dos 
accidentes da fecundação. Referimos-nos á po
lyspermia. Todos os trabalhos sobre este as
sumpto são concordes em assignar a este phe-
nomeno um papel de snperfecundação, com-
tanto que o ovulo realise alguma das se
guintes condições: muito maduro, pouco ma
duro ou pertencer a animaes que tenham per
manecido captivos durante muito tempo. Em 
qualquer dos casos realisam-se condições fa
voráveis á introducção no ovo de alguns esper
matozóides, e o numero d'estes pôde variar de 
dois a dez, além do que o ovulo succumbe. 

A imperfeita maturação do ovulo facilita a 
superfecundação porque a membrana d'involu-
cro não é ainda bastante resistente, não se fe
cha bastante depressa após a passagem do ele
mento masculino e, pela porta aberta, outras 
cellulas fecundantes podem introduzir-se. 

Quando a fecundação é muito tardia a mem
brana d'involucro tem perdido a sua resistên
cia. .Outrosim facilita a hyperfecundação a fra
queza ou doença do sêr a quem pertence o 
ovo. Foi, operando sobre ovos de ouriço do 
mar, anesthesiado por uma corrente de acido 
tarbonico, constatou que estes ovos se deixa
vam penetrar por 8 ou 4- espermatozóides, cujos 
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núcleos se iam fusionar com o núcleo femi

nino. Quando a kariokinese começava, viase 
apparecer uma figura complexa de 3 ou 4 
poios em vez de 2, ou antes 2 amphiasteres 
parallelos. 

Qualquer que seja a razão d'uma fecunda

ção dupla, por exemplo, a segmentação dará 
origem a 4 amphiasteres ou duas cellulas que 
virão a tornarse o centro de duas formações 
embryonarias. As duas linhas primitivas que 
se encontram em taes casos, se se desenvol

vem parallelamente ao lado uma da outra, re

sultará d'isto uma gravidez gemellar. Visto 
que se trata do mesmo sèr desdobrado, terão 
sempre o mesmo sexo e apresentarão, moral e 
physicamente, uma similhança notável. No ca

so da fecundação intrauterina de dois óvulos, 
os seres poderiam ser muito différentes, phy

sica e moralmente. 
Na hypothèse de dois seres se desenvolve

rem no mesmo ovulo, poderá acontecer que, 
n'uni momento dado, as duas linhas primitivas 
se juntem e se fusionem, resultando d'isto a 
formação d'um monstro duplo. 

■ Se as duas linhas primitivas estão no pro

longamento uma da outra e se encontram, os 
dois seres unemse pelos vertices, ficando o 
resto do corpo independente. 

Estando collocados em angulo obtuso ou 
recto ha a fusão das cabeças e da parte supe

rior do tronco (n'este ultimo caso) e resultará 
um monstro de dupla face. A soldadura, ope
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rando-se de modo que a juncção se dû pela 
parte anterior da face, é formada por meia face 
de cada sêr (Janiceps é o exemplo). 

Da ligação em angulo agudo resultará sol-
darem-se os troncos, o pescoço e a parte infe
rior da cabeça. 

Sendo parallelas as duas linhas primitivas, 
a juncção faz-se pelos troncos; e pelos mem
bros inferiores quando haja uma certa diver
gência. 

Mas nem sempre os dois indivíduos se des
envolvem egualmente e acontece por vezes um 
d'elles evoluir na ausência d'uni ou mais appa-
relhos indispensáveis á vida ou ficar n'um es
tado muito rudimentar. Em qualquer dos casos 
resulta uma incapacidade de vida por conta 
propria e então ou se enxertará como parasita 
no individuo irmão ou penetrará na cavidade 
abdominal, dando assim origem a um tumor 
por inclusão fetal. 

m 

Accidentes sobrevindo após a fecundação.— 
Período de segmentação.—Vimos, muito de pas
sagem é verdade, que resultados tinham obtido 
os experimentadores relativamente aos ovos 
de aves. Sabida, como é, a característica do 
desenvolvimento d'estes ovos, era natural que 
se renunciasse a procurar as condições ca
pazes de modificar a segmentação, pois esta 
opera-se antes da postura. Sob este ponto de 
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vista, só os ovos de invertebrados e de certos 
vertebrados inferiores de fecundação externa, 
se prestavam á experimentação; isto levou al
guns experimentadores a fazerem tentativas, 
quer praticando lesões traumáticas do ovo, 
quer destruindo algumas das primeiras esphe-
ras de segmentação e assim se chegou a al
guns resultados valiosos. 

Operando sobre invertebrados marinhos, 
Hertwig constatou modificações de segmenta
ção cellular, submettendo estes ovos á acção 
d'uma solução fraca de sulfato de quinino, de 
h yd rato de chloral, etc., e explicou estes phe-
nomenos por uma acção paralysante das solu
ções salinas sobre o protoplasma. Francotte 
conseguiu perturbações análogas, inoculando 
com bactérias óvulos de Leptoplana, e attri-
buia estas anomalias á acção das toxinas. 

D'estes factos poderemos inferir que nos 
mammiferos, a evolução do ovo poderá ser per
turbada no seu principio pela presença, no or
ganismo materno, de productos tóxicos diver
sos. As intoxicações de toda a natureza e, por
tanto, todas as infecções, teriam assim expli
cada a sua acção funesta sobre os productos 
da concepção. 

* 
* * 

Período de formação do blastoderme. —O co
nhecimento da embryologia aviaria diz-nos que 
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o blastoderme das aves esta em grande parte 
constituído na occasião da postura. Sendo as
sim, fica explicado o motivo porque Dareste e 
outros experimentadores, operando sobre ovos 
d'ave, apenas conseguiram modificar teratolo-
gicamente as ultimas phases da evolução blas-
todermica. 

Tendo-se constituído, até á postura, os dois 
folhetos blastodermicos primários, d'ahi em 
de an te a formação operar-se-ha por incubação 
natural ou artificial. Se o periodo que separa 
esta da postura é muito longo (3 ou 4 semanas) 
a vitalidade do gérmen diminue e extingue-se, 
de modo que o desenvolvimento blastodermico 
faz-se em superficie, sem dar logar ao embryõo, 
representando isto o ultimo termo do esgota
mento da vitalidade do gérmen. Cítam-sea este 
propósito observações em ovos humanos (Rei-
chert, Kœlliker e Dareste). 

Mas Dareste diz que este esgotamento se 
accentua progressivamente e faz passar o gér
men por uma série de estados successivos du
rante os quaes elle pôde ainda produzir um em
bryõo, mas somente um embryõo anormal, e 
tanto mais anormal quanto mais se approxima 
a morte do gérmen. 

O calor é um outro agente capaz de influir 
no crescimento do blastoderme e modifical-o 
teratologicamente. Os raios caloríficos incuba-
dores actuando desegualmente sobre os diffé
rentes pontos do ovo, fazem-lhe soffrer defor
mações que resultam d'uma desegual profite-
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ração cellular nas diversas regiões. Experiên
cias de Dareste provam o facto. 

Que a trepidação influe no desenvolvimento-
de ovos que teem sido transportados em cami
nho de ferro, por exemplo, e immediatamente 
postos em incubação, dizia-o a observação e 
foi corroborado por experiências d'esté mesmo 
auctor. 

A incubação n'uni ar rarefeito dá egual-
mente formas monstruosas, devidas, n'este ca
so, segundo Giacomini, á paragem na forma
ção da área vascular do blastoderme. 

Em todos estes factos escapa-nos a na
tureza intima, podendo apenas dizer-se, em 
nome da experiência, que se trata de modifica
ções de relações e talvez de constituição das 
cellulas, pois que causas teratogenicas apenas 
actuam sobre individualidades cellulares. 

* * * 

Embryão propriamente dito. —As influencias 
perturbadoras que vimos de estudar no blasto
derme, podem encontrar-se egualmente no em
bryão e terem por consequência a sua morte 
parcial ou total. Mas, n'esta phase da evolução, 
a placenta tem começado a delinear-se, e, como 
producção ectodermica que é, pôde continuar a 
desenvolver-se após a morte total do embryão, 
vivendo á custa das villosidades mesodermicas. 
É, a estes parasitas do órgão materno, que se 
dá o nome de molas vesiculares ou hvdaticas. 
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A morte parcial do embryão, quando se pro
duz n'uma época em que uma estreita solida
riedade das partes se não tem ainda estabeleci
do, não impede que as porções sobreviventes 
continuem a desenvolver-se mais ou menos re
gularmente. Um monstro acephalo teria a sua 
origem n'um embryão em que a parte anterior 
morta tivesse sido reabsorvida. Em experiên
cias muito interessantes de Lereboullet, prati
cadas em peixes, se vê a demonstração d'esté 
facto. 

Independentemente das lesões do embryão 
propriamente dito, esta phase pôde ser influen
ciada por perturbações dos annexos. Conhecido 
o papel de protecção que os invólucros do ovo 
desempenham, de nenbum modo repugnará 
admittir que a sua alteração seja uma causa de 
anomalias, de monstruosidades mesmo; a ques
tão é elles deixarem de cumprir integralmente 
o seu papel protector. 

Pelo que respeita á amnios, as anomalias 
são particularmente nefastas, attenta a precoci
dade da sua formação. Concebe-se que as irre
gularidades do seu desenvolvimento, possam, 
por acção mecânica, provocar paragens no 
desenvolvimento embriologico, incidindo sobre 
uma ou outra parte do organismo em forma
ção e acarretando assim monstruosidades das 
mais graves. 

Em primeiro logar a amnios pôde não exis
tir e, em taes casos, o embryão, a vir sobre o 
blastoderme, soffre compressões de que resul-
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tam por vezes as maiores monstruosidades. 
Com os ovos de gallinha, como se deprehende 
das experiências de Dareste, o que se observa 
mais habitualmente é a morte do embryão, 
porque então a compressão dá-se contra a 
casca. 

Uma outra causa d'alteraçoes é a desegual-
dade no desenvolvimento das partes que cons
tituem a amnios. Assim, se faltar um dos capu
zes ou uma das pregas, a esse nivel o embryão 
soffre compressões locaes, dando origem a mal
formações (pé boto, desvios vertebraes, anen-
cephalia, cyclopia, etc.) 

A existência de bridas amnioticas tem ex
plicado factos d'amputaçoes congénitas; mas 
quando os corpos de delicto não tenham sido 
encontrados em tnes circumstancias, não repu
gna admittir que tivessem actuado e em segui
da aos estragos fossem reabsorvidos. 

Quando a paragem do desenvolvimento da 
amnios é total, ha compressão immediata d'esta 
sobre o total do embryão, visto não existir liqui
do amniótico de interposição. É ainda por com
pressão que actua o exagero do liquido na ca
vidade amniotica (hydramnios). 

A allantoide é também, pelas suas pertur
bações, uma causa de malformações ou mesmo 
de morte. Uma paragem de desenvolvimento 
incidindo sobre ella pôde ir ao ponto de acar
retar a asphyxia do embryão, mas antes d'isso 
as suas alterações, que quasi sempre andam 
ligadas a alterações da amnios, podem trazer 
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como consequência a não occlusão do umbigo 
amniótico ou outras malformações. 

O cordão umbilical é uma causa mecânica 
de perturbações do embryão, porque é por ve
zes o agente de amputações congénitas de 
um ou alguns membros. Comtudo nem todas 
as amputações congénitas teem esta origem; 
temos, a propósito das dos dedos, de referir o 
processo pathologico que consiste na transfor
mação flbroza d'uma zona annular da derme, 
que se vae retraindo á medida que o dedo 
augmenta de volume, terminando pela sua am
putação. Não poderemos confundir nenhum 
d'estes casos com a ectromelia ou aborto mais 
ou menos completo d'um ou oValguns membros se
gundo a expressão de I. G. Saint-Hilaire. 

Dareste assignalou a evolução anormal da 
área vascular, de que resulta não haver com-
municação entre as ilhas de Wolff e o appare-
lho central-da circulação, ficando assim os gló
bulos rubros fora da alçada da impulsão car
díaca, em quietação, portanto, do que resulta a 
morte d'um embryão que só recebia sangue in
color. 



CAPITULO II 

Período fetal 

Percorrendo as différentes phases que a em-
bryologia normal marca na evolução intra-ute-
rina do producto de concepção até ao fim da 
formação dos órgãos, vimos como, d'uma ma
neira geral, as causas de toda a ordem se com
portavam. Qualquer que fosse a natureza d'es-
sas causas, a sua acção traduzia-se em ultima 
analyse por malformações. A hereditariedade, 
o estado dos geradores, as anomalias na es-
tructura dos elementos, causas physicas, chi-
micas e mecânicas, tudo é susceptível de pro
vocar desordens no desenvolvimento do sôr, 
que poderiam ir das simples anomalias até ás 
mais graves monstruosidades. 

Porém, desde que os órgãos estão forma
dos e que a evolução se traduz por crescimento 
das partes e respectivas funcções as coisas são 
muito outras. As mesmas causas, incidindo so
bre um organismo fetal, traduzir-se-hão por al
terações de funcções em vez de alterações es-
tructuraes. 

A hereditariedade que poderia ter deixado 
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evoluir até esta altura o producto da concepção, 
sem accidente de maior, pôde ser e é muitas 
vezes causa de morte do feto. Pois como se ex
plica o que os antigos chamavam morte habi
tual do feto? Se muitas vezes temos a esclare-
cer-nos certos estados adquiridos pelos proge
nitores—como podem ser d'uma maneira geral 
todas as infecções e intoxicações — uma gran
de parte dos casos ficaria sem explicação, se 
não podessemos soccorrer-nos da intervenção 
d'esté grande factor etiológico — a hereditarie
dade. As diatheses transmittem-se e manifes-
tam-se nos productos antes da sua passagem á 
vida exterior. A hereditariedade directa da tu
berculose, apesar de excepcional, é um facto 
que julgamos sufficientemente provado. Pelo 
que respeita á syphilis, pensamos que o proble
ma está resolvido pela affirmativa, embora a 
hereditariedade, paterna pelo menos, seja tam
bém rara. De modo que o feto pôde ser pertur
bado nas suas funcções por uma infecção ab 
ovo, e estas perturbações podem ir ao ponto de 
lhe acarretar a morte. 

Não se pôde negar hoje que as infecções e 
intoxicações de toda a ordem possam trans-
mittir-se da mãe ao feto por via placentar. 
Longe vae o tempo em que se chamava á pla
centa um filtro. Pelo menos para um certo nu
mero de casos ha a prova da experimentação a 
justificar este modo de vèr. 

Pelo que respeita a substancias toxicas sa-
be-se hoje que o arsénico, o chumbo, o iodeto 
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o o brometo de potássio podem atravessar a 
placenta. Está no mesmo caso o phosphoro 
que produz ás vezes hemorrhagias placentares 
e no fígado fetal traduz a sua acção por uma 
degenerescência gordurosa caracteristica. 

Nas substancias corantes ha pelo menos um 
facto favorável, o citado por Flourens e que se 
refere a um leitão que tinha os ossos e os den
tes vermelhos porque a mãe tinha comido ruiva 
dos tintureiros durante a gestação. 

Entre os venenos chimicos ainda se pôde 
citar o oxydo de carbone que passa da mãe 
ao feto por via placentar, mas este, como de 
resto quasi todas as substancias toxicas, existe 
proporcionalmente em menor quantidade no feto 
que na mãe. Parece que os tecidos do feto teem 
uma resistência mais accentuada ás intoxica
ções, o que indubitavelmente deverá estar liga
do á maneira como se comporta a circulação 
fetal. Com effeito, sabe-se que é pela veia umbi
lical que o feto pôde receber as substancias to
xicas, e como esta conduz ao fígado que no 
feto se comporta, sob o ponto de vista da fun-
•cção antitoxica, como no adulto, as substancias 
toxicas.serão retidas por este órgão e neutrali
zadas. Segundo experiências de Cl. Bernard, o 
fígado fetal só gosará d'esta propriedade a par
tir da segunda metade da gestação. 

Que os micróbios podem atravessar a pla
centa está provado para um certo numero 
d'elles. 

As primeiras investigações expérimentées 
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foram emprehendidas com a bacteridia carbún
culos», e das primeiras tentativas levo de. s a 
effeito por Brauell e Davaine resultou a conclu
são de que a placenta era um filtro, isto é, fo
ram negativas as primeiras experiências. De
pois vieram outros experimentadores, mais fe
lizes que os primeiros, que chegaram a uma 
conclusão opposta. Straus e Chanberland viram 
que havia casos em que a bacteridia carbun-
culosa passava da mãe ao feto. Se não era 
fácil observar ao microscópio os próprios ba
cillus, o methodo das culturas dava resultados 
positivos por vezes. M. Malvoz explicou esta 
contingência da transmissão por uma alteração 
anatómica da placenta. A condição essencial 
para elle era a existência d'uma solução de 
continuidade placentar, o que de resto não 
provou. Alguns observadores referem casos po
sitivos de transmissão na espécie humana. 

Pelo que respeita á infecção eberthiana pôde 
affirmar-se, baseando-nos em bastantes dados 
positivos colhidos da experiência, que o bacillo 
typhico pôde passar em natureza da mãe ao 
feto. Mas n'este a sua acção manifesta-se por 
uma verdadeira septicemia generalisada, com 
ausência absoluta de lesões especificas da in-

• fecção typhoïde. 
O pneumo.cocco pôde dar ao feto uma doen

ça mais grave que a da mãe. Prova-o a seguinte 
observação devida a Thorner. Uma mulher, no 
dia immediato ao da desfervescencia d'uma 
pneumonia, dá ú luz uma creança que succum-
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biu passadas 36 horas; o exame necropsico re
velou n'esta uma hepatisação do lobo inferior 
esquerdo do pulmão e constatou a presença do 
pneumococco. N'uma observação ide Neter, re
lativa a um caso de infecção congenita, encon-
trou-se o pneumococco nos pulmões, na pleura 
e nas meninges. 

Pelo que diz respeito á variola, a infecção 
não é constante, porquanto, embora haja muitos 
casos de variola congenita bem observados, ha 
também observações de gravidação gemellar 
em que só um dos fetos foi infectado. Mais in
teressante é o facto de creanças nascerem va-
riolosas d'uma mãe que não teve a doença. 

A infecção syphilitica no utero é também um 
facto bem averiguado. Aqui a morosidade da 
evolução do processo dá a esta infecção uma 
feição especial, porquanto, para que o feto 
possa ser attingido, é necessário que a mãe 
não seja surprehendida pela doença n'um pe
ríodo muito avançado de gravidez, isto é, que 
esta não tenha ultrapassado o sétimo mez. De
pois d'esté periodo o feto fica ordinariamente 
indemne pois que a infecção da mãe não teve 
tempo de se generalisar. 

Mas do facto de um recemnascido não apre
sentar ao nascer as lesões especificas da sy
philis não podemos concluir sempre que elle 
virá indemne. Se em muitos casos de aborto 
habitual a infecção syphilitica da mãe pôde ser 
incriminada, em outros o feto pôde ser attingi
do quando já viável e morrer n'essa occasiâo 
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ou nascer com manifestações especificas loca-
lisadas na pelle e nas mucosas; pôde ser só 
attingido quando já tenha algumas semanas, 
alguns mezes de vida extra-uterina e pôde, 
emfim, manifestar a affecção só muito tarde, 
para os 20 annos, o que réalisa os casos de 
syphilis hereditaria tardia. 

O rachitismo do período fetal merece tam
bém algumas considerações. Filiado por alguns 
auctores n'uma infecção syphilitica, a opinião 
mais corrente hoje não perfilha estas ideias. 
N'outro logar diremos alguma coisa sobre a 
sua pathogenia. Por agora limitar-nos-hemos a 
registar, segundo as ideias de Winckler, duas 
formas de rachitismo que se podem encontrar 
no feto: o rachitismo fetal propriamente dito e 
o rachitismo congénito. A primeira forma ini-
ciar-se-hia n'um periodo pouco avançado da 
vida intra-uterina e os ossos consolidariam em 
attitudes viciosas produzidas no periodo do 
amollecimento. O recemnascido apresentaria 
então encurtamento dos membros e espessa
mento das diaphyses. 

Na segunda forma o feto apresenta um amol
lecimento considerável de quasi todo o esque
leto e só n'elle, havendo uma grande predispo
sição ás fracturas. Este estado prolonga-se na 
vida extra-uterina. 

Parrot, como adiante veremos, não via n'es
tas manifestações mais que exteriorisações da 
syphilis e chamava a todas as deformações 
ósseas achondroplasias syphiliticas. Mas Po-
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rak, conciliando as duas ideias, admitte defor
mações devidas ás duas formas de rachitismo 
fetal apresentadas por Winckler e achondropla-
sias de natureza syphilitica. A estas admitte 
este auctor um grande papel na producção de 
fracturas, creando para estas lesões uma accen-
tuada predisposição. 

Comquanto as fracturas fetaes possam, por 
assim dizer, dar-se espontaneamente, uma outra 
causa deve intervir na maior parte dos casos. 
E o traumatismo um accidente a que o feto 
está exposto e de que provêem, pelo menos 
como causa determinante, a maior parte das 
fracturas fetaes. 

O traumatismo pôde observar-se com todas 
as suas consequências desde a simples contu
são até á producção das mais graves soluções 
de continuidade, e a morte do feto por um tal 
mecanismo é de vulgar observação. O acciden
te, o crime, as intervenções obstétricas, a pro
pria contração uterina quando muito enér
gica e secundada por um vicio de estructura 
da bacia óssea materna, são circumstancias 
que favorecem a realisação das lesões traumá
ticas fetaes de toda a ordem, particularmente 
as fracturas ósseas. 

Quanto ás lesões articulares (luxações, an-
kiloses) observa m-se por vezes n'este periodo; 
mas as luxações de origem traumatica são re
lativamente frequentes, particularmente no sexo 
feminino, ao passo que as originadas, n'uma 
lesão inflammatoria da articulação, em lesões 
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dos centros nervosos, etc., se existem são ra
ras. A maior parte dos casos que teem sido 
citados poderiam muito bem ter-se iniciado já 
na vida exterior e só serem diagnosticados 
quando a creança principia a fazer uso dos 
seus membros inferiores, que é onde se obser
vam com mais frequência. 

As amputações, intra-uterinas são bastante 
frequentes e a este propósito, sob o ponto de 
vista do seu mecanismo, nada mais temos a 
accrescentar ao que está dito n'outro logar. 

• O feto tem ainda contra si a possibilidade de 
contrahir tumores vários, devidos a um vicio 
de desenvolvimento. A sede mais habitual d'es-
tes tumores é não só a região do pescoço, mas 
ainda a região sagrada. 

Mas uma fonte de grandes perigos para a 
vida fetal é tudo o que diz respeito a lesões dos 
annexos as mais variadas na sua exteriorisa-
ção, mas tendo uma intima relação com esta
dos preexistentes maternos. Algumas vezes é 
facto as alterações dos annexos serem secun
darias a lesões orgânicas fetaes. 



SEGUHDA PARTE 

Vida extra-uterïna 

CAPITULO I 

Período de crescimento 

Depois de termos percorrido, embora a tra
ços largos, as influencias perturbadoras da 
evolução em todo o período intra-uterino, pare
cia lógico que estudássemos todos os damnos 
a que está sujeito o sèr humano ao passar da 
vida intra-uterina para a vida extra-uterina. 
Sim, é esta a ordem natural dos factos, e um 
tal estudo offerecia-nos cabedal que farte para 
um grande numero de considerações; não te
mos, porém, pretensão de que o nosso tra
balho seja isento de lacunas, mesmo com a 
feição de generalidade que lhe damos, e por 
outro lado, attenta a exiguidade do tempo de 
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que dispomos e a vastidão dos assumptos em 
que desejamos tocar, somos obrigados a elimi
nar alguma coisa em proveito d'outras que 
julgamos mais adequadas a trabalhos geraes. 
E por isto que eliminamos a parte relativa á 
dystocia, para entrar immediatamente na parte 
do nosso trabalho que se refere á evolução ex
terior. 

O sèr humano, desde o momento em que 
transpoz a fieira pelvi-genital, em pouco fica 
dependente da mãe que o guardava em seu 
seio. A primeira inspiração teve logar, solicita
da pela acção do meio ambiente sobre os tegu
mentos e a ella se seguiu o primeiro vagido. 
Alguns minutos decorrem em que o novo sêr 
continua a receber sangue materno, o ultimo 
que lhe é levado pelas connexões utero-placen-
tares, que se avalia em cerca de oitenta gram
mas. Mas, uma vez seccionado o cordão, em 
que condições de vida fica collocado o recem-
nascido? 

Estabelecida a funcçâo respiratória, consti-
tuiu-se a primeira fonte de receita auton'oma, 
que vae garantir-lhe o prolongamento da exis
tência. No seu laboratório chimico-biologico ini-
ciam-se as oxydações por conta propria. Mas, 
decorrem as horas, os emunctorios começam 
a funccionar, a eliminar resíduos, e esta com
plexa machina continua a trabalhar, mais pela 
energia trazida das condições da vida que pou
co antes tem deixado, do que pela adquirida. 

Nos productos eliminados, começa o recém-
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nascido a perder agua, saes, resíduos orgâni
cos, e no seu laboratório não entra o indispen
sável para a reparação prompta. Como conse
quência immediata d'esté facto, observa-se a 
diminuição de peso que caractérisa os primei
ros tempos que seguem o nascimento. 

Decorrem os primeiras vinte e quatro horas 
sem que o novo sèr tenha manifestado impe
riosa necessidade de ingerir alimento; mas a 
energia adquirida na vida intra-uterina vae-se 
apagando e só com grande risco um tal estado 
de coisas se poderia alongar muito. 

Apparecem as primeiras manifestações do 
instincto, e a creança diligencia, pelos meios ao 
seu alcance, attender o impulso que a leva 
a procurar alimento. Nas condições normaes 
réalisa o seu desiderato, e é pela sucção 
exercida no mammillo materno que ella conse
gue fazer chegar á cavidade buccal o primeiro 
producto de secreção da glândula mammáHa 
— o colostro. Uma vez em contacto com a mu
cosa buccal e ainda tendo como causa uma 
acção reflexa, o liquido mammario passa, sem 
mais delongas, ao estômago pelo acto de de
glutição, etc. 

Assim se inicia a série d'actos que com
põem a funcção digestiva ou funcção elabora
dora das substancias a utilisar pela assimila
ção, e assim começa uma causa permanente 
de perturbações que, pelo menos durante a 
primeira- infância, vae constituir um perigo 
constante sob que fica o novo sèr. De facto, 
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durante todo o período de crescimento, mas 
principalmente nos primeiros tempos, todas as 
funcções que concorrem para este fim geral — 
a nutrição — são particularmente intensas, e, 
estando na vanguarda d'estas a funcçSo diges
tiva, não admira que seja d'ella que emane a 
maior parte das perturbações da evolução in
fantil. 

É claro que a funcção digestiva não pôde 
ser enérgica independentemente das outras 
funcções nutritivas; comtudo, sendo as outras 
tributarias d'esta, embora a sua energia seja 
proporcionada á inicial, fica bem justificada 
uma tal asserção, que dá ás perturbações do 
apparelho digestivo da creança a hegemonia na 
pathologia das primeiras idades. 

Mas ás outras funcções também cabe, por 
vezes, a primazia na perturbação, e assim é que 
as funcções de circulação, de respiração, dos 
emunctorios, são pela sua alteração causa de 
estragos profundos operados nos recemnasci-
dos. De facto, entre os primeiros actos mórbi
dos a que dão logar as modificações que se
guem de perto o nascimento, referem-se os 
phenomenos de estase, taes como a hemorrha-
gia, a icterícia e a concreção uratica renal. 

A aptidão a contrahir infecções é muito 
accentuada no recemnascido, e d'esta extrema 
aptidão partilha a mulher puerpera. Gomquanto 
a pratica da antisepsia tivesse restringido ex
traordinariamente os casos de infecção, ainda 
assim, porque esta pratica deixa muito a dese-
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jar na maior parte dos casos, referem-se, e são 
de observação de todos, inflammáções supura-
tivas, particularmente das mucosas e da pelle. 
A ophtalmia purulenta é frequentíssima nas 
classes menos protegidas da fortuna. Entre to
dos os revestimentos mucosos, a conjunctiva 
réalisa, pelas suas condições anatómicas, um 
campo de eleição para a infecção. Em verdade, 
o recemnascido creou á sua passagem na fieira 
pelvi-genital, ou mais particularmente na va
gina, condições muito favoráveis á deposição 
de micro-organismos na mucosa em questão, 
attenta a riqueza da micro-flora vaginal, pondo 
mesmo de lado a questão da possibilidade 
d'uma infecção especifica da mãe. 

Apesar da exactidão dos factos referidos 
n'esta ordem de ideias, a importância que a al
teração da funcção digestiva tem em patholo-
gia infantil é tão grande que nos leva a fazer 
mais algumas considerações a este propósito, 
deixando apenas ligeirissimamente esboçado o 
que é secundário. 

Iniciado o período do aleitamento, o que 
vale o mesmo que dizer — decorridas as pri
meiras horas que seguem o nascimento — a 
creança fica, dizíamos, na eminência de per
turbações digestivas graves, a ponto de ser por 
este meio que se eliminam a maior parte dos re-
cemnascidos. A média das estatísticas obituá
rias, no periodo de aleitamento, orça entre 15 e 
20 por cento, facto que tem uma clara signifi
cação. 
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Mas onde está o motivo d'esta grande hé
catombe infantil? Basta o facto da grande acti
vidade do apparelho digestivo para explicar 
esta affirmative? 

É bem de vèr que não é pelo motivo de in
gerir alimento que a creança está sujeita a pe
rigar na sua saúde, d'outro modo pareceria que 
a grande medida prophylatica a oppòr a uma 
tal contingência seria precisamente prival-a 
d'alimentaçao. A necessidade de supprir ás 
perdas soffridas é uma coisa inadiável, a pri
meira necessidade da vida; mas essa necessi
dade tem a sua formula propria a umas certas 
phases da evolução e é precisamente da con
travenção d'essas formulas que resultam a 
maior parte dos inconvenientes. 

O recemnascido tem os seus órgãos diges
tivos adaptados a receber sem perigo uma 
única forma d'alimento — o leite materno. A 
grande intensidade das funcções digestivas re
querida por um organismo destinado a crescer 
não pôde ser servida indifferentemente por este 
ou aquelle alimento, pois a simplicidade rela
tiva de todos os actos que compõem a funcção 
exige, a par d'um alimento completo, a maior 
facilidade da sua elaboração. Cumprida a lei 
natural que regula estas necessidades, a apti
dão mórbida ficará também reduzida a um mi-
nimo. 

Mas tal não se dá. No período em que a 
alimentação ao seio materno era de rigor, vè-se 
satisfazer esta necessidade orgânica o mais 



<•>) 

disparatadamente possível. A culpa não é, in
felizmente, dos responsáveis pelos pequenos 
seres, a maior parte das vezes, mas sim das 
necessidades que lhes impõe a organisação so
cial. Muitas vezes uma mãe deixa de amamen
tar o seu filho porque necessita afastar-se 
d'elle para angariar o seu sustento e o d'uma 
família ás vezes também. Entregue a quem 
não pôde ou não quer supprir a falta da ali
mentação propria á sua idade por uma ou
tra o mais approximada possivel, a creança é 
obrigada a ingerir verdadeiros venenos, por 
vezes. 

Como não ha de assim o período d'aleita-
mento ser extremamente propicio ás affecções 
digestivas? 

Quantas vezes se nos não depara uma pro
va cabal da contravenção das necessidades na-
turaes dos pequenos seres no período de alei
tamento! 

A athrepsia, designação dada por Parrot 
ao conjuncto de phenomenos mórbidos que de
rivam d'uma nutrição incompleta, reina como 
soberana, segundo a expressão de Bourcy, du
rante o período de aleitamento. Se tentarmos 
investigar o caminho que conduziu a creança 
a um accentuado estado dyspeptico, a mani
festações erythematosas e ulcerosas das mu
cosas e da pelle, etc., poderemos encontrar 
sempre o desvio de regimen como elemento 
etiológico principal. 

Não podemos negar uma influencia consti-
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tucional nem tão pouco podemos negar a exis
tência d'uma flora complexa no apparelho di
gestivo das creanças de> mamma, embora um 
tal estudo seja ainda pobre em elementos se
guros; comtudo, por muito complexa que possa 
ser esta micro-flora e muito fraca a constitui
ção, a sua influencia patbogenica é quasi nulla 
na ausência da causa principal, embora occa
sional— o desvio de regimen. 

Poderíamos invocar em nosso auxilio tra
balhos de iunumeros auctores que se teem en
tregado a estes estudos, mas o facto é tão vul
gar, tão palpável, que nos abstemos de o fa
zer. Pois quem ha que não tenha observado, 
mesmo sem ser medico, a incidência de dys
pepsias graves em creanças alimentadas o 
mais disparatadamente possível? Pela nossa 
parte observamos casos como os que seguem : 
dar caldo de couves a uma creança d'um mez; 
sardinhas a uma outra que tinha mez e meio; 
e, um dos mais edificantes, o de dar gallinha 
cosida a uma creancita de oito dias. 

Mas a influencia da alimentação viciosa 
pôde não ir ao ponto de provocar estragos 
graves immediatos, e, deixando por assim di
zer latente a sua manifestação, provocar á la 
longue alterações osteogenicas que se exteriori-
sariam afinal pelo rachitismo. 

A concepção de Parrot relativa á etiologia 
do rachitismo, cujo inicio filia na syphilis he
reditaria, não tem hoje adeptos. Os trabalhos 
anatomo-pathologicos de Fournier, Lannelon-
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gue e Berne são muito significativos; as obser
vações de Galliard, de M. Colrat, de Girau-
deau são concludentes. 

Beneke e Bouchard, fazendo do rachitismo 
uma doença por retardamento da nutrição, de
vida á não absorpção suffíciente do phosphato 
de cal, parece terem chegado ao conhecimento 
da verdadeira causa. É sabido que o phosphato 
de cal se decompõe no estômago sob a in
fluencia do acido chlorhydrico, dando chloreto 
de cal e acido phospho-glycerico, que toma 
origem na acção do acido phosphorico nas
cente sobre a glycerina proveniente da saponi-
ficação das gorduras pelo sueco pancreatico. 
Ora, é n'estas condições que a absorpção se 
dá, indo os dois corpos soffrer nova modifica
ção nos tecidos. Mas, a condição sine qua non 
d'uma tal modificação chimica, está na presen
ça do acido chlorhydrico. Suppondo a creança 
dyspeptica, em que a acidez gástrica seja de
vida ao acido láctico, uma tal mudança quasi 
não se opéra e a absorpção ha de ser imper
feita. Comby faz gozar á dyspepsia com dilata
ção o principal papel no rachitismo, perten
cendo assim ao grupo dos que filiam a doença 
n'uma auto-intoxicação complexa d'origem gás
trica. 

Quer se trate de fixação insufficiente de 
phosphato terroso, quer d'uma producçâo exag-
gerada d'acido láctico com dyscrasia acida con
secutiva, quer ainda de auto-intoxicação d'ori
gem gástrica, o que parece innegavel é serem 
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as perturbações digestivas a causa primaria 
da doença. 

* 
* * 

Ao transpor os escolhos que tantos perigos 
teem trazido para a creança, avista-se logo ou
tro a que se costuma ligar muita importância 
e que bem justifica uma sentença popular que 
traduz o receio que este periodo inspira. É a 
dentição o segundo ponto escabroso da evolu
ção infantil?.. . 

É certo que os auctores discordam na ma
neira de vèr este ponto, negando uns como 
Magitot e Kassowitz a nefasta influencia d'es
té periodo, asseverando outros como Herard, 
Charpentier, Peter e Hardy a frequência dos 
accidentes da dentição, em que predominam 
as diarrheias, tosses, congestões pulmonares 
e convulsões. 

Guersant, citado por Bourcy, diz a tal pro
pósito: «La dentition n'est pas plus une ma
ladie que la puberté, mais néanmoins cette 
époque très remarquable de l'ossification est 
souvent critique pour l'enfant, comme le sont 
dans une âge plus avancé les époques de la 
menstruation, de l'accouchement et de la ces
sation des régies.» O que isto quer dizer resu-
me-se no seguinte: a dentição cria uma apti
dão mórbida para accidentes diversos. 

Diz Bourcy: «Sabe-se que a curva dos pesos 
da creança indica nitidamente a poussée de 
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cada um dos dentes por um plateau estacionário 
ou uma descida. É o indicio evidente d'uma 
perturbação nutritiva; um tal estado não de

verá ser considerado como absolutamente nor

mal, e então porque repugnará admittir que 
esta perturbação nutritiva, secundada pela dif

ficuldade da sucção, a insomnia, a dòr devida 
á fluxão e á erosão~gengivaes, possa predispor 
a accidentes nervosos, como convulsões, tosse, 
espasmo da glotte, ou favorecer a entrada em 
jogo de micróbios habitualmente ou accidental

mente pathogenicos, como os da enterite cho

leriforme, da bronchopneumonia, do impetigo, 
etc.?» 

A nosso ver, sem desejarmos perfilhar a 
■opinião contraria á d'esté auctor, que evidente

mente pecca por muito exclusiva, Bourcy é 
um pouco exagerado na maneira como enca

ra a questão. Que os accidentes nervosos se 
manifestem com certa intensidade por occa

siâo d'uma poussée dentaria, acceitamos, ë si

milhantemente acceitamos a eclosão d'uma 
infecção; mas o que me prova a influencia 
preponderante d'esta causa? Porque atra

vessam incólumes este periodo tantas créan

ces? _ 
Evidentemente a causa principal pelo me

nos é outra. A. hereditariedade nevropathica 
deverá dar conta da maior parte dos acciden

tes nervosos, e é assim que hoje se explicam 
as convulsões nas creanças portadoras de ver

mes intestinaes. Quanto á facilidade em con

5 
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trahir infecções, é ainda ti pouca resistência or
gânica que ottribuimos a maior culpa. 

Em summa: n'aquillo em que Bourcy vè 
uma influencia accentuada, vemos nós princi
palmente coincidência. 

* * * 

Outro tanto não diremos já d'uma outra 
mudança na evolução physiologica da creança 
— o desmmamar. Particularmente, senão unica
mente, no caso do destetar prematuro ou brus
co, a creança soffre accidentes vários, predomi
nando os da ordem citada precedentemente. 
N'este caso os factos vêem francamente em 
nosso auxilio, porque as perturbações não se
leccionam tão claramente os suas victimas. 

Em creanças robustas, n'um florescente es
tado de saúde, é vulgar vèr-se surgir uma affe-
cção gastro-intestinal grave, d'ordem infeccio
sa, coincidindo no sua apparição com o apar
tar intempestivo e não cuidado. E um facto de 
que todos os clinicos podem dar testemunho. 
Por outro lado a physiologia vem em nosso auxi
lio, mostrando que os condições de elaboração 
digestiva não permittiam incolumemente a sub
stituição brusca do alimento, visto que o leite 
materno, de digestão fácil, a que estava habi
tuado um opparelho digestivo de funcção im
perfeita ou incompleta, foi substituído por ali
mentos que só elaborarão com facilidade ór
gãos mais desenvolvidos. 
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Aqui é manifesta a acção nefasta da mu
dança e, portanto, nunca deveria ser empare
lhada, como faz Bourcy, com a acção da den
tição. 

Acorrentadas a esta perturbação fundamen
tal vêem todas as outras que se costumam ci
tar como peculiares a este período, mas que se 
lhe ligam muito indirectamente por intermédio 
d'esta perturbação fundamenta]. Assim, lesado 
o órgão elaborador dos alimentos, a nutrição 
geral ha de fatalmente ser influenciada e d'ahi 
derivam todas as affecções que tomam origem 
n'uma nutrição imperfeita: dyscrasias, infe
cções, etc. 

Uma das infecções que merece uma consi
deração especial, é a infecção tuberculosa em 
todas as suas formas, porquanto, considerada 
rara pelos auctores antigos durante o primeiro 
anno de idade, é hoje reputada bastante fre
quente. A forma pulmonar mesmo, desde que 
os progressos da bacteriologia levaram á des
coberta do agente especifico de Kock, foi de
monstrada nos casos em que os clínicos anti
gos não viam mais que uma broncho-pneumo-
nia vulgar. 

É sabido hoje de todos os que lidam com 
coisas de medicina que difficuldades surgem 
por vezes ao bacteriologista no diagnostico da 
tuberculose. Nas formas agudas, particular
mente, é difficilimo pôr em evidencia o agente 
especifico. Que admira, pois, terem errado ho
mens como Papavoine, Rilliet e Bartez, que 
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não dispunham d'outros elementos que não 
fossem os dados clínicos e a observação ne

cropsica! Esto então falha absolutamente em 
casos de especificidade bem averiguados hoje 
pela bacteriologia. 

Não deixaremos passar a occasião de refe

rir a preponderância que a hereditariedade 
exerce na tuberculose infantil, tanto mais que 
isto é uma questão ainda ha pouco debatida. 

Desde remotas eras que se admitte a here

ditariedade da tuberculose; uma tal noção re

monta a Hippocrates. Mas sob a forma porque 
ella se manifesta é que tem havido sempre dis

cordância, até ao tempo em que a experiência, 
tomada como verdadeiro critério scientifico, 
veio collocar as coisas no seu verdadeiro pé. 

Com effeito, está hoje assente que o proge

nitor pôde legar á sua descendência não só a 
predisposição, ao que Landouzy chama — here

ditariedade de terreno, mas também o gérmen 
especifico da tuberculose— hereditariedade de 
semente. Apenas ha uma restricção a fazer: 
ao passo que os factos de hereditariedade de 
terreno constituem a regra, os de hereditarie

dade de semente fazem a excepção. Alguns au

ctores mesmo, desprezando o que ha de favo

rável á concepção da hereditariedade de terre

no, só admittem a segunda forma. Segundo 
estes (Peter e Bouchard) o individuo não nasce 
tuberculoso mas tuberculisavel. O que um ge

rador tuberculoso transmitte á sua descendên

cia é uma aptidão que reside n'uma diminuição 
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de resistência orgânica já patente nos elemen
tos primordiaes — ovulo ou espermatozóide — 
sahidos d'um meio intoxicado. Repugna-lhes 
acceitar a possibilidade de symbiose entre o 
bacillo e a cellula inicial. 

Mas ha factos bem averiguados da existên
cia de lesões tuberculosas em cadáveres de 
creanças nascidas de mães tuberculosas e mor
tas algumas horas depois do nascimento. Isto 
alguma coisa significa. 

Lá o facto da frequência da doença nas 
primeiras idades, esse pouco valor tem, por
que é muito difficil provar a ausência de con
tagio; porém outro tanto não acontece com as 
experiências de Landouzy e Martin que ino
cularam cobayas com fragmentos de visceras 
de fetos não tuberculosos macroscopicamente, 
mas nascidos de mãe phtisica, e obtiveram re
sultados positivos. Charrin e Kalt, Birch-Hirs-
chfeld e Schmorl, Johne e Malvoz referem 
egualmente resultados de valor sob o ponto de 
vista experimental. 

A transmissão pelo pae é também verda
deira, dizem-o, em primeirp Jogar experiências 
adequadas de Landouzy e Martin, e depois fa
ctos clínicos referidos por estes auctores e por 
Cevet, Jani, M. Sanson, etc. 

* * 

Estudando as predisposições mórbidas da 
segunda infância encontramos em primeiro lo-
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gar uma receptividade muito accentuada para 
as affecções contagiosas. A creança de peito, 
de que nos temos occupado, gosa para estas 
affecções d'uma certa immunidade; mas n'este 
outro período são extremamente frequentes as 
febres eruptivas, a coqueluche, as manifesta
ções diphtericas, etc. 

Talvez, certamente muita influencia teem 
na propagação de taes affecções, as condições 
em que vivem as creanças n'estas idades, 
pois é então que ellas se reúnem nas escolas, 
e que se procuram umas ás outras para par
tilhar em commum dos folguedos próprios a 
esta idade. Mas não será antes o facto da 
agglomeração que tem importância em vez de 
ser uma aptidão orgânica da phase que atra
vessam a causa principal d'estas doenças? Em 
outros termos: um sèr que atravessa a primei
ra infância, collocado nas condições que réa
lisant as creanças na segunda, não manifesta
ria o mesmo grau de receptividade para as 
affecções contagiosas? 

Julgamos bem que sim, e então o facto da 
idade fica a ter para nós um valor de causa 
occasional. 

O que apparece n'esta idade a prologar as 
phases ulteriores, que serão cheias de peripé
cias mórbidas, são as affecções diathesicas he
reditárias ou prematuramente adquiridas. A es-
crophula apparece e évolue acceleradamente, se 
uma intervenção cuidada não vem refrear-lhe 
os passos. É verdade que o campo d'esta dia-
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these está hoje muito reduzido, desde que a tu
berculose tem roubado para a sua tutela a 
maioria das manifestações outr'ora ditas es-
crophulosas. Mas então digamos que é n'esta 
idade que se desenvolvem as manifestações 
escrophulo-tubereulosas, visto que ainda hoje 
ha lesões que não estamos auctorisados a in
cluir francamente nas affecções tuberculosas, 
e no numero d'estas estão indubitavelmente 
certas lesões da pelle e mucosas a que os an
tigos chamavam escrophulosas. 

O rachitismo apparece n'esta idade com 
toda a sua nitidez; mas já sabemos onde lhe 
devemos procurar a origem. 

Onde se vê claramente a influencia da idade 
sobre certas affecções parasitarias é na histo
ria das tinhas. Com effeito é bem sabida a pre-
dileção da tinha favosa pela segunda infância. 
Pelo que respeita á tinha tonsurante (trico-
phytia do coiro cabelludo) diz Bourcy o se
guinte: «pertence, com effeito, á infância e á 
adolescência; muito raramente apparece após 
os 16 annos, nunca se mostra depois dos 20, e 
mesmo, com os progressos da idade e sem 
outro auxilio, os casos mais rebeldes acabam 
por curar. O terreno, transformando-se, modi
fica, pois, a biologia do parasita. Isto é tão ver
dadeiro que este mesmo parasita, transplantado 
para o adulto é incapaz de produzir n'elle a 
trichophytia do coiro cabelludo, sem ser ferido 
de inércia, porque poderá dar logar á tricho
phytia da barba ou da pelle. O mesmo parasita 
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produzirá, pois, segundo a idade, lesões diffé
rentes pelo aspecto, pela localisação e pela evo
lução». 

* 
* * 

Adolescência. — É n'este período que se ini
ciam as névroses, para o que concorre em 
muito um outro factor — a puberdade. Esta 
designação cabe a uma série de phenomenos 
de. crescimento que acompanham a primeira 
ovolução nas raparigas, a primeira producção 
de espermatozóides nos rapazes, e estabelece 
uma separação nitida' entre infância e adoles
cência, ao fim da qual corresponde a cessação 
do crescimento physico. 

Ora, sob o ponto de vista da physiologia se
xual, a puberdade não offerece a mesma im
portância nos dois sexos. Se sob um ponto de 
vista muito geral ha uma ligeira distincção a 
fazer na predilecção de certas doenças chroni-
cas por um ou outro sexo, não se dá o mesmo 
com as doenças agudas; mas se encararmos a 
questão pelo lado da physiologia genital nas 
suas relações com a pathologia geral, então a 
influencia do sexo é particularmente notá
vel. 

A vida genital do homem passa sem acci
dentes, por assim dizer, a menos que elle não 
viva uma vida desregrada ; mas pelo que res
peita á mulher as cousas são muito outras. 
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Pelo estabelecimento da menstruação cria a 
donzella uma aptidão especial para affecções 
de ordem nervosa, como são a hysteria, a cho

rea, a hemicranea. A chlorose é das doenças 
de evolução que mais affinidade tem para este 
período. Mas além d'isto a menstruação cria 
uma receptidade accentuada para toda a ordem 
de affecções que dependem, em parte, das alte

rações nervosas nutritivas. 
Depois, se sobrevem n'este periodo o estado 

de gravidez, todo o cortejo de accidentes que 
um tal estado pôde suscitar, taes como pertur

bações nervosas, perturbações da circulação, 
da respiração, da digestão e das secreções. Se

gue a puerperalidade com a sua grande apti

dão para as infecções. A. lactação, com o esgo

tamento como consequência, cria uma recepti

vidade particular em face da tuberculose. 
E seguindo n'esta ordem de ideias juntaría

mos grande somma de elementos todos tenden

tes a enegrecer o quadro da vida genital da 
mulher. O factor idade passa n'esta altura a ter 
um valor secundário relativamente á influencia 
do sexo; mas como o nosso programma não 
abrange este assumpto, não demoraremos mais 
n'elle, passando novamente ao caminho que 
nos propozemos seguir. 

Referimonos ás névroses e á chlorose 
■como doenças proprias do periodo em questão, 
mas incidindo sobre o sexo feminino principal

mente. Ha, comtudo, como já também referimos 
muito de passagem, doenças peculiares, pelo 



74 

menos em frequência, á phase da evolução 
chamada adolescência, e que não escolhem 
sexo. Referimo-nos ás doenças agudas de 
toda a ordem, merecendo ainda assim uma 
particular menção a febre typhoide, a tubercu
lose e o rheumatismo articular agudo. Esta 
affecção tem uma tal predilecção por esta idade, 
que alguns auctores (Gubler) foram levados a 
consideral-a uma poussée de croissance. Mas, 
como muito bem o faz notar Bourcy, o que de
veríamos pensar dos ataques que teem a sua 
apparição mais tarde? É verdade que uma affe
cção de caracter rheumatismo] que oppareça 
pela primeira vez depois dos 30 annos, isto 
é, depois de completo o crescimento, é de 
crer que tenha uma outra significação; mas 
como explicaria a doutrina perfilhada por Gu
bler as repetições que teem logar depois dos 
30 annos? 

Acompanhamos Bourcy, admittindo que o 
crescimento possa influir como causa predis
ponente, pelas perturbações que acarreta á nu
trição geral, roubando-lhe uma parte dos seus 
materiaes; e damos-lhe assim, em harmonia 
com as ideias de Springer, um papel, embora 
importante, secundário, pois não dispensa o 
concurso d'uma outra causa (infecção, intoxi
cação, reacção nervosa, etc.) que venha fazer 
cessar o estado potencial d'esta, pondo a doença 
em actividade. Como factor etiológico nada 
consegue independentemente, porque só lhe 
cabe a faculdade de collocar o organismo em 



75 

imminencia mórbida. De resto, isto é um fa
cto de ordem geral que vimos estudando: a 
uma grande actividade physiologica correspon-

. de sempre uma grande aptidão mórbida. 

i 



CAPITULO II 

Período estacionário 

A característica anatomo-physiologica do 
período que os auctores clássicos assignalam, 
comprehendido entre os 25 e os 55 annos, é 
esta:—órgãos e funcções respectivas teem at-
tingido e conservam o máximo grau de perfe
ctibilidade. Em harmonia com este principio, o 
homem, em plena posse das suas faculdades 
physicas e intellectuaes, réalisa as melhores 
condições para a lucta pela existência. Mas 
ainda aqui acontece, como nos demais perío
dos que temos percorrido, ser a aptidão ás 
causas morbificas, proporcionada á energia 
funccional. A justa proporção guardada entre 
energia physiologica e perfectibilidade orgâni
ca, põe o homem, por assim dizer, a coberto 
das influencias morbificas que nos chegam do 
mundo exterior, ou pelo menos cria-lhe um 
máximo de resistência a essas influencias; mas-
outro tanto se não dá para o que Sydenham 
chamou doenças vindas de nós, doenças crea-
das por nós, se o permittem os auctores que 
não admittem causas endogenicas. 
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Com effeito, a resistência ás influencias ex
ternas é provada, não só em face da physiolo-
gia normal, mas ainda á luz da clinica. É, por 
exemplo, incontroverso o estado refractário re
lativo do adulto em face das febres eruptivas. 
No que nem todos estão d'accôrdo é no meca
nismo d'esse estado refractário, querendo uns 
que seja manifesta a acção defensiva do orga
nismo perfeitamente desenvolvido, opinando ou
tros que o individuo é preservado por immuni-
dade adquirida em múltiplas e minimas infe
cções que passaram despercebidas. 

A nosso vêr ambas as opiniões são acceita-
veis, mas não isoladamente. Ninguém deveria 
negar a influencia favorável de cada um d'estes 
factores na protecção do individuo adulto con
tra as causas de infecção. 

Mas a robustez physica não protege o indi
viduo contra as causas que vêem de si próprio, 
diziamos. E assim é. O adulto tem contra si as 
condições variadas da lucta pela existência, de
pendentes em parte da sua condição social. Os 
menos protegidos da fortuna estão, evidente
mente, em bastantes circumstancias, mais ex
postos a todos os dissabores e a todas as tem
pestades da vida; comludo o calice da amargu
ra nem só por estes é tragado, todos o sabem, 
o que dá, talvez, ao factor condição social um 
valor restricto. 

Em qualquer condição, pesada ou ligeira 
que seja a profissão, o individuo adulto tem o 
sentimento dos seus deveres, a consciência da 
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sua responsabilidade; tem, como muito bem 
diz Bourcy, perdido a bella negligencia da crean-
ça, sem ter adquirido ainda a serena indifferen-
ça do velho; soffre pelos seus e para os seus, 
e, tudo o que não seja isto, para elle é secun
dário, a menos que um entranhado egoísmo 
não faça d'elle um ente inutil e até prejudicial. 

Não podemos furtar-nos á tentação de trans
crever as seguintes palavras de Pinei, que syn-
thetisam admiravelmente todas as condições 
desfavoráveis a esta phase da vida: «Une or
ganisation débile par origine on bien détérioré 
par des écarts de jeunesse . . . l'essor immense 
qu'a pris l'ambition de l'homme, soit pour les 
honneurs et les biens de la fortune soit pour 
les distinctions du savoir et de la célébrité, une 
vie sédentaire qui entrave toutes les sécrétions 
et énerve le mouvement musculaire, en même 
temps que la bonne chère et l'intempérance 
fournissent une exubérance de sucs nourriciers, 
les alternatives des veilles, d'une application 
forte et des traveaux de cabinet, des chagrins 
concentrés, des contrariétés sans cesse renais
santes, le choc orageux de toutes les passions 
au sein même des familles où devraient régner 
le calme, l'ordre et l'harmonie: que de sources 
fécondes de maux physiques ou moraux, de 
toutes les affections invétérées qui font égale
ment le désespoir du médecin, du malade et de 
tout ce qui l'environne!» 

E de tudo isto se infere facilmente quaes as 
perturbações predominantes do periodo em 
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questão. Por um lado alterações nervosas, ex-
teriorisando-se por variadas entidades mórbi
das; por outro, alterações de nutrição, quasi 
resumem toda a pathologia do adulto, pelo me
nos do que constitue o maior flagello para esta 
idade. 

Os elementos etiológicos não teem evidente
mente a mesma acção, e assim é que as per
turbações d'esta ou d'aquella ordem hão de re-
lacionar-se mais ou menos com o estado social 
do individuo, com a sua profissão, etc. Um ho
mem obrigado a dispender uma grande somma 
d'energia physica, particularmente quando as 
condições lhe não permittam refazer-se cabal
mente da energia gasta, está sujeito ao esfalfa-
mento physico com as suas consequências. Se 
o excesso de trabalho é d'ordem mental, o es-
falfamento intellectual será a sua consequência. 
No individuo sedentário serão as doenças por 
retardamento de nutrição o flagello que o virá 
surprehender n'esta phase da vida, para não 
mais o deixar até aos seus últimos dias, atra
vessando o resto da existência com alterna
tivas de melhor e peor, mas soffrendo sem
pre. 

Nas doenças por retardamento da nutrição 
contam-se a golta, a obesidade, a diabete, a li
thiase, o rheumatismo chronico, a asthma, etc. 
Não esqueçamos, comtudo, a influencia pre
disponente da hereditariedade, que figura no 
maior numero de casos, certamente como cau
sa de mais valor que toda essa série de cir-
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cumstancias creadas pela idade. Comtudo a sua 
acção é nítida e não offerece contestação. 

Pelo que respeita a doenças mentaes, per
tencem também quasi exclusivamente a este 
período. É um facto que se deduz facilmente 
da estatística. Citam-se, é verdade, alguns ca
sos relativos á adolescência, mas isto é extre
mamente excepcional. A hereditariedade ne-
vropathica entra com um grande quinhão para 
estas manifestações. 

A neurasthenia recruta as suas victimas 
nos indivíduos que tenham ultrapassado os 20 
aonos e não apparece, pôde dizer-se, depois 
dos 50. É, portanto, a névrose de Beard uma 
doença propria á idade média da vida. Alguns 
auctores, comtudo, divergem d'esté modo de 
vèr, admittindo que as creanças frequentando a 
escola são particularmente aptas a contrahir a 
neurasthenia. Ora uma tal asserção é errónea, 
briga até com as leis mais elementares da phy-
siologia infantil. A este propósito diz muito bem 
o Sr. Dr. Campos Monteiro na sua dissertação 
inaugural: «Um individuo de 7 ou 8 annos, 
que considera o cumprimento dos seus deveres 
de estudante uma massada desnecessária, cujo 
systema nervoso, meio adormecido ainda, só 
entra gostosamente em actividade para as fun-
cções da vida vegetativa, onde o psychismo é 
rudimentar e, sentado á banca de trabalho, 
mesmo sob a férula inflexível do mestre, só 
tem olhos para as andorinhas,—as eternamen
te livres! — que lá fora esvoaçam, e em cujo 
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organismo sadio a vida irrompe luxuriante
mente, constitue um péssimo meio para o cul
tivo de névroses». 

Outros, attribuindo um predomínio á in
fluencia profissional, chegam a negar a neu
rasthenia nos estudantes. Também não con
cordamos com este modo de vêr tão absoluto. 
•Que nas escolas elementares, nos collegios a 
doença de Beard seja desconhecida, é o nosso 
credo; mas uma tal affirmativa não pôde es-
tender-se ao que se passa nos institutos supe
riores. Muito ao contrario, a neurasthenia é 
ahi frequentíssima, o que se deveria admittir á 
priori, ou d'outro modo era negar a sua causa 
determinante —o esfalfamento que resulta da 
vontade no cumprimento dos deveres. Pois não 
são particularmente dispostos a contrahir a 
neurasthenia os indivíduos a quem a sua pro
fissão exige a concentração da attenção e da 
vontade? 

Nas perturbações do systema nervoso ain
da nos compete referir, sendo peculiares á idade 
madura, doenças chronicas como o tabes, a es
clerose em placas, etc. Mas, no estado actual 
dos nossos conhecimentos, a influencia predis
ponente da idade tem perdido muito do seu 
interesse, visto ser conhecido .o papel que a 
hereditariedade e as infecções anteriores repre
sentam, na etiologia das doenças nervosas. 

6 



CAPITULO III 

Regressão 

Este período, a que Canstatt chamou perío
do de formação retrograda, começa na norma
lidade dos casos pelos 55 annos, proximamen
te. Comtudo, a constituição individual, a pro
fissão, o habito, etc., são outros tantos factores 
com que teremos de entrar em consideração 
ao apreciar as condições que este período réa
lisa em face das causas morbificas. Sob um 
ponto de vista physiologico normal, o que ca
ractérisa esta phase da vida é um predomínio 
da desassimilação sobre a assimilação, um en
fraquecimento dos reflexos, de modo que todas 
as fnncções se realisam escassas em energia, 
arrastadamente. . . D'aqui uma consequência 
anatómica se deduz: os órgãos atrophiam-se, 
degeneram, esclerosam-se. 

E são, de facto, d'uma maneira geral, estes 
os processos mórbidos característicos da ve
lhice. Com effeito, sabe-se que nos velhos o 
peso e a estatura diminuem progressivamente. 
Tegumentos, músculos da vida de relação e 
mesmo da vida vegetativa, tudo é a sede de 
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atrophias, de degenerescências. As proprias 
visceras se reduzem na sua massa: cérebro, 
medulla, órgãos dos sentidos, pulmões, baço, 
ganglios lymphaticos, tudo é attingido mais ou 
menos por estes processos. A emaciação não 
poupa nada, e se em muitos casos estas modi
ficações não são patentes é porque ou a topo-
graphia d'esses órgãos os torna dificilmente 
exploráveis ou ha massas adiposas considerá
veis a mascarar essas modificações. 

De todos os apparelhos o circulatório é o 
que particularmente soffre alterações do theor 
das referidas. É por elle que se aferem as con
dições de vitalidade do velho. Costuma dizer-se 
até que um individuo tem a idade das suas ar
térias; o que equivale a dizer que não são os 
annos, em muitos casos, que fazem os velhos. 

O coração, muitas vezes apparentemente 
hypertrophiado, tem muito reduzidas as pro
priedades contracteis. As artérias, similhan-
temente esclerosadas, calcificam-se e preen
chem muitíssimo mal o seu papel; são o ponto 
de partida de perturbações por que se extin
guem os velhos. A atrophia dos capillares, o 
augmento de volume das veias, são outras tan
tas consequências da evolução retrograda. As 
veias, augmentando de volume, vão perdendo a 
musculatura e a elasticidade. 

Da relação existente entre órgãos e respe
ctivas funcções deduziremos facilmente a expli
cação da decadência funccioual generalisada 
que se observa n'esta idade. A diminuição das 
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faculdades intellectuaes, das qualidades senso-
riaes, etc., caracterisam o funccionamento ner
voso do ultimo período da vida. A esclerose 
pulmonar, o emphysema, a dilatação bronchi-
ca com estagnação de productos secretorios 
favorecendo a implantação de infecções secun
darias, justificam a decadência das funcções 
respiratórias. Do estado já assignalado do ap-
parelho circulatório depende todo o quadro de 
perturbações tantas vezes observadas na velhi
ce: rupturas arteriaes, thromboses com todas 
as consequências (amollecimento cerebral, gan
grenas, etc.) As alterações dos órgãos depura-
dores por transformação em tecido conjuncti
ve, acarretam um funccionamento insufflciente 
com as suas perniciosas consequências. A ra
refacção do tecido ósseo, acarretando uma fra
gilidade accentuada, predispõe ás fracturas e 
difficulta, de concurso com a inércia dos pro
cessos de reparação, a sua consolidação. 

No quadro muito complexo do que se cha
ma «velhos urinários» avulta, pela sua impor
tância, a hypertrophia da prostata. E' notável 
que, n'um período de atrophias e degeneres
cências, appareça um órgão que systematica-
mente extériorisa as suas alterações por hyper
trophia. D'esta alteração resulta tudo o que se 
pôde ligar com uma retenção de productos des
tinados a ser eliminados, como é a urina que 
o augmento de volume da prostata retém na 
bexiga, creando assim uma fonte de intoxica
ção. 
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A predisposição a contrahir tumores é egual-
mente digna de nota, particularmente no que 
diz respeito a affecções cancerosas. Embora a 
natureza maligna das neoplasias seja a regra 
n'esta idade, o quadro symptomalogico é cara
cterístico. Não se observa em geral a evolução 
rápida que é costume assignalar aos tumores 
malignos; pelo contrario, a sua evolução é len
ta, insidiosa; só muito tarde acarretam a ca
chexia. 

A dôr é um elemento geralmente pouco rui
doso no período de regressão, e tanto menos 
ruidoso quanto mais avançada é a evolução 
retrograda ou involução, como lhe chama Cans-
tatt. Assim, a pneumonia é uma doença fre
quentíssima nos velhos e quasi nunca ha ves
tígios da pontada, symptoma aliás de muito 
valor para o diagnostico. Afora os signaes es-
thetoscopicos e a adynamia, falha tudo o mais 
que se prende com a sensibilidade embotada 
dos velhos: dòr, tosse, etc. 

E ainda por este mesmo motivo que nos 
velhos os accidentes da lithiase biliar ou renal 
não teem nada de apparatosos. A diabete não 
se acompanha em geral de polydipsia e poly
phagia. A gotta não tem a sua exteriorisação 
franca que se observa na virilidade. Emflm, 
como dizia Grisolle, «cada órgão parece viver 
e soffrer isoladamente». 



A idade tem nos predisposições mórbidas 
um papel saliente; comtudo é da alçada da me
dicina atenuar essa má influencia, aconselhan
do nos différentes períodos da vida uma série 
de medidas prophylaticas que d'algum modo 
garantirão o individuo contra a sua acção. 

No decorrer do nosso trabalho apparecia a 
auxiliar a influencia predisponente da idade 
este outro factor — a hereditariedade. Ora, só 
no combate das causas adjuvantes pôde existir 
uma prophylaxia d'uma tal predisposição mór
bida — a idade. 

Combater, pois, os perniciosos effeitos das 
taras hereditárias, seria, a nosso ver, d'um 
grande alcance. 

As anomalias de formação herdam-se; mas 
a hygiene nada pôde fazer n'este caso. A natu
reza cabe o papel de as extinguir, acarretando 
a esterilidade a uma das próximas gerações. 
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As diatheses transmittem-se e a sua in
fluencia apparece em todas as idades. Ao me
dico competia minoror-lhe os effeitos, aconse
lhando, sendo possivel, antes do casamento, to
das as medidas hygienicas tendentes a tornar 
o individuo menos prejudicial para a sua des
cendência. Consultado a tempo, deveria tentar 
evitar uma união de que resultasse a approxi-
mação de indivíduos com as mesmas taras or
gânicas; pois -sabe-se quão aggravadas se en
contrarão na descendência. Por esta razão jul
gamos que um casamento consanguíneo nunca 
deveria realisar-se sem prévio consentimento 
medico. A hereditariedade nervosa deveria me-
merecer ainda uma attençâo especial. 

Quanto á tuberculose, admittindo a sua 
transmissibilidade em natureza, deveria procu-
rar-se, por um tratamento prévio adequado, tor
nar o individuo menos perigoso para a sua 
descendência, melhorando n'elle as condições 
de vitalidade. 

A mesma consideração poderia ser feita re
lativamente á syphilis. Um syphilitico. é rela
tivamente pouco perigoso para a sua descen
dência três annos depois da sua infecção con
venientemente tratada. 

Mas, infelizmente, a intervenção medica pou
cas vezes é solicitada e todos os dias se con-
trahem casamentos nas mais desastradas con
dições. Hoje a ideia determinante do matrimo
nio é principalmante subordinada ao interesse 
material. Todas as condições physicas e mo-
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raes d'uma salutar união são desprezadas e 
então o medico é chamado a remediar incon
venientes que deveriam e poderiam ser evitados 
n'uma grande parte dos casos. 

Ha muito a lucrar com os conselhos da me
dicina, mesmo depois d'um casamento mau, sob 
o ponto de vista da hygiene social, que não é 
mais que a somma dos resultados da hygiene 
das famílias. Sabe-se que um individuo habi
tualmente intoxicado não é igualmente perigoso 
para a sua descendência em todos os momen
tos da vida. A actividade das trocas é mais 
ou menos retardada, conforme o momento a 
considerar, de modo que o producto de conce
pção deverá pautar-se pelas modalidades de 
nutrição dos seus geradores. 

As seguintes palavras de Devey frisam bem 
a vantagem que haveria em attentar n'estas 
pequeninas coisas em apparencia : «Quer-se 
plantar uma arvore? escolhe-se o tempo, a es
tação; cava-se a terra e prepara-se; empre-
gam-se todos os cuidados para que a arvore 
pegue: qual é a flor que os não exige? Só o 
homem se produz sem preparação. Não se at
tende nem á sua saúde nem á de sua mãe; 
tem-se o estômago carregado d'alimentos, a 
cabeça esquentada pelo vinho, está-se fatigado, 
cheio d'occupaçoes e de cuidados . . .» 

Declarada a gravidez ainda o medico pôde 
dar conselhos úteis tendentes a garantir o pro
ducto de concepção contra as influencias que 
o possam prejudicar n'este período, regulando 
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a vida da mulher gravida, vigiando pela sua 
hygiene. Assim será util não só á mãe como 
ao filho. 

A vida ao ar livre tanto quanto ser possa, 
o exercicio moderado, a trancjuillidade do es
pirito, as distracções suaves, uma boa escolha 
da alimentação (abundante, de fácil digestão e 
fortificante), cuidados de vestuário e de limpe
za, etc., constituirão a série de medidas pro-
phylaticas de que mãe e filho tirarão grande 
proveito. 

Avisinha-se o parto, deverá redobrar-se de 
cuidados; particularmente, no caso d'uma pri-
mipara, o medico deveria ser chamado a ava
liar das condições em que possivelmente se 
dará o parto. Estando tudo normal ainda seria 
de grande vantagem que o parteiro estivesse 
presente depois de iniciado o trabalho, pois 
nem todos os accidentes podem ser previstos 
d'antemào e as parteiras nem sempre avaliam 
bem da necessidade da presença do medico. 
Quando apparecem difficuldades julgam-se por 
vezes habilitadas a removel-as e, quando che
gam por fim a confessar a sua insufficiencia, 
já o medico não chega a tempo de salvar nem 
a mãe nem o filho ou pelo menos um d'elles. 

Suppondo todas as coisas normaes ou nor-
malisadas, com o principio da alimentação do 
recemnascido chega o momento de muito se 
aproveitar com os conselhos medicos. Sem
pre que um obstáculo insuperável se não op-
ponha, a amamentação ao seio materno será 
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o único meio de ministrar alimento ao recém- ' 
nascido. Ha em geral o costume de fazer calar 
as creanças sempre que choram dando-lhe de 
mammar. E um grande erro de que provém a 
maior parte das vezes consequências funestas. 
Grande numero de vezes os recemnascidos 
choram com frio, mas para as mães é sempre 
a fome a causa do choro. 

A regulamentação do aleitamento é, por as
sim dizer, a base de toda a hygiene infantil. 
Habituar o recemnascido a alimentar-se a in-
tervallos certos é d'uma grande facilidade e as 
suas vantagens são enormes. Durante o pri
meiro mez deverá ser dado o peito de duas em 
duas horas. Do segundo mez até ao quinto o 
intervallo deverá ser de duas horas e meia de 
dia e de três horas de noite. D'aqui em diante 
até ao fim do aleitamento, que deveria pro-
longar-se durante o primeiro anno, o inter
vallo deverá ser de três horas de dia e de 
quatro horas de noite. 

Este regimen, acompanhado das medidas de 
prophylaxia geral, protege a creança 'de gran
de numero de perturbações que não só teem 
um perigo immediato, mas ainda podem in
fluenciar muito desfavoravelmente períodos 
mais avançados da evolução. Pois não é na 
contravenção do regimen alimentar da pri
meira infância que se deve procurar a causa 
principal do rachitismo? 

Mas nem sempre as circumstancias permit-
tem a amamentação ao seio materno e então 
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' o medico terá de indicar o melhor meio de a 
substituir. Uma boa ama seria evidentemente 
o melhor recurso n'iim tal coso; mas quantas 
difficuldades para realisar este desiderato? 

Sem querermos discutir este ponto, veja
mos como a alimentação artificial poderia ser 
levada a effeito com vantagens em muitos ca
sos sobre a amamentação pelas amas merce
nárias. 

Em primeiro logor a escolha do leite dever 
ria merecer a consideração do medico, pois 
que não é indifférente empregar um ou outro 
dos animaes domésticos de que é costume lan
çar mão para este fim. O melhor leite seria 
aquelle cuja composição se approximasse mais 
da do leite de mulher. Debaixo d'esté ponto de 
vista o leite de jumenta gosa de preferencia 
para "muitos medicos, porque, em primeiro lo-
gar, é alcalino, contém pouca caseína e muito 
assucar, o que o approxima notavelmente do 
leite de mulher. É pouco rico em manteiga, 
mas isto constitue uma vantagem para os pri
meiros tempos de aleitamento. É ligeiramente 
purgativo, mas a tolerância estabelece-se de
pressa. 

O leite de cabra tem qualidades inversas, 
contém muita caseína e pouco assucar, mas 
gosa d'uma propriedade importante, que lhe é 
commum com o precedente —é quasi inoffen-
sivo sob o ponto de vista da transmissão da 
tuberculose. 

Mas o leite de vacca, embora tenha quali-
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dades bastante desfavoráveis, é o mais com-
mummente usado para este fim. Elle é, pelo me
nos emquanto não estiver bem provado o con
trario, capaz de transmittir a tuberculose. 
Além d'isto é muito rico em manteiga e em 
caseína e pobre em assucac. 

Todos estes inconvenientes se remedeiam 
melhor ou peor, e é baseados n'isto que mui
tos tratadistas lhe dão preferencia, tanto mais 
que é o de mais fácil acquisição. 

Fica, portanto, o aleitamento artificial como 
mais um recurso para prevenir o caso da não 
viabilidade de amamentação ao seio materno. 
O valor d'elle é grande, dizíamos, mas com a 
condição de serem rigorosamente cumpridos 
os cuidados que o seu emprego reclama. 

Continuando n'esta ordem de ideias iríamos 
vendo que em todas as phases da vida a inter
venção dos conselhos medicos utilisaria para 
combater á influencia predisponente da idade 
perante as causas morbificas. Mas o nosso 
programma era restricto e, segundo o titulo 
d'esté trabalho, não deveríamos ter entrado 
n'estas considerações. Se o fizemos, tínhamos 
apenas em vista mostrar por alguns exemplos 
que ainda para esta causa tão natural, tão ine
vitável á primeira vista, ha remédios. 
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PROPOSIÇÕES 

Anatomia.—A corda do tympano não é uma 
dependência do facial, como descrevem os au-
ctores clássicos. 

Physiologia.—A necessidade sexual é uma 
funcção geral do organismo. 

Pathologia geral. —A doença é um bem. 
Therapeàtica:^3Nrão ha medicação pharma-

cologica que ,valhá a therapeutica hygienica. 
Anatomia pathologica. — Os kistos dermoides 

do ovário são d'origem ovular. 
Medicina operatória.— Podendo escolher, re

jeitarei sempre a laqueação da carótida no terço 
inferior. 

Pathologia medica. —Na maioria dos casos, 
o cancro do estômago é. clinicamente indiagnos-
ticavel. 

Pathologia cirúrgica. —A idade avançada nem 
sempre annuvía o prognostico das fracturas. 

Obstetrícia.—É possível diagnosticar a gra
videz no fim de sessenta dias. 

Hygiene. — O trabalho gasta menos que o se
dentarismo. 

Medicina legal.—O medico deveria ser cha
mado a intervir em todos os ramos de legisla
ção. 

Visto. Pôde imprimir-se. 
o DIRECTOR, 

• Carlos Lima. Moraes Caldas. 
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