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DEFINIÇÃO E SYNONYMIA
A palavra—uremia —derivada de duas palavras gregas (owcm-urina, aima-sangue) quer
dizer—a presença de urina no sangue e não a
de urea, como querem Gluber, Frerichs e outros pathologistas.
De accordo com esta interpretação e apezar da difficuldade com que, nas sciencias medicas, luta todo aquelle que deseja dar uma boa
definição, procuraremos dar uma do estado
mórbido de que nos vamos oceupar e diremos :
Uremia é uma nosohemia secundaria produzida pelos princípios constituintes da urina,

em virtude de um obstáculo á sua eliminação
pelos rins.
Sobre este ponto divergimos um pouco da
maioria dos auctores, que tomam mais em consideração as perturbações nervosas do que as
alterações do sangue que as produzem.
Esta moléstia é ainda conhecida pelas denominações de intoxicação uremica, encephalopathia uremica, encephalopathia albuminurica e
urinemia.

ETIOLOGIA

Definindo a uremia dissemos que ella era
devida a um obstáculo á eliminação da urina.
Este obstáculo pôde reconhecer diversas
causas.
No estado normal o soro sanguíneo passa
atravez as paredes das artérias dos glomerulus de Malpighi para as ampolas terminaes dos
tubos contornados dos rins ; d'ahi dirige-se para
os tubos rectos ; e em sua passagem pelos tubos contornados, a albumina do soro é reabsorvida, as outras partes constituídas pela agua,
saes, matérias extractivas, etc., continuam em
seu trajecto para a bexiga afim de serem eliminadas.
De todas as causas que podem impedir esta
funcção, a mais frequente é sem duvida o mal
de Bright.
Todas as formas anatómicas d'esta moléstia podem produzir a uremia, mas aquella que
mais frequentemente dá logar a este estado
mórbido, é a nephrite parenchymatosa.
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Entretanto alguns pathologistas dizem que,
se esta forma é que mais vezes produz a uremia, é porque ella é a mais frequente, mas que,
em igual numero de casos de nephrite parenchymatosa e de nephrite intersticial, esta é a
que mais vezes é complicada d'aquelle estado
mórbido.
Para combater esta opinião, basta lembrar
o mechanismo pelo qual. as nephrites produzem
a diminuição ou a suppressão da secreção urinaria e por conseguinte a uremia.
Na nephrite parenchymatosa são os glomerulus de Malpighi e os tubos uriniferos que primeiramente são atacados ; ora, desde que os
glomerulus são destruídos ou pelo menos alterados a urina não pode ser excretada; além
d'isso a descamação epithelial dos tubos e sua
obliteração tem como consequência a estagna-ção da pequena quantidade de urina excretada
ê sua reabsorpção ; mas antes que se dê esta
reabsorpção, a parte do tubo áquem do obstáculo dilata-se até onde o permitte a sua elasticidade. O tubo assim dilatado pode, não só
comprimir os tubos visinhos e tornar-se um
novo obstáculo á excreção da urina, mas ainda
comprimir os vasos afférentes do glomerulo visinho e produzir a sua ischemia, d'onde a diminuição de pressão n'aquelles vasos, diminuição da transudação do soro sanguineo atravez
de suas paredes e por conseguinte diminuição
da excreção urinaria, e assim successivamente.
Ora este processo mórbido atacando os dous
rins (o que é o caso mais frequente), comprehende-se o grande embaraço que d'ahi resulta
á depuração urinaria.
Na nephrite intersticial, o processo mórbido
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começa pelo tecido conjunctivo que separa os
diversos canaliculus uriniferos, segue uma marcha geralmente chronica, não invade toda a extensão dos rins desde o principio da moléstia,
é somente quando a proliferação do tecido conjunctivo é muito abundante para comprimir os
canaliculus, os vasos e os glomerulus; ou ulteriormente quando a retracção d'esté tecido .já
é considerável e generalisada, que se manifesta
a uremia.
A degenerescência amyloide dos rins é, das
formas anatómicas do mal de Bright, a que menos vezes produz a uremia.
A razão é: i.° Porque esta moléstia é quasi
sempre o resultado tardio de um vicio geral de
nutrição, causado por sua vez por diversos estados mórbidos (quasi sempre diathesicos) que
geralmente produzem a morte antes que o processo mórbido do rim tenha tempo de percorrer todas as phases, isto é, antes que a tunica
média dos vasos dos rins, e principalmente dos
vasos afférentes dos glomerulus, tenha sido invadida por uma substancia característica de um
aspecto semelhante ao do amidon, e tornado
aquelles órgãos impróprios á depuração urinaria.
2.° Porque, em virtude do vicio geral da
nutrição de que acabamos de fallar, esta se faz
sem energia, a assimilação e dessasimilação fazem-se lentamente, e os productos resultantes
da desassimilação das substancias proteicas,
sendo consideravelmente diminuídos, raras vezes se accumularão no sangue em quantidade
sufficiente para produzir a uremia, embora não
sejam facilmente eliminados pelos rins.
Além do mal de Bright, existem ainda ou-
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trás moléstias que podem dar origem á uremia;
taes são as :
Moléstias febris.—N'estas moléstias, além
do embaraço á eliminação da urina, em virtude
de uma nephrite mais ou menos intensa que
geralmente as acompanha, existe um augmento
considerável das oxydações das substancias
proteicas, cujos productos são derramados na
torrente circulatória, onde, accumulando-se,
produzem a uremia.
De todas as pyrexias, a escarlatina e a febre amarella são as que mais vezes dão logar
a accidentes uremicos.
Em certos casos de febre amarella em que
não se encontram lesões renaes capazes de explicar estes accidentes, tem-se procurado ligal-os a uma perturbação da innervação, consistindo em um espasmo dos vasos dos rins,
produzindo a anemia d'estes órgãos e, por conseguinte a suppressão da secreção urinaria.
Choiera.— N'esta moléstia, principalmente
no periodo asphyxico, manifestam-se diversos
accidentes nervosos análogos aos da uremia.
Terão a mesma origem?
Os rins apresentam algumas vezes diversas
alterações, como sejam: hyperhemia, descamação epithelial e no ultimo periodo, degenerescência dos epithelios em consequência de sua
necrobiose por falta de nutrição; observa-se
também a anemia durante a vida.
Estes dados foram sufficientes para que
certos auctores concluíssem que estes accidentes eram devidos á uremia.
Mas se reflectirmos que no cholera ha um
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grande affluxo de líquidos para o intestino, e
que estes levam comsigo os princípios da urina ;
que, em consequência da diminuição das combustões intersticiaes, estes princípios diminuem ; que o sangue torna-se extremamente espesso, d'onde resulta a difficuldade da circulação, abaixamento da tensão arterial, a difficuldade da nutrição dos tecidos, insufíiciencia da hematose, alteração dos glóbulos vermelhos por
excesso de acido carbónico, devemos concordar
que, se algumas vezes estes accidentes se podem ligar á uremia, na maioria dos casos devem ser attribuidos á falta de nutrição do systema nervoso, irrigado por um sangue espesso,
pobre de oxygenio, ou, segundo a opinião de
Treitz, Bulh e Seé, ao próprio principio cholerigeno.
Estado puerperal.—Diversas opiniões teem
sido apresentadas para estabelecer a relação
que existe entre a eclampsia puerperal e a uremia, nós, porém, deixaremos de entrar em semelhante discussão, a qual nos levaria muito
além dos limites que pretendemos traçar a este
assumpto. Limitarmos hemos a manifestar o
nosso modo de pensar, e que nos parece mais
de accordo com os factos clínicos.
Alguns auctores negam que a uremia possa
ligar-se ao estado puerperal, porque, dizem elles, muitas vezes a eclampsia manifesta-se sem
que existam perturbações da uropoiese, e sem
que, nos casos de autopsia, se observem alterações dos rins; e para comprovar esta asserção, apresentam factos e estatísticas, observados porauctoridadesscientificas fidedignas, entre as quaes se acham Hartmann, Lever, Os-
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borne, Depaul, etc. Outros cahem no extremo
opposto e consideram como causa geral e exclusiva da eclampsia puerperal, perturbações
da uropoiese, provenientes das alterações dos
lins, porque em muitos casos a eclampsia coincide com as perturbações da uropoiese e lesões
renaes.
D'esta opinião são, entre outros : Frerichs,
Imbert G-ourbeyre, Braun e Bailly, que affirmam
que os accidentes nervosos conhecidos pela denominação de eclampsia puerperal, acham-se ligados á intoxicação uremica.
A' vista, pois, d'estes factos, cuja veracidade não pode ser contestada, não podemos
acceitar de uma maneira exclusiva nenhuma
d'estas theorias, e adoptaremos a de Jaccoud,
que procura explicar todos os factos.
Na opinião do pathologista que acabamos
de citar, as condições palhogenicas da eclampsia puerperal, podem-se reduzir a trez :
1.°—O utero desenvolvido pelo producto
da concepção, comprime, directa ou indirectamente, os diversos órgãos contidos na cavidade
abdominal e pelviana, principalmente quando
coincide com outras condições favoráveis, taes
como diminuição dos diâmetros da bacia, etc.
A compressão exercida pelo utero pode ser
mais considerável n'este ou n'aquelle órgão.
Supponhamos que esta compressão se accentua mais nos ureteres.
A urina que tinha de passar por estes conductos, estagna e accumula-se áquem do ponto
em que tem logar a compressão; esta estagnação propaga-se até os calices, aos tubos e pode
ser depois reabsorvida ou dar em. resultado graves alterações do parenchyma renal, já pela
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compressão excêntrica que elle experimenta,
já pelo contacto prolongado com um liquido
irritante.
Se a compressão predominar na aorta abdominal, abaixo da origem das artérias renaes
ou sobre as veias emulgentes, teremos no primeiro caso uma hyperhemia activa, no segundo
uma hyperhemia passiva dos rins.
Chega, pois, um momento em que estas
causas actuam da mesma maneira que as lesões
primitivas dos rins, isto é, compromettem a vitalidade dos elementos encarregados da secreção urinaria, d'onde pode resultar a suppressão
d'esta funcção, e, por conseguinte, os accidentes de verdadeira intoxicação uremica.
Peter ainda procura explicar as néphrites
em consequência da prenhez, pelas relações
anatómicas das artérias renaes com as uteroovarianas e pela synergia funccional d'estes órgãos, isto é : em consequência da prenhez, o
utero e seus annexos são a sede de um affluxo
maior de sangue para concorrer ao desenvolvimento do producto da concepção; as artérias
renaes, cuja origem é próxima á das uteroovarianas, soíírem a influencia d'esté maior
affluxo de sangue, o qual exagerando-se por
qualquer causa, pode dar em resultado a nephrite com todas as suas consequências. Ao
apoio d'esta theoria elle cita o facto seguinte :
Em diversos casos de ectopia renal, que
permittiam explorar os rins pela palpação, o dr.
Becquet notou que havia no começo de cada
período menstrual um augmento de volume dos
rins, e uma sensação dolorosa de peso, o que
denotava urna hyperhemia d'estes órgãos.
2.°—Se a compressão predominar na arte-
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ria aorta abdominal, acima da origem das renaes, a tensão sanguínea augmentará nos outros ramos d'aorta, d'onde resultará uma hyperhemia compensadora de outros órgãos, principalmente do cérebro, hyperhemia que será augmentada por outras circumstancias, taes como
o exforço do parto e pletora sorosa, que, segundo Peter, é constante na prenhez.
3 o — Se os accidentes eclampticos se manifestam na occasião em que o utero não esteja
augmentado de volume, como no principio da
prenhez, ou mesmo depois do parto, ou finalmente quando não existirem lesões renaes,
n'estes casos devemos procurar a causa d'estes
accidentes em uma perturbação da innervação
vaso-motora.
Estes casos devem ser considerados como
um acto reflexo, cujo ponto de partida é no
utero. Este acto reflexo pode consistir em uma
simples excitação nervosa, que partindo do
utero, ganha o mesocephalo, cuja excitação
produz os symptomas eclampticos, ou em uma
anemia do encephalo em consequência da contracção vascular produzida pela excitação centrípeta do grande sympathico, isto é, a excitação dos filetes do sympathico, distribuídos no
utero é transmittida aos vaso-motores do mesocephalo, a excitação d'estes tem como consequência a contração das fibras musculares dos
vasos do encephalo, d'onde a anemia com suas
consequências, isto é : excitação ao principio,
depois colapso, etc.; pode finalmente haver esgoto nervoso dos vaso motores, d'onde paresia,
dilatação vascular, transudação, oedema. Em
resumo, a eclampsia puerperal pode reconhecer três causas : a primeira é uma alteração dos
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rins ; a segunda urna hyperhemia compensadora
do cérebro; a terceira um acto reflexo.
E' a eclampsia devida á primeira d'estas
causas que nós attribuimos á uremia e deno
minaremos—uremia puerperal. Fazendo esta
distincção para facilitar a descripção, não que
remos dizer que as três condições não se achem
reunidas em um só caso, o que se observa mui
tas vezes.
E' de necessidade terse em consideração
esta distincção, pois que o tratamento é diverso
em cada variedade; e isto explica a differença
dos resultados obtidos por cada methodo de
tratamento, pois que cada clinico adopta uma
■theoria para explicar todos os casos, e prescre
ve um tratamento de accordo com ella.
Gotta. —Esta moléstia pode dar logar á ure
mia de três modos; ou produzindo uma ne
phrite pela irritação occasionada em virtude da
infiltração do tecido dos rins pelo deposito de
concreções uricas, ou pela existência de cál
culos de uratos nos tubos uriniferos e nos ure
teres e produzindo obstáculo á excreção da
urina, ou ainda por um acto reflexo: sob a in
fluencia de uma excitação viva, produzida pe
los cálculos na membrana interna dos calices,
dos ureteres, etc., uma acção reflexa tem logar
nos nervos vasomotores destinados aos rins,
acção que tem como consequência o espasmo
dos vasos dos rins, d'onde a diminuição da irri
gação sanguinea d'esté órgão, e por conseguinte
de sua secreção.
Outras moléstias dos rins, taes como: os
kystos, a hydronephrose, as degenerescências
cancerosa, e tuberculosa só excepcionalmente
2
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dão lugar á uremia, porque estas lesões são
quasi sempre limitadas, e nós sabemos que a
frequência da uremia é proporcional á extensão
das lesões renaes e não á sua profundeza.
Todos os obstáculos que se oppõem ao
curso da urina em sua passagem dos rins para
a bexiga, taes como : a obliteração dos ureteres
ou sua compressão por tumores abdominaes e
pelvianos, podem dar logar á uremia por um
mechanismo análogo áquelle pelo qual o utero
a produz durante a prenhez, de que já falíamos.
O embaraço à eliminação da urina depois
que ella tem penetrado na bexiga, produzido
por diversas moléstias (estreitamento da urethra, hypertrophia e tumores da prostata, cálculos volumosos da bexiga e algumas vezes a
atonia vesical) também podem produzir a uremia por um mechanismo que consiste na difficuldade ou na impossibilidade da passagem da
urina dos ureteres para a bexiga, e não uo refluxo d'esté liquido da bexiga para os ureteres
(como querem alguns), o que se torna impossível em virtude de uma disposição anatómica especial dos ureteres: estes tubos penetram na
bexiga obliquamente ás suas tunicas e passam
entre a membrana musculosa, e a mucosa, de
modo que esta forma uma espécie de válvula,
que oblitera o orifício dos ureteres e applicase contra a musculosa, quando distendida pela
urina, comprimindo d'esté modo os ureteres e
obstando por conseguinte ao refluxo da urina.
As moléstias de fígado poderão dar origem
á uremia?
Segundo a opinião de Whitla, Murchison e
Brouardel, o fígado é encarregado de transformar em urea as matérias extractivas resultan-
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tes da combustão das substancias proteicas e
para demonstrar este facto, o professor Brouárdel refere um grande numero de observações
em que as affecções do fígado, cujos elementos
excretores eram compromettidos, coincidiam
com a diminuição e até suppressão da urea na
urina, notando-se ao mesmo tempo n'este liquida a presença de productos intermédios ás substancias albuminóides e á urea (leucina, thvrosina, etc.)
Alem d'isso tem-se notado que o sangue
das veias superhepaticas contem mais urea do
que o das outras.
Ora nós sabemos que, segundo as experiências de Cuffer, não é a urea que produz os accidentes uremicos, e sim as outras matérias
extractivas; por conseguinte desde que o ficado estiver de tal forma alterado que não possa
transformar estas substancias em urea, ellas se
accumularão no sangue, podendo dar em resultado a uremia.
Esta theoria não conta ainda um numero
de factos sufflciente para que possa ser acceita.

*

. PATHOGENIA
Não pretendemos entrar em discussões inúteis sobre todas as theorias que tem sido apresentadas para explicar os accidentes uremicos,
pnncipalmeute d'aquellas que só teem por fim
patentear o talento e as subtilezas de seus auctores; apenas diremos algumas palavras sobre
aquellas que se fundam em experiências e observações criteriosasTheoria de Traube. —Na opinião d'esté pathologista, duas condições são necessárias para
produzir a uremia : diminuição da densidade do
sangue e exagero da tensão no systema sansuineo.
Em consequência da hypertrophia do ventrículo esquerdo (que seria constante n'este estado mórbido), e da presença no sangue de um
excesso d'agua que não pôde ser eliminada
pelos rins, a tensão arterial augmenta; e este
augmento de tensão e diminuição de densidade do sangue favorecem a transudação da parte sorosa deste liquido, que derramado no te-
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ciclo perivascular tem como consequência a
compressão dos vasos, d'onde resulta a anemia.
Traube explica as diversas formas da uremia, conforme a séde d'esta anemia ; é assim
que, se é o cérebro que se torna cedematoso,
teremos a forma comatosa; se é o bolbo, teremos a convulsiva, etc.
Vejamos se os resultados experimentaes
vêem ao apoio d'esta theoria.
Richardson e outros fizeram experiências
que consistiam em augmentar a quantidade
d'agua contida no sangue, e observavam quasi
sempre alguns symptomas uremicos ; depois
faziam autopsia e observavam muitas vezes a
anemia e cedema no cérebro.
E' assim que Falck de Marbourg injectou
cinco kilogrammas d'agua nas veias de um cão
que pesava vinte e dous kilogrammas; o animal succumbiu cincoenta e seis minutos depois
da experiência.
Feita a autopsia, elle achou o cérebro consideravelmente anemiado.
O dr. Munch, citado pelo snr. Rosenstein,
depois de ter ligado os dous ureteres e a veia
jugular direita de um cão, injectou agua na artéria carótida esquerda; o animal teve sobresaltos, depois cahiu no coma, que era interrom
pido por convulsões extremamente violentas.
Feita a autopsia, elle encontrou a anemia
e o œdema do cérebro.
Alem d'isso, em experiências análogas,
prevenia os accessos uremicos, impedindo a
chegada do sangue ao cérebro pela ligadura das
carótidas, depois de ter feito a dos ureteres.
Mas estas experiências são tão complicadas e são tantos os factores que concorrem pa-
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ra produzir aquelles accidentes que não se podem tirar conclusões seguras, relativamente
aos accidentes uremicos que se manifestam no
homem.
O traumatismo produzido em virtude da ligadura dos ureteres já é sufíiciente para produzir phenomenos convulsivos. Alem d isso Munch
ainda liga as jugulares, afim de fazer levar sobre o encephalo os effeitos do augmento de
pressão; colloca d'esté modo a circulação intra-craneana em condições inteiramente artificiaes, que não são realisadas na clinica, e os
resultados obtidos parecem pouco applicaveis á
uremia.
As experiências de Otto e Bidder, citadas
por Jaccoud, são mais concludentes, pois que
elles não ligavam a jugular nem os ureteres.
Provaram alem d'isso que as duas condições: augmento de pressão e diluição de sangue, eram indispensáveis, pois que quando
faziam a injecção na veia jugular em vez de
a fazer na artéria carótida, não observavam os
symptomas uremicos, d'onde se conclue que a
diluição do sangue não é sufíiciente para os
produzir; por outro lado o augmento da pressão arterial também não o é, porque quando
cm logar de injectar agua nas carótidas, injectavam a mesma quantidade de sangue desfibrinado, não observavam os accidentes uremicos.
Theoria de Wilson.— Segundo esta theoria,
é a uréa o único agente productor dos accidentes denominados uremicos.
As experiências a favor d'esta theoria que
consistiam na injecção da uréa no sangue, davam resultados negativos.

M
Então alguns experimentadores, julgandoque isto era devido á eliminação rápida da uréa
pelos rins, procuraram obviar a este inconveniente, impedindo esta eliminação, quer introduzindo uréa no sangue dos animaes e supprimindo-lhes toda a espécie de bebida, quer extirpa ndo-1 h es os rins, quer fazendo a ligadura
fios llTGtGrGS.

Em alguns d'estes casos notavam-se accidentes nervosos análogos aos que se observam
na uremia, mas estas manifestações não devem
ser attribuidas á presença de uréa, porquanto a
operação soffrida pelo animal não é tão innocente que não possa dar logar áquelles symptomas, pois que elles tem sido observados em
alguns casos de extirpação dos rins, independentemente da introducção da uréa.
Existe, é verdade, algumas vezes no sangue
dos individuos atacados de mal de Bright, maior
quantidade de uréa do que no estado normal,
mas basta citar as experiências de Cuffer para
demonstrar que esta quantidade de uréa não
tem relação com as manifestações uremiças. .
O auctor que acabamos de citar fez, entre
outras, a seguinte experiência:
Depois de ter examinado, sob todos os pontos de vista, o sangue de um coelho, injectou
uma solução de dez grammas de uréa na veia
jugular d'esté animal, em diversas doses, afim
de não provocar accidentes immediatos, devidos a um augmento brusco da quantidade do
liquido contido no systema vascular.
Não tendo observado accidentes algumashoras depois, procedeu de novo ao exame do
sangue e notou que este não tinha soffrido alguma alteração, isto é: o numero dos glóbulos-
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sanguíneos, sua capacidade d'absorpçao para o
oxygenio, sua forma, volume e côr tinham-se
conservado as mesmas antes e depois da experiência.
Fez uma esperiencia análoga em um cão e
obteve o mesmo resultado.
A' vista, pois, d'estas experiências pode-se
concluir que a uréa não modifica as funcções
do animal, nem o liquido sanguineo, e por conseguinte não produz a uremia.
Theoria de Frerichs.—Na opinião d'esté auctor a uremia é devida ao carbonato de ammoniaco, resultante da decomposição da urea no
sangue, em virtude d'ella não poder ser eliminada pelos rins.
Para acceitar esta theoria era necessário
demonstrar:
1.° Que a uréa é susceptivel de se transformar em carbonato de ammoniaco. A possibilidade d'esta transformação não soffre contestação e Jaccoud cita um caso, observado por
Graves, de um doente cuja urina continha grande quantidade de carbonato de ammoniaco, coincidindo com uma ausência absoluta de uréa.
Feita a autopsia, elle notou, alem de outras lesões, que os rins estavam volumosos e eongestos e a bexiga perfeitamente sã, d'onde se pode concluir que o carbonato de ammoniaco não
se tinha formado n'este reservatório e que a
urina era secretada com esta qualidade anormal
O que resta saber é o mechanismo pelo qual
se dá esta transformação.
Alguns auctores attribuem-na a uma fermentação; mas isto não passade uma mera
hypothèse.
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2.° Que a analyse chimica demonstra a
presença do carbonato de ammoniaco no sangue dos uremicos.
Este facto tem sido provado em alguns casos, quer indirectamente, demonstrando-se o
carbonato de ammonioco nos productos da expiração por diversos processos, quer directamente, procurando-o no sangue.
Os adversários d'esta theoiia objectam que
noarathmospherico existe sempre ammoniaco e
por maioria de razão nas salas de, um hospital,
onde se dão exhalações e decomposições de
toda a natureza. Que alem d'isso o ar expirado,
antes de actuar sobre os reactivos tem de atravessar a cavidade buccal, onde pode encontrar
ammoniaco, resultante da decomposição de
partículas de alimento, caries dentarias, etc.,
ou da decomposição do muco pulmonar. Que
alem disso tem-se encontrado a mesma substancia nos productos de expiração dos indivíduos affectados de outras moléstias, taes como :
typlio, variola, escarlatina, etc. Mas n'estes casos ella não existe em quantidade tão considerável como nos uremicos.
Pela analyse directa do sangue raras vezes
se tem encontrado o carbonato de ammoniaco
n'este liquido, e ainda n'estes casos se pode
objectar que elle é o resultado de decomposição cadavérica, pois que Frerichs fazia as autopsias muito tarde e nós sabemos que o sangue é um dos tecidos que primeiro entra em
decomposição.
3." Que a injecção do carbonato de ammoniaco determina a produção de phenomenos
uremicos,
Este facto foi demonstrado por diversas ex-
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periencias, das quaes as mais importantes são
as de differ.
Em uma experiência este auctor abriu a
artéria carótida de um coelho, examinou o sangue depois de o ter desfibrinado; contou os
glóbulos vermelhos e viu eme estes correspondiam a 4.773:750 para cada millimetro cubico.
Feito isto, tomou 15 grammas d'esté sangue e
misturou-o com 50 centigrammas de carbonato
de ammoniaco.
No fim de pouco tempo examinou o sangue
e achou uma diminuição extraordinária de glóbulos, que ficaram reduzidos a 270:000; fez "depois uma segunda experiência que deu o mesmo resultado.
O carbonato de ammoniaco tinha, pois, destruído quasi todos os elementos figurados do
sangue.
Restava saber se esta destruição, que se
dava sobre a mesa do laboratório, teria logar
na intimidade do organismo.
Para chegar a este fim elle fez a seguinte
experiência:
Tirou da veia femoral de um cão 33 centímetros cúbicos de sangue, procurou saber que
quantidade de oxigénio podia fixar este liquido,
depois de o ter desfibrinado, e aebou como resultado que o sangue normal d'esté cão fixava
24,6% de oxygenic Contou os glóbulos e achou
4.700:000 por millimetro cubico.
Feito isto, injectou 8 grammas de carbonato de ammoniaco nas veias do animal. Pouco
tempo depois observou perturbações muito notáveis: o animal foi atacado de agitação, vómitos, dyspnéa muito intensa com um rithmo es-
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pecial, que estudaremos com a denominação de
rithmo inspiratório de Cheyne-Stoks.
Meia hora depois o animal exalava um cheiro muito pronunciado de ammoniaco.
Então tirou de novo 33 centímetros cúbicos de sangue da veia femoral, examinou-o
e achou que elle não fixava mais de 13,6% de
oxygenio. Depois da acção do carbonato de ammoniaco, a capacidade de absorpção do sangue
para o oxyigenio é, pois, pouco mais ou menos
metade menos, do que no estado normal. A' vista
d'esté resultado, contou também os glóbulos
sanguineus e achou somente 3.600:000, o que
está em relação com a diminuição da capacidade de absorpção do sangue para o oxygenio.
Emfim os glóbulos pareciam mais resistentes á
acção dos reagentes; como que se tinham tornado inertes, incapazes de funccionar, e paralysados, por assim dizer.
Theoria de Treitz.—Esta theoria não é mais
do. que uma simples modificação da de Frerichs.
Era Jogar da uréa se decompor no sangue,
se eliminaria pela mucosa gastro-intestinal,
onde se transformaria em carbonato de ammoniaco, que seria depois absorvido e daria logar
aos diversos accidentes uremicos.
Theoria de Schotin.—Segundo este auctor, a
uremia seria devida a uma alteração do processo nutritivo que resultaria do augmento da quantidade das substancias extractivas e de uma
perturbação da endosmose que se produz entre
o sangue e os tecidos do organismo.
Em consequência do obstáculo á elimina-
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ção das substancias extractivas, estas se accumulariam no sangue a ponto d'esté liquido ficar, por assim dizer, saturado d'aquelles princípios, de modo que a creatina, por exemplo,
que existe nos músculos, não podesse passar
para o sangue.
Os que adoptam esta theoria, dão como
prova de sua veracidade, o facto de encontrarse uma grande quantidade de creatina nos músculos dos indivíduos que succumbiam á uremia e que por conseguinte o mesmo deve acontecer com o systema nervoso, que é de todos
os apparelhos orgânicos o que se mostra mais
impressionavel ás causas morbificas.
Esta theoria, adoptada por um grande numero de auctores, é sem duvida racional, porem repousa sobre dados hypotheticos, pois que
ÍI presença d'esté principio no sangue e nos
músculos não prova o mechanismo da uremia.
Theoria de Cuffer.—Esta theoria é uma modificação da de Schotin.
Ao passo que este auctor liga os accidentes uremicos directamente aos princípios extractivos da. urina, Cuffer liga-os a uma alteração do sangue produzida por alguns d'estes
princípios e pelo carbonato de ammoniaco, resultante da decomposição possível da uréa na
torrente circulatória, e prova-o com experiências e observações.
Já citamos as experiências que elle fez a
respeito á acção da uréa e do carbonato de ammoniaco e vimos que a primeira d'estas substancias dava resultados negativos, ao passo que
a segunda não só produzia perturbações análogas ás que se manifestam nos indivíduos ure-
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micos, como também dava logar a uma alteração do sangue que consistia principalmente em
uma diminuição considerável dos glóbulos vermelhos e de sua faculdade de absorpção para
o oxygenio, isto é : o numero das hemacias, que
antes da injecção do carbonato de ammoniaco
nas veias do animal era de 4.700:000 por millimetro cubico, ficou reduzido depois da operação a 3.600:000, e este sangue antes da injecção fixava 24,6% de oxygenio, depois da operação apenas fixava 13,6% do mesmo gaz.
Fez ainda a experiência seguinte com a
creatina:
Depois de ter examinado o sangue de um
cão e notado que este liquido tinha uma densidade de 1,040, que o numero de glóbulos por
millimetro cubico era de 4.812:421, que a capacidade respiratória era de 17,3 %> injectou duas
grammas e meia de creatina na veia femoral
cio animal e notou as perturbações funccionaes,
ainda que pouco accentuadas, o que se pode
attribuir á pequenhez da dose.
Depois da injecção fez novo exame do sangue e obteve o seguiute resultado: densidade
1038, numero dos glóbulos
3.743:541, capacidade respiratória 12,5 % :
Os glóbulos eram alem d'isso muito pallidos
e resistentes.
Eis os resultados obtidos sob o ponto de
vista das alterações do sangue nos casos de
injecção com a uréa, o carbonato de ammoniaco e a creatina.
Para se convencer da relação que existe
entre as perturbações funccionaes produzidas
por.estas substancias nos animaes e as que se
manifestam nos uremicos, procurou saber se
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as alterações do sangue no mal de. Bright
correspondiam bem áquellas que elle reproduziu experimentalmente.
Examinado o sangue de um grande numero de doentes de nephrite, da clinica de Potain
no hospital de Necker, e na de Hardy, no hospital da Caridade, notou que o numero dos
glóbulos vermelhos, que no estado normal é de
4 a 5.000:000 por millimetre cúbicos, variava de
2.025:125 a 3.659:009. A capacidade respiratória, que no estado normal é de 24 a 26 °/0, variava de 15 a 48%.
Comparando estes resultados com os indicados em todas as experiências, vemos que o
facto mais importante é a diminuição dos glóbulos sanguíneos em todos os casos.
Ora, experialmente são o carbonato de ammoniaco e a creatina que produzem esta alteração do sangue; é de crer, pois, que no mal
de Bright se forme no sangue carbonato de ammoniaco, e que alem d'isto haja retenção no
systema circulatório de uma certa quantidade
de creatina e talvez dos outros princípios extractivos. Estes, sendo nocivos, destroem então
uma parte dos glóbulos vermelhos.
Todas estas theorias peccam pelo seu exclusivismo.
Vimos que a theoria de Traube tem a seu
favor grande numero de experiências e que alem
disso ella é a única que pode explicar a uremia nos casos em que a desordem da uropoiese consiste somente na diminuição da parte liquida da urina, ao passo que a parte solida conserva-se normal,
Mas nem em todos os casos da uremia se
encontra a fluidez anormal do soro sanguineo.
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■consequência da hypoalbuminose e do augmen
ta d'agua, condições indispensáveis para expli
car a producção da moléstia por esta theoria.
N'estes casos devemos appellar para a theo
ria de Cuffer, isto é: a alteração de glóbulos
sanguíneos produzida pelos princípios extracti
vos da urina e pelo carbonato de amrnoniaco
resultante da decomposição possivel da uréa.
Esta producção do carbonato de amrnonia
co não é uma condição indispensável; é (pode
se dizer) uma complicação que vem augmenter
•a gravidade dos casos em que se apresenta.

ANATOMIA PATHOLOGICA
Na autopsia de indivíduos mortos de uremia
tem-se encontrado lesões múltiplas e variadas
em todos os órgãos; porem nós nos occuparemos somente d'aquellas que se ligam directamente a esta moléstia, pois que a maior parte
d ellas dependem da mesma causa que produziu a uremia.
As lesões dependentes da uremia podem
ser constantes e se encontram em todas as formas d'esta moléstia, ou variáveis conforme a
sua forma clinica.
Assim, na forma gastro-intestinal tem sido
encontradas alterações anatómicas desde a cavidade buccal até o intestino. Rayer encontrou
a mucosa buccal injectada e ulcerada.
f No estômago tem-se notado um rubor uniforme, outras vezes injecções com ou sem
amollecimento, em outros casos ecbymoses e
ulceras, conforme o grau de adiantamento da
lesão. Em um d'estes grupos de alterações que
Treitz descreve com o nome de blenorrhéa e
que não é mais do que o catarrho chronico do
estômago, encontra-se a mucosa descorada,
adelgaçada, anemiada, apresentando somente
injecções arborescentes.
3
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E' a estas alterações que correspondem
durante a vida as diarrheas sorosas, as vezesmuito abundantes de que são atacados os uremicos
Em outros casos o intestino contem uma.
grande quantidade de liquido amarello ou verde, de reacção alcalina e de cheiro ammoniacal, constituindo a hydrorrhea.
Encontra-se a mucosa intestinal sedemaciada, como que lavada e com o epitheho desçalYl r\ ( l O
Mais tarde observam-se lesões mais graves
que parecem resultar da queda das escharas.
Estas, que muito se assemelham aos effeitos de
uma cauterisação enérgica, são tanto mais numerosas quanto mais próximas se acham da
mucosa rectal; sua forma, extensão e prctunclidade são extremamente variáveis.
Estas lesões, que variam desde a simples
hvoerhemia até á perfuração do intestino, sao.
devidas, segundo Treitz á acção corrosiva dos.
líquidos ammoniacaes.
Das diversas alterações anatómicas encontradas na uremia, a mais importante é sem duvida a do sangue. Este liquido apresenta uma
côr violácea, segundo Braun, devida talvez a
diminuição do oxygenio e ao excessso de acido
carbónico e das matérias extractivas; um cheiro ás vezes ammoniacal; è pouco coagulavel, o
que se pode attribuir ao excesso das substancias extractivas e á diminuição das albuminoi'A quantidade d'agua é consideravelmente
augmentada, principalmente na forma mecânica da uremia. A albumina existe em pequena
quantidade.
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A urea, que no estado normal é do 16 milligrammas para 100 grammas de sangne, na uremia varia de 28 milligrammes a 15 centigramEn tretanto Wurtz e Berthelot; examinando
o sangue dos uremicos, deixaram algumas veItl í% encontrar a uréa. Em alguns casos esta
eia substituída pelo carbonato de ammoniaco
como no caso observado por Graves, citado por
y
Jaccoud.
As outras matérias extractivas (creatina,
creatinina, etc.,) assim como os glóbulos brancos, também existem em maior quantidade do
que no estado normal.
Os glóbulos vermelhos são os que apresentam alterações mais notáveis.
differ, que fez um estudo especial sobre
este assumpto, notou, como já vimos tratando
cia pathogema, que estes elementos, que no estado normal eram de 4 a 5 milhões por miilio o™cA™C0' n a u r e mia variavam de 2.500:000
a o.dbO.-OOO.
Mas não foi somente a alteração quantitativa dos glóbulos que elle notou, estes elementos achavam-se também modificados em sua estructuraeem suas funcções; assim sua capacidade ae absorpção para o oxygenio era de 15°/
em logar de 26, que é a media normal no homem.
Os glóbulos eram resistentes e pallidos. •
A hemoglobina, que no estado normal é de
120 gr para mil grammas de sangue, pode descer a 75 e ate 60, segundo as analyses de Quinv
quaud.
*

FOUIS CLINICAS Dl UREMJA
Na classificação dos accidentes uremicos
devemos ter em consideração não só suas manifestações symptomaticas, mas a sua pathogenia.
Assim dividiremos as formas da uremia
em pathogenicas e symptomaticas.
Definindo esta moléstia, dissemos que ella
consistia em uma alteração do sangue determinada pelos princípios constituintes da urina.
— Ora este liquido consta de duas ordens de
elementos: a parte liquida e a parte solida.
A parte liquida pode accumular-se no sangue e produzir a uremia em virtude do augmente) da pressão intravascular e da transudação
do soro sanguineo, auxiliado pela hvpoalbuminose.
Em ura sangue normal, diz Jaccoud: o augmenta d'agua não é bastante para produzir a
uremia, mas o sangue nunca o é nas condições
em que esta moléstia se manifesta; porque este liquido apresenta ou a hydremia da prenhez
e da puerperalidade ou a hypoalbominose do
mal de Bright, alterações que teem por effeitos communs uma fluidez anormal, diminuição
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da densidade do liquido, que por conseguinte
obedece muito mais facilmente ás influencias de
pressão e de exosmose.
E' esta forma pathogenica da uremia que
Jaccoud denomina—uremia mechanica.
Se, porem, são os elementos sólidos da
urina que se accumulam no sangue e alteram
consecutivamente este liquido, elles dão logar
á uremia, que n'este caso se denomina — uremia toxica.
Finalmente estas duas condições podem
achar-se reunidas (o que se observa na maioria
dos casos) constituindo a forma mixta.
Esta divisão exigida pela clareza e methodo de exposição, tem alem d'isso alguma utilidade sob o ponto de vista do tratamento.
O diagnostico.differencial das formas pathogenicas da uremia é tirado principalmente dos
caracteres da urina.
A densidade e a concentração d'esté liquido augmentam proporcionalmente com a diminuição da quantidade na uremia mechanica.
Este augmento de densidade demonstra
que os elementos sólidos dissolvidos na urina
continuam a ser eliminados.
O que falta no producto da secreção, o que
fica retido no sangue é a agua; ora se nos
lembrar-mos de que a quantidade de urina secretada em 24 horas é de 1:200 a 1:500 grammas, se ella descer a 200, como se tem observado muitas vezes, notaremos que é um litro
pelo menos que se accumula no sangue, não
havendo diarrhea, nem vómitos, nem diurese.
Alguns dias antes que os symptomas de
uremia confirmada se manifestem, vê-se a urina diminuir gradualmente de quantidade, po-
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-dendo chegar a um minime- visinboda suppres^são completa; mas ao contrario do que se observa na forma toxica, a densidade não baixa ao
mesmo tempo que a quantidade, ella torna-se
superior á normal.
Isto demonstra que a secreção é insuficiente quanto á quantidade, porem não é alterada
quanto á qualidade.
Na uremia toxica o desenvolvimento dos
accidentes coincide com um abaixamento sempre crescente da densidade da urina; esta é
constituida quasi exclusivamente por agua; a
quantidade d'esta urina pode ser considerável,
mas nem por isso a insufficiencia urinaria deixa de existir a respeito ás substancias azotadas,
principalmente á uréa.
Assim esta substancia, que no estado normal é de 30 a 32 grammas em 24 horas, pode
n'esta forma de uremia descer a 10, a 7 e mesmo a 6.

FORMAS SYMPTOMATICAS BI UREMIA
Sendo as diversas manifestações symptomaticas da uremia devidas á alteração do sangue, e este liquido nutrindo todo o organismo,
é intuitivo que todos os apparelhos que o constituem devem apresentar perturbações funccionaes, e se isto nem sempre se dá, é porquenem todos os tecidos se resentem tão facilmente dos effeitos das alterações do sangue. Aquelle que em primeiro Jogar sente os effeitos d'esta alteração é o nervoso.
Depois d'esté, é o apparelho gastro-intestinal, ou directa ou indirectamente por intermédio do systema nervoso.
Finalmente, o apparelho respiratório.
Por conseguinte, desde já podemos estabelecer três formas de uremia: cerebral, gastrointestinal e respiratória ou dyspneica.
Cada um dos territórios do systema nervoso pode ainda ser atacado de preferencia a outro, segundo o seu maior ou menor grau de
resistência; d'ahi a subdivisão da uremia cerebral em: comatosa, se são os hemispherios cerebraes a parte mais excitavel do encephalo;
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convulsiva, se é o mesocephalo; mixta se são
as duas partes ao mesmo tempo.
A alteração do sangue occasionada pelos
elementos da urina, podendo fazer-se lenta ou
rapidamente, comprehende-se que suas manifestações symptomaticas possam apresentar
uma marcha aguda ou chronica.
Quando a alteração do sangue se faz rapidamente como na uremia tendo por causa a nephrite escarlatinosa, aquella moléstia apresenta
a marcha aguda.
Mas a uremia aguda pode ainda apresentarse nos casos em que a alteração do sangue, se
tenha dado lentamente; porem, n'este caso, antes que essa alteração seja bastante profunda
para dar togar á uremia aguda, observam-se diversas manifestações mórbidas (que podemos
chamar prodromos) as quaes indicam que o organismo é nutrido por um sangue alterado, e
que muitas vezes passam desapercebidas ou
não são attribuidas á sua verdadeira causa.
Elias podem consistir em perturbações da
sensibilidade, do movimento e em perturbações
psvchicas.
D'entre ellas, as mais importantes são: a
cephalalgia, perturbações da visão, vómitos,
etc.
A cephalalgia pode ser geral ou localisada,
gravitativa ou pulsativa e ás vezes tão intensa
que chega a perturbar o somno do doente.
Quanto á marcha, ellaé quasi sempre continua, apresentando algumas vezes exacerbações
vespertinas, e, excepcionalmente, intermittencias.
Sua sede é variável; ora é a região frontal,
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ora a metade do craneo, podendo até simular
a enxaqueca.
As perturbações uremicas da visão (perturbações da sensibilidade especial) são menos
frequentes do que a cephalalgia, mas quando
se apresentam com certos caracteres, constituem um signal de grande alcance para o diagnostico antecipado da invasão da uremia.
Estes caracteres são os segaint.es:
A amblyopia, que é a mais importante das
perturbações da visão, apparece bruscamente e
com intensidade; em pouco tempo a cegueira
pode ser completa, desapparece rapidamente e
pode reapparecer d'ahi a pouco. Ás vezes esta
perturbação torna-se persistente até á morte.
Mas n'este caso deve-se examinar com cuidado o fundo do olho para vêr se existe alguma
alteração anatómica da retina ou mesmo do
nervo óptico, porque depois do emprego do
ophtalmoscopio, este veio revellar perturbações
circulatórias manifestas (embolias da artéria
central, ischemia, etc.), de que a retina pode
ser sede, e muitas amblyopias consideradas até
então sem lesão apreciável, deixaram de o ser.
O doente queixa-se de não ver os objectos
cora a facilidade com que os via alguns minutos antes, parecendo-lhes, segundo sua expressão, ter urna nuvem diante dos olhos, faíscas, etc.
Em alguns casos raros, o primeiro phenomeno, que se apresenta para o apparelho da visão, é uma cegueira completa, a qual pôde offerecer em relação á sua duração, as mesmas oscillações que a amblyopia.
Estas perturbações visuaes de origem uremica, não se acham ligadas a uma lesão orgaca dos meios do olho, apreciável ao ophtalmos-
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copio e são frequentes" no mal de Bright, como
a retinite albuminurica.
Aquellas são perturbações puramente nervosas devidas á intoxicação uremica. Esta é
uma inflammação da retina e apresenta ao exame ophtalmoscopico lesões características. Nota-se ao principio o œdema da retina com o aspecto de suffusão cinzenta ao redor da papilla,
cujo tecido é mais injectado que no estado normal.
Mais tarde apparecem n'estes mesmos pontos placas esbranquiçadas, ao principio disseminadas, depois confluentes, que formam uma
zona em torno do nervo óptico hyperhemiado.
Na região da macula as lesões consistem
em pequenas placas esbranquiçadas, offerecendo o aspecto de uma estrella raiada.
As veias são dilatadas e tortuosas, seus
contornos pouco claros desapparecem no œdema que as circumda. Mas nem sempre estas lesões se apresentam tão bem delineadas. Em
um grande numero de casos, em vez de uma
zona branca concêntrica peripapillar, acham-se
pequenos pontos esbranquiçados e focos hemorrhagicos dispersos sem ordem no fundo do
olho.
As perturbações funccionaes são também
différentes. Na retinite, diz Abeille, a amaurosa
tem um principio insidioso, sua marcha é continua, não é acompanhada de tontices, as faiscas vistas pelos doentes são raras.
Ao passo que quando a amaurosa é uremica, tem uma marcha rápida, a cegueira torna-se
completa em pouco tempo, desappaiece rapidamente para reapparecer depois.
Além da amblyopia e da amaurosa, tem-se
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encontrado, como manifestações prodromicas
da uremia, outras perturbações da visão, taes
como : a hemeralopia, hemiopia, diplopia, presbytia e o dcromotismo, etc
As perturbações gastro-intestinaes mais frequentes são: o vomito e a diarrhea.
O vomito ás vezes é ao principio alimentar,
conforme a phase da digestão; depois torna-se
soroso, amargo, finalmente bilioso, e repete-se
por diversas vezes.
Segundo Lecorché, o vomito só pode ser
considerado precursor da uremia, quando as
matérias vomitadas contem uréa ou carbonato
de ammoniaco; mas nós sabemos que elle pôde ser de origem cerebral e devido á alteração
do sangue pelos outros princípios da urina, e
nem por isso deixa de ser de natureza uremica.
A diarrhea pôde também apresentasse, e
n'estes casos é quasi sempre attribuida á irritação produzida no intestino pela uréa e o carbonato de ammoniaco ; mas pôde também ser
devida ao catarrho gastro-intestinal que quasi
sempre- complica o mal de Bright. As perturbações da audição, que ás vezes precedem as manifestações uremicas, consistem em zumbido,
dureza do ouvido e até surdez.
Os doentes comparam estes zumbidos ao
zunido das moscas, ao ruido das ondas, ao assobio do vento e a uma caldeira em ebulição,
etc.
As perturbações da motilidade, que teem
sido observadas fazendo parte dos prodromos
da uremia, são: movimentos convulsivos dos
membros principalmente inferiores, os quaes
JLecorché considera de grande importância para
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o diagnostico da uremia quando esta é devida
á nephrite intersticial.
Além d'estes prodromos, observam-se ainda perturbações das faculdades moraes, effectivas e psychicas, consistindo em somnolencia, torpor intellectual; o doente mostra-se indifférente a tudo quanto o rodeia, não se move
senão com difficuldade, sua intelligencia é menos activa, suas ideias menos claras, etc.
A desapparição rápida da hydropisia (quando não se observa ao mesmo tempo a eliminação
do liquido que a constitue pelos diversos emunctorios da economia) indica quasi sempre a eminência da uremia, o que se explica pela introducção d'esté liquido na torrente circulatória.
O pulso raro em um doente de nephrite
deve também fazer temera manifestação da uremia, pois cpie indica uma excitação anormal
do pneumo-gastrico em sua origem.

FORMA CONVULSIVA
Alguns anctores ainda dividem, sob o ponto de vista clinico, a forma convulsiva da uremia em três variedades: a eclamptica, a ataxica de Reliét e a tetânica ; e nós acceitamos
esta divisão.

VARIEDADE ECLAMPTICA
Esta forma de uremia apresenta-se ordinariamente no curso da nephrite parenchymato-
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sa consecutiva á escarlatina ou á prenhez; raras vezes se manifesta durante a nephrite parenchymatosa chronica.
Segundo Reliét e Barthez, de 13 casos do
uremia escarlatinosa, 12 pertencem á forma
eclamptica. Ella começa quasi sempre bruscamente, porém algumas vezes é precedida de prodromos.
Os doentes tornam-se indispostos, agitados,
impacientes, irritáveis, sentem um embaraço
na respiração, uma cephalalgia acompanhada
de nauseas e vertigens, tendo além d'isso os
caracteres de que já falíamos, tratando dos prodromos da uremia em geral.
Estas perturbações vão-se tornando cada
vez mais intensas, ao mesmo tempo que semanifestam desordens mais ou menos salientes das faculdades sensoriaes e intellectuaes.
Depois de uma duração variável d'estes
phenomenos precursores, manifesta se o primeiro accesso.
Os músculos da face apresentam pequenos
movimentos choreicos pouco intensos, porém
rápidos, que se percebem facilmente atravez a
pelle. As pálpebras são agitadas por um pestenejar extenso e deixam ver o globo ocular
mover-se em todos os sentidos ; a bocca semiaberta é logo desviada pelo abaixamento de uma
das commissuras labiaes.
Estas convulsões da face são ordinariamente mais accentuadas de um lado do que do outro, habitualmente do lado esquerdo. Ao mesmo tempo os membros, principalmente os superiores, são agitados pela contracção muscular.
Os ante-braços entram em pronação força-
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da; òs punhos se fecham; o pollegar é estendido e collocado entre o indicador e o medio ;
excepcionalmente é dobrado contra a face palmar.
Depois vem o período de convulsões tónicas. De repente o olhar torna-se completamente fixo; a face é apenas animada por alguns
movimentos íibrillares pouco extensos; a lingua profundamente mórbida e mutilada está
projectada fora da bocca, os masseteres aproximam vigorosamente as maxillas.
Os membros e o tronco tornam-se rijos; a
respiração suspende-se ; ha um momento de
immobilidade geral. A morte parece imminente ; felizmente este periodo apenas dura alguns
minutos e é substituído por convulsões clonicas que se manifestam simultaneamente nas
différentes partes do corpo onde produzem abaios que correspondem a movimentos alternativos de contracção e relaxamento de todos os
músculos,
A face, que estava desviada para um dos
lados, volta para a linha média ; as pálpebras
abrem-se e fecham-se bruscamente com uma
irregularidade ri th mi ca.
O doente parece murmurar algumas palavras ; a respiração é incompleta e accelarada;
a face torna-se congesta, vultuosa e livida.
O sangue resultante das mordeduras da
lingua mistura-se com o ar produzindo uma espuma sanguinolenta. Os movimentos convulsivos dos membros são em geral pouco extensos, o doente deitado no decúbito dorsal, conserva esta posição até o fim do accesso.
Os músculos da vida vegetativa não ficam
isentos d'esta perturbação da innervação; é as-
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sim que as matérias fecaes são éxpellidas pela
contracção dos intestinos e o relaxamento do
esphmcter anal; ha incontinência da urina. Os
músculos da laryngé, contratados convulsivamente, obliteram, segundo Smith, quasi completamente a glote, deixando apenas um pequeno orifício, por onde o ar se escapa durante a
inspiração, produzindo um sibilo que alguns
-auctores consideram de grande valor para o diagnostico.
No começo do accesso o pulso é cheio e
duro, e torna-se mais tarde pequeno e quasi insensível.
A sensibilidade geral e especial, assim como
a excitabilidade reflexa são completamente abolidas.
A cessação do accesso convulsivo nunca é
rápida ; os movimentos e os espasmos vão diminuindo gradualmente de intensidade.
Terminado o accesso convulsivo, sobrevem
ordinariamente um somno mais ou menos profundo ; se ao primeiro accesso não succède um
segundo, se a moléstia tem de se terminar pela
cura, o coma diminue rapidamente de intensidade e com elle todas as perturbações acima referidas ; o contrario terá logar se os accessos
se repetirem.
No intervallo d'estes, o doente fica em um
estado de prostração completa ; mas logo se desperta, abre os olhos, olha com admiração em
torno de si, reconhece com difficuldade as pessoas e os objectos que o cercam.
Logo suas ideias tornam-se mais claras e
elle recupera completamente os sentidos
Basta lembrar-se do quadro clinico da epilepsia para se notar a semelhança que existe
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entre as manifestações symptomaticas das duas
moléstias, mas raras vezes esta semelhança e
completa ; certos signaes importantes commun*
na epilepsia, não existem na eclampsia uremica senão raras vezes e ainda n'estes casos se
apresentam isoladamente, taes são: o grito inicial a pallidez cadavérica da face no começo do
accèsso, o predominio dos espasmos em um lado do corpo, a pronação forçada do pollegar; na
epilepsia nem sempre a excitabilidade reflexa
é abolida, principalmente quando se faz a excitação nas mucosas.
.
Nem sempre a uremia convulsiva se apiesenta com todo este cortejo de symptomas; ora
apenas se apresentam as convulsões clomcas
sem o estádio tónico nem o coma; ora ao contrario manifestam-se somente as convulsões tónicas. No primeiro caso temos a variedade convulsiva ou atxicaãe Reliet; no segundo a variedade tetânica.
Na variedade ataxica, os symptomas consistem apenas em convulsões clomcas quasi sempre geraes, que algumas vezes porém, se limitam a certos grupos de músculos, taes como os
da face, do braço, etc., ás vezes apenas consistem em tremores e sobresaltos tendinosos.
N'esta variedade não ha abolição completa
da sensibilidade reflexa como se observa na variedade precedente e os sentidos sao muitas vezes conservados durante os accessos.
Na variedade tetânica, observadapor .Taccoud,
Aran Hauver, Routh, etc, ha o predomínio das
convulsões tónicas, consistindo em contractures
persistentes de um ou mais grupos musculares,,
principalmente dos cervico-dorsaes.
Esta variedade pôde não so existir isolada-

mente, mas ainda acompanhar as outras formas
como em um caso referido pelo Routh citado
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ram substituídas pela contractu™ dos memA uremia convulsiva e principalmente suas
variedades ataxica e eclamptica apresentam-se
por accessos, que constituem um ataque
guando sao frequentes, é raro que não lhes
succéda um estado comatoso, porém passageiro, be os accessos são intensos e approximados, os intervallos de calma podem falia, um
accesso segue immediatamente o outro, constituindo os accessos subintrantes.
A duração total do accesso é variável Os
primeiros, que são em geral os mais curtos
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mente precedida de somnolentia (da qual o
doente pode ser tirado por uma excitação), de
torpor, delírio monótono e, segundo Rosens
tein algumas vezes de vómitos intensos.
Entretanto sua apparição pôde ser brusca ;
o individuo é accomettido e cabe sem sentidos;
a sensibilidade geral e especial é abolida, a face
pallida, raras vezes livida, as pálpebras conser
vamse mais ou menos cerradas; as pupillas
pouco sensíveis á luz, apresentamse um pouco
dilatadas ; excepcionalmente contrahidas; a res
piração quasi sempre rara, é lenta e tracheal,
irregular e estertorosa; o pulso é em geral lento
e pouco desenvolvido.
Estes accidentes podem ser contínuos e
prolonsarse até á morte; outras vezes apre
sentam intervallos de melhoras, durante as
quaes o doente se conserva em um estado ma
nifesto de estupidez e apenas se queixa de ce
phalalgia.
■
. , ,
Depois de um intervallo que varia de al
guns instantes a algumas horas, apparece novo
ataque; os phenomenos apresentamse com
maior intensidade e assim se pode observar al
ternativas semelhantes até o ataque final.
Quando o coma se termina pela morte, e
em geral no terceiro ou quarto dia; algumas
vezes, porém, mata rapidamente, podendo dar
loaar a suspeitas de envenenamento.
' E' esta a forma fulminante de Fourmer.
Quando a forma comatosa da uremia tem
de se terminar pela cura, o coma é em geral de
curta duração ; tornase então menos profundo
e diminue gradualmente; pode reproduzirse
no fim de certo tempo e finalmente dar logar
a uma das outras formas da uremia cerebral.
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FORMA MIXTA
Raras vezes as formas convulsiva e comatosa da uremia se apresentam isoladas. Em geral associam se, constituindo a forma mixta.
Ora são as convulsões que predominam,
ora e o coma. Mais tarde estas duas modalidades symptomaticas se succédera de uma maneira mais ou menos regular; um accesso de
coma começa a serie dos accidentes, depois
este se dissipa, succede-lhe um ataque convulsivo, que é por sua vez substituído pelo coma e assim por diante.

FORMA DELIRANTE
Vimos que o delírio podia-se apresentar nas
formas convulsiva e comatosa; veremos que elle também se pode manifestar nas formas respiratória e gastro-intestinal.
Mas este symptoma pode apresentar-se isolado constituindo uma forma clinicada uremia.
Este delírio, variável em sua natureza, é
ora tranquillo e monótono, ora os doentes murmuram palavras sem nexo, incohérentes, ora
repetem as mesmas palavras e as mesmas
phrases, em geral em relação com a sua profissão ou cora o pensamento que mais os préoccupa no seu estado de saúde; ora o delido é
violento e exaltado, chegando até o furor e
acompanhado de manifestações análogas ás da
mania aguda, sendo necessário algumas vezes
empregar-se a camisola de força.
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Não basta que o delírio se manifeste em
um individuo affectado de mal de Bright para
se diagnosticar a uremia. Outras complicações
frequentes n'aquella moléstia podem dar logar
áquelle symptoma; taes são entre outras: o alcoolismo, a pneumonia, as perturbações da
circulação do cérebro devidas á hypertrophia
do coração, etc. Mas os outros symptomas próprios a estas complicações, e principalmente o
exame das urinas, dissiparão as duvidas.
A duração d'esta forma de uremia é de 3
dias a um mez.

FORMA RESPIRATÓRIA
Não basta saber que um individuo é albuminurico para se ligar todas as perturbações
da respiração á uremia. E' pelo exame quantitativo das urinas, e por exclusão que se pode
chegar ao diagnostico, eliminando todas as alterações do apparelho cardio-pulmonar que se
manifestam em consequência das lesões renaes,
taes como: a congestão e œdema do pulmão e
da glote, bronchite, pneumonia, hydro-thorax,
hydro-pericardio e a fraqueza do coração, muito commum nos últimos períodos das lesões
renaes.
Chega-se a este resultado pelo exame physico do apparelho respiratório e circulatório.
A dyspnea uremica pode apresentar diversas modalidades. A forma mais commum é essencialmente caracterisada por uma dyspnéa
intensa e rápida; contracção imperfeita do dia-
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phragma, expansibilidade pulmonar quasi nul
la, principalmente para a base dos pulmões,
■diminuição considerável do murmúrio vesicu
lar d'estes órgãos; ausência completa de ester
tores e dos outros symptomas physicos; os ba
timentos cardiacos precipitados, porem seus
ruidos normaes. Lecorché attribue estes casos
a uma paralysia do diaphragma.
Era alguns casos esta dispnéa coincide com
uma inspiração sibilante e um certo grau de
rouquidão da voz, simulando uma affecção or
gânica na laryngé, como em alguns casos refe
ridos por Christison, e que levaram os medicos
a praticar a tracheotomia.
Este caracter sibilante da inspiração é tal
vez devido a um espasmo dos músculos cons
trictores da glote (cricoarithenoideos lateraes
e ari arithenoideos.
Ao lado d'esta primeira forma existe uma
outra, caracterisada por uma dyspnéa continua
■e que pode durar muito tempo, como em um
•caso citado por Germain Seé, de um americano
vindo de Cincinate, onde tinha sido tratado por
muito tempo por uma «.asthma imaginaria-».
A alteração encontrada nos glóbulos san
guineus explica satisfatoriamente esta forma
de uremia.
Vimos que n'esta moléstia o numero dos
glóbulos vermelhos era consideravelmente di
minuido, e que alem d'isso, a sua capacidade
de absorpção para o oxygenio o era igualmente;
ora os glóbulos sendo, por exemplo, reduzidos
a metade, comprehendese que, a quantidade de
oxygenio necessário á existência devendo ficar
a mesma, os movimentos respiratórios deverão
augmentai' de frequência, tornam se duas ve
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zes mais frequentes afim de fixar sobre a hemoglobina uma quantidade sufficiente de oxygenio; isto é: é necessário que a maior ou menor quantidade de glóbulos, que conservaram
suas propriedades vitaes, soffram mais vezes a
hematose afim de transportarem a todos os
pontos de economia, o oxygenio necessário; ora
este phenomeno não pode ter logar senão á custa do augmento cio numero das inspirações.
A forma dyspneica da uremia, que na opinião de Jaccoud só se encontra na nephrite parenchymatosa, pode tombem manifestar-se na
nephrite intersticial e n'este caso toma quasi
sempre um rithmo especial conhecido pela denominação de rithmo respiratório de CheyneStoks, muito bem descripto e estudado por
Cuffer.
Este rithmo pode-se apresentar na forma
comatosa da uremia ou manifestar-se isoladamente, constituindo uma das variedades da
forma dyspneica.
N'este caso, diz Cuffer, «Depois de um período de dyspnéa mais ou menos longo, o doente cessa completamente de respirar durante um
tempo variável, ordinariamente de 10 a 20 segundos, e até mais, depois a respiração reapparece; os movimentos respiratórios são a principio pequenos, superficiaes, sua amplitude augmenta progressivamente e logo ha uma verdadeira dyspnéa.
Chegada a este grau, a amplitude dos movimentos respiratórios vai gradualmente decrescendo até parar completamente; produz-se então nova pausa ou periodo de apnea e assim
por diante.
Estas perturbações respiratórias são geral-
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mente acompanhadas de outras manifestações
nervosas consistindo ora em rotação da cabeça
para a direita ou para a esquerda, ora no desvio dos globos oculares, na occasião em que
começa a apnea, em movimentos de deglutição
mais ou menos pronunciados, modificações da
pupilla, que ora se contrahe, ora se dilata, ora
são acompanhadas de agitação e os movimentos respiratórios fazem-se com difficuldade.
Das diversas theorias apresentadas para
explicar esta variedade da forma dyspneica, as
mais importantes são a de Traube e a de Cuffer.
Para Traube este rithmo respiratório produz-se não só na uremia, mas em todas as circumstancias (lesões aórticas, mitraes, degenerescência gordurosa do coração, etc), que podem determinar uma diminuição da irrigação
do bolbo, sede dos movimentos respiratórios.
Os factos observados por differ vêem até
certo ponto ao apoio d'esta theoria, pois que,
lendo-se as observações feitas por elle no hospital Necker, nota-se que em quasi todas existiam perturbações orgânicas ou funcipnaes do
coração, consistindo ora em insufficiencia mitral
ou aórtica, ora em ruido de galope, com ou
sem hypertrophia apreciável.
Durante a pausa respiratória, o acido carbónico accumula-se no systema pulmonar, os
nervos vagos sós sendo excitados, a respiração
é superficial. O acido carbónico continuando a
accumular-se nas artérias do corpp, todos os
nervos sensíveis são também excitados, e a respiração torna se dyspneica.
Mas esta respiração profunda elimina o acido carbónico; logo este deixa de existir em
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quantidade sufflciente para excitar os nervos
sensíveis da peripheria, a respiração torna-se
superficial; finalmente elle não existe mais em
quantidade necessária para excitar os nervos
vagos pulmonares, e a respiração se suspende
(apnéa).
A theoria de Cuffer consiste em ligar a
apnéa á super-oxygenação temporária do sangue.
Em consequência de uma serie de grandes
e frequentes inspirações, que caracterisam a
primeira phase do accesso dyspneico uma grande quantidade de oxygenio é introduzida na
torrente circulatória, e outra proporcional de
acido carbónico é eliminada, pois que sabe-se
pelas celebres experiências de Paul Bert, que o
augmento da quantidade de oxygenio corresponde a uma diminuição de acido carbónico e reciprocamente.
Por conseguinte, desde que ha uma quantidade de oxygenio sufflciente para as combustões intersticíaes, e d'outro lado, falta de acido
carbónico, o qual ó indispensável para excitar
o pneumogastrico (Traube), comprehende-se que
a falta de respirar não se faça sentir, d'onde
resulta a apnéa.
Mas este estado não se pode prolongar, por
que as combustões intersticíaes continuam, o
oxygenio vae-se consumindo, o acido carbónico accumulando-se e excitando o pneumo-gastrico, d'onde nova serie de inspirações frequentes e amplas, e assim por diante.
Esta theoria é uma mera hypothèse, como
o próprio Cuffer o confessa, porem tem a seu
favor um certo numero de observações e expe-
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riencias feitas por elle no laboratório do professor Marey no Collegio da França.
Praticando a tracheotomia a um cão notase que antes da operação a respiração é um
pouco irregular por causa da agitação do animal; depois da abertura da trachéa, elle, continuando a debater-se, faz uma serie de largas
inspirações, as quaes fazem entrar nos pulmões
uma grande quantidade de ar. Os movimentos
calmam-se no fim de algum tempo e a respiração pára (apnéa), depois de alguns momentos
ella reapparece.
Phenomenos análogos se observam na creança quasi todas as vezes que se pratica a tracheotomia.
Quando Cuffer empregava a respiração artificial em um cão, de modo a introduzir nos
pulmões d'esté animal uma quantidade de ar
superior áquella que elle teria introduzido respirando normalmente no mesmo tempo, na occasião em que elle cessava a respiração artificial e abandonava o animal, deixando-o respirar
livremente, elle não o fazia, senão depois d'uina
pausa (apnéa). Quando pelo contrario a respiração artificial era regulada de modo a não introduzir no pulmão senão uma quantidade de ar
normal, no momento em que se cessava a respiração artificial, a apnéa não se produzia.
Cuffer demonstrou que a pausa respiratória
não pode ser considerada como um repouso de
compensação, necessitado pelos grandes movimentos anteriores, pois que elle repetiu as
mesmas experiências com um um gaz irrespirável, mas não toxico, o hydrogenio ou o azoto,
e apezar dos grandes movimentos respiratórios
que seguiram á tracheotomia e á introducção
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no pulmão de uma grande quantidade de gaz
pela respiração artificial, a pausa respiratória
não se dava e pelo contrario o animal manifestava necessidade de respirar, por uma dyspnéa
continua.
Segundo a opinião de Frerichs e Charcot,
um dos caracteres mais importantes da forma
respiratória ou dyspneica da uremia, é a presença de uma quantidade variável de carbonato de ammoniaco no ar expirado. Mas nós sabemos que esta doença pôde manifestar se independentemente da transformação da uréa
em carbonnato de ammoniaco e que além
d'isso a presença d'esté corpo no ar expirado
não prova a sua origem.

FORMA GASTRO-INTESTINAL
As perturbações gastro-intestinaes podem
apresentar-se, ora como signaes percursores
da uremia cerebral ou de comcomitancia com
esta, ou ainda manifestar-se isoladamente constituindo uma forma clinica d'esta moléstia.
A eliminação da uréa e do carbonato deammoniaco pela mucosa gastro-intestinal produz uma alteração do sueco gástrico e das glândulas do estômago, d'onde resulta uma dyspepsia, consistindo em inappetencia, nauseas e
algumas vezes vómitos, que se podem apresentar inesperadamente em uma época em que o
appetite se tem conservado intacto, de modo que
estes vómitos passam muitas vezes por simples
indigestões, ou por vómitos nervosos, como em
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diversos casos referidos por Germain Seé, que
viu doentes affectados de vómitos chronicos
graves, mucosos ou alimentares que tinham sido
tratados durante muitos mezes por estados nervosos, sem que se lhes suspeitasse a origem,
e que só o exame das urinas fez reconhecer.
Estes vómitos são a principio constituídos
por substancias alimentares, depois tornam-se
sorosos e finalmente biliosos, contendo geralmente uréa e carbonato de ammoniaco. Mais
tarde a passagem incessante d'estes productos
pela mucosa gastro intestinal, irrita esta membrana a ponto de produzir uma gastro-enterite
e finalmente lesões ulcerosas do estômago e
do intestino, d'onde urna diarrhea a principio
mucosa, depois sorosa e até muco-sanguinolenta, tendo em certos casos o caracter das dejecções dysentericas. Segundo 01. Bernard, e a
maioria dos auctores, o que caractérisa esta
forma de uremia é a presença de uréa ou carbonato de ammoniaco nas dejecções e nos vómitos; mas nós acreditamos que nem sempre a
uremia gastro-intestinal reconhece esta pathogenia e que algumas vezes pode ser de origem
central, isto é, depender de perturbações dos
centros nervosos, produzidas pela intoxicação
uremica e não da irritação directa da mucosa
pelas substancias de que falíamos.
No curso do mal de Bright, apresentam-se
diversas perturbações gastro-intestinaes que
não devem ser confundidas com a uremia.
Alem do catarrho gastro-intestinal, que é
uma complicação constante n'aquella moléstia,
existe ainda uma dyspepsia atonica e um catarrho gastro-intestinal devido á mesma causa que
produziu a nephrite, isto é, o alcool.
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Este catarrho apresenta alguns signaes que
são caracteriscos.
Os vómitos teem logar pela manhã em jejum e são constituídos por um liquido abundante, aquoso, transparente, sem côr, ou ligeiramente amarellado (gastrorrhéa). Este liquido
é constituído principalmente por saliva.
Uma irritação dos nervos do estômago reflecte-se nos que presidem á secreção salivar,
d'onde o augmento d'esta funcção.
Esta secreção deglutida durante a noute,
accumula-se no estômago, d'onde é rejeitada
pela manhã sob a forma de pituita.
A dyspepsia que se observa no mal de
Bright e que pode ser independente da uremia,
é devida á falta de pepsina no sueco gástrico,
pois que aquella substancia derivadas matérias
albuminóides e estas são eliminadas em grande
escala pelas urinas.
A symptomatologia d'esta dyspepsia, que
em geral reveste a forma atonica, consiste na demora da digestão estomacal, a dôr é quasi sempre nulla, apenas existe oppressão epigastrica
durante a digestão, eruetações, raras vezes nauseas excepcionalmente vómitos, constipação
habuual; o appetite pode conservar-se intacto.

UREMIA CHRONICA
Esta forma de uremia observa-se principalmente nas lesões chronicas dos rins,, em que a
suppres3ão da secreção urinaria e por conse-
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guinte a alteração do sangue que d'ahi resulta,
se fazem de uma maneira lenta e gradual.
Todas as manifestações mórbidas que nós
estudamos sob a denominação de prodromos,
podem apresentar-se na uremia chronica, quer
isoladamente, quer associadas; pelo que apenas
diremos algumas palavras a respeito d'ellas,
afim de evitar fastidiosas repetições.
Elias seguem uma marcha insidiosa e lenta,
apresentando exacerbações e remissões e até
verdadeiras intermittencias coincidindo com
melhoras passageiras do estado da uropoiese
ou com o apparecimento de secreções supplementares (diarrhea, vómitos, suores abundantes, etc.)
Ora a uremia chronica é caracterisada por
phenomenos de depressão, e n'estes casos começa por torpor physico e intellectual; o doente torna-se perguiçoso, não se movendo senão
com lentidão; sua inteliigencia é menos activa;
suas ideias menos claras; elle torna se indifférente a tudo quanto o cerca; o rosto perde a
expressão; o olhar é vago e incerto ; emfim tudo n'elle exprime languidez e apathia.
Ora é caracterisada por phenomenos de
excitação, d'entre os quaes o mais frequente éa cephalalgia, pois qne segundo as estatisticas,
este symptoma se observa nos quatro quintos
dos casos de uremia chronica.
Ora são sobresaltos tendinosos, perturbações da audição e da visão, etc., qne se manifestam como symptomasda intoxicação uremica de marcha chronica.
Um phenomeno muito frequente n'este primeiro periodo da moléstia é a lentidão e raridade do pulso, devida á excitação do pneumo-
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gástrico, cuja acção predominando sobre a do
grande sympathico, retarda os movimentos cardíacos.
A temperatura desce igualmente, podendo
chegar a 36, 32, e até 30 graus segundo a opinião de Hirtz e Hutchinson.
Depois de um tempo variável, depois de
exacerbações e remissões, todas estas manifestações mórbidas vão-se tornando cada vez mais
intensas e frequentes; a amblyopia passa á
cegueira completa; o doente, que ao principio
mostrava torpor intellectual, indifferentismo,
etc., é accommettido de somnolencia e finalmente de coma; o que apresentava sobresaltos
íendinosos, pode manifestar accessos convulsivos, e d'esté modo a uremia chronica passa
gradualmente á forma aguda.
Na segunda phase da uremia chronica são
muito frequentes os vómitos, a diarrhea, o delido, etc.
Ella pode durar diversas semanas e não
terminar pela morte senão depois de cinco ou
seis paroxismos (Lecorché).
O coma é a terminação mais commum da
uremia chronica e suas variedades.

MARCHA, DURAÇÃO E TERMI NAÇÃO
Estudando as formas da a remia, vimos que
■ella podia ser aguda ou chronica. Este grau de
acuidade está em geral subordinado á lesão que
lhe deu origem.
A uremia aguda principalmente, manifes
tase por ataques que se compõem de accessos.
Em geral, quanto maiores são os interval
los que separam os ataques e quanto menos
numerosos são os accessos que os compõem
tanto mais longa será a duração da moléstia.
Esta duração varia ainda conforme a causa ■
e assim que ella tem uma duração muito mais
curta quando é devida á escarlatina, podendo
ser de vinte e quatro horas a trez dias, segun
do Reliet e Seé, do que quando depende da
nephrite parenchymatosa aguda ou chronica,
n este caso podendo durar semanas e até me
zes
A terminação mais frequente d'esta molés
tia e a morte, que tem logar quasi sempre por
asphyxia; porem, quando a morte é súbita, po
de também darse por syncope.
Algumas vezes outras complicações, taes
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como: o oedema do pulmão e da glote vêem
concorrer para apressar a morte.
Outras vezes esta pode também ser occasionada (na forma gastro-intestinal) pelo esgoto
do doente em virtude de evacuações abundantes e repetidas e das lesões extensas do tubo
aastro-intestinal, que não permittem mais que
as digestões se façam convenientemente.
A cura radical da uremia é uma terminação
rara e só se dá quando a moléstia que lhe deu
origem, desappareceu ou pelo menos se tornou
estacionaria.
.,
N'estes casos a cura pode dar-se rapidamente e ser precedida de diversos phenomenos,
eme poderemos chamar críticos (diarrhea abundante, suores, diurese, etc.); ou desapparecer
lentamente, isto é, o intervallo dos accessos
tornar-se cada vez maior até que estes desappareçam completamente.
. Porem a cura temporária e incompleta observa-se muitas vezes. N'estes casos persistem
alsumas das perturbações da sensibilidade e do
movimento (perturbações da vista e do ouvido,,
cephalalgia, contractures, etc.)

DIAGNOSTICO
O diagnostico da uremia funda-se em diversos dados d'entre os quaes o mais importante e sem duvida o exame das' urinas.
A anamnese, os symptomas e a analyse do
sangue concorrem também para facilitar o diagnostico.
As alterações da urina podem consistir na
presença de albumina ou de elemento^ morphologieos (cylindres epitheliaes, flbrinosos,
Hialinos, etc.), mas estes dados não são sufflcientes para se estabelecer o diagnostico, pois
que pode a depuração urinaria fazer-se apezar
da eliminação (Testes princípios que denotam
lesões mais ou menos profundas dos rins.
Por outro lado a ausência de albumina tampem nao exclue a ideia de uremia, pois que nós
sabemos que no mal de Bright, principalmente
na nephrite intersticial, pode deixar de existir
albumina nas urinas.
E principalmente pela densidade e o exame
clumico d'esté liquido que se pode chegar ao
diagnostico.
A densidade normal da urina varia consideravelmente, segundo muitas circumstancias,
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taes como: a alimentação, o exercício, a edade
o sexo, o temperamento, etc.
A densidade da urina, variando de 1015 a
•1025, pode-se representar por 4020 a media
d'esta densidade; ora se o urinometro marcar
uma densidade de 1014 e 1012 e ainda menos,
pode-se affirmar a insufficiencia da depuração
urinaria, depois de eliminar todas as cansas
que possam dar logar a uma formação insufficiente das substancias extractivas, em virtude
da diminuição das combustões orgânicas, o que
se observa constantemente nas diversas cachexias, anemia, chlorose, degenerescência, etc.
De outro lado concebe-se que certos accidentes se possam ligar á uremia, sem que a
densidade da urina seja diminuida e n'este caso a intoxicação é devida á formação exagerada dos productos da combustão, o que se observa nas diversas pyrexias.
Na uremia (principalmente na forma toxica) a diminuição da densidade da urina é em
geral considerável: pode descer a 1014, 1012,
1010 e mais ainda.
Entretanto ella pode-se conservar normal
e até augmentai-, principalmente na forma mechanica.
'.....
Para que o exame das urinas seja rigoroso
é necessário fazel-o diversas vezes por dia ou
examinar a massa total da urina excretada nas
vinte e quatro horas, porque a densidade d'esté
liquido está sujeita a diversas oscillações.
E' necessário alem d'isso deixal-a em repouso até que os elementos morphologicos (cylindres epitheliaes e fibrinosos, etc.) que ella
contem em suspensão, se depositem no fundo
do vaso, porque, não se tendo esta precaução,

(il)

elles tornariam a urina mais densa e attribuirse-bia este augmente» de densidade ao augmenta das substancias extractivas na urina.
N'estes casos o exame microscópico seria
necessário para tirar as duvidas.
Depois da densidade temos ainda a analyse
clnmica, que mostra uma diminuição considerável dos princípios extractivos ; assim a uréa
que no estado physiologico é de 30 a 32 grammas em 24 horas, pode na uremia descer a 10,
8, 7 e até 6.
Um dos meios mais seguros para o diagnostico da uremia é, sem duvida, a analyse chimica e histológica do sangue.
Este meio até hoje raras vezes tem sido
posto em pratica clinicamente, porque nem
sempre se pode obter quantidade sufficiente
para a analyse chimica.
N'estes casos notar-se-hia o augmenta das
matérias extractivas, as alterações dos glóbulos
sanguíneos observadas por Cuffer, de que já
tallamos, tratando da anatomia pathologica.
A anamnese é um auxiliar de grande valor
para o diagnostico ; assim, se nós observarmos
accidentes análogos aos que se manifestam na
uremia em um individuo affectado do mal de
Bright, de escarlatina, em uma mulher em trabalho de parta, etc., temos um dado de grande
valor, que reunido aos outros esclarece o diagnostico.
No estudo das manifestações nervosas, como meio de diagnostico, devemos citar as'moléstias que mais facilmente se podem confundir com a uremia, pela semelhança de seus
symp tomas.
Tratando das formas clinicas, tocamos em
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alguns pontos de dessemelhança, pelo que não
nos estenderemos muito sobre este assumpto.
A variedade eclarnptica distingue-se da
epilepsia essencial, em que esta é uma moléstia chronica, habitual, quasi sempre hereditaria,
apresentando accessos isolados, no intervallo
dos quaes a intelligencia conserva sua integridade, excepto em um periodo muito adiantado
da moléstia; alem d'isto não existe albumina
nas urinas senão em casos raros, e ainda assim
a albuminuria é consecutiva aos accessos convulsivos; o contrario se observa em geral na
uremia.
Mas não devemos conceder grande importância ás manifestações nervosas, tomadas isoladamente, porque estas nada dizem a respeito á natureza da moléstia.
Podemos dizer que os symptomas nervosos
reduzem-se a phenomenos de excitação, depressão ou perversão mais ou menos pronunciados,
segundo a intensidade da causa e não conforme a natureza d'esta, variáveis em seu aspecto,
e mais ou menos generalisados, conforme, a sede e não conforme a causa.
Exemplifiquemos :
Desde que os hemispherios cerebraes não
possam funccionar, quer em virtude de uma
hyperhemia, quer de uma anemia, quer de um
œ'dema, quer de uma compressão, quer finalmente em consequência de sua nutrição por
um sangue alterado (uremia toxica), sempre nós
observaremos ou diminuição de suas funcções
(somnolencia), ou abolição (coma), ou perversão (delírio com todas as suas variedades) ; é no
todo do individuo, nas circumstanciasque acompanham estas manifestações, e na marcha da
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moléstia que nós devemos procurar os dados
para o diagnostico.
Até os signaes que teem sido considerados
pathognomonics da epilepsia (pronação força
da do pollegar, grito inicial, etc.) se observam
algumas vezes na uremia. Quanto á eclampsia
puerperal, vimos, estudando a causa da uremia,
que muitas vezes aquella moléstia era devida á
intoxicação do sangue pelos elementos da uri
na, porém que em certos casos reconhecia por
causa uma acção reflexa.
N'estes casos o diagnostico differencial re
pousa principalmente no exame das urinas, na
epocba da prenhez em que se manifestam os
accidentes e no grau da temperatura, pois que
sabe se pelas pesquizas de Charcot e Bourne
ville que na uremia a temperatura é sempre
mais baixa do que no estado normal, excepto
■quando existem complicações (pneumonia, pleu
risia, pericardite, etc.); ao passo que nas con
vulsões puerperaes não uremicas, a tempera
tura se eleva.
Nem todos os auctores estão de accordo
sobre este facto, entre os quaes podemos citar
Vulpian que affirma que nos individuos ataca
dos de uremia, as convulsões epileptiformes
produzem calor como as convulsões epilépticas
o produzem nos individuos affectados de epile
psia.
A forma convulsiva da uremia não pode
ser confundida com a hysteria, assim como a
comatosa não o pode ser com o coma apople
tico, pois que n'este caso, principalmente quan
do ha verdadeira hemorrhagia cerebral, e em
virtude do processo mórbido que tem logar na
periferia do foco hemorrhagico, a temperatura a
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principio desce como na uremia, porem depoissobe a 37,5, 38, e até mais conforme a gravidade do caso, ao passo que isto não se dá na
uremia. E' pela mesma rasão que n'esta moléstia não se observa paralysia senão quando ha
complicação, ao passo que ella se observa constantemente no coma apopletico e torna-se mais
ou menos persistente e até incurável, conforme
o liquido é reabsorvido mais ou menos promptamente. Alguns envenenamentos apresentamse ás vezes com uma symptomatologia análoga
á da uremia.
D'entre estes, os que mais vezes podem
apresentar confusão, são: o envenenamento pelo
ópio, que se distingue da uremia em que n'esta
ha quasi sempre diarrhea, vómitos, ausência de
suores, etc., ao passo que no envenenamento
pelo ópio ha suspensão de todas as secreções,
excepto as da pelle, pois que mesmo no estado
léthargico, este apparelho, ainda que frio, é
muitas vezes banhado copiosamente pela transpiração. A's vezes o hálito dos doentes exala o
cheiro do ópio.
As pupillas em geral acham-se contrahidas;
porém quando a terminação é fatal, ellas podem-se dilatar algum tempo antes da morte.
A confusão entre a uremia e a intoxicação
pela belladona, deve ser evitada com tanto mais
cuidado, quanto este envenenamento pode
apresentar no numero de seus symptomas, a
suppressão da secreção urinaria; porém alem
de sua symptomatologia propria, a anamnese,
a natureza das matérias vomitadas, as modificações da pupilla, a insensibilidade dos olhosá luz, a secura da bocca e da garganta, etc.,

não deixarão duvida sobre a natureza dos accidentes observados.
Algumas perturbações nervosas devidas á
intoxicação plumbica, teem sido algumas vezes
confundidas com a uremia, e alguns auctores
querem até conceder-lhe uma pathogenia análoga, isto é, a alteração do sangue, em um caso
pelo chumbo ; no outro pelos elementos da urina ; porém basta lembrar certos signaes característicos da intoxicação saturnina,"taes como :
a aureola das gengivas formada por deposito de
sulfureto de chumbo, os-precedentes do doente, que indicarão se elle já soffreu a cólica saturnina, a ausência de albumina nas urinas,
etc., para que cesse a confusão.
Existem ainda muitas outras moléstias que
apresentam alguns symptomas análogos aos da
uremia, mas basta lembrar-se do seu quadro
clinico para dissipar as duvidas.
A reabsorpção da urina decomposta depois
de excretada pelos rins, e que alguns auctores
(Jaccoud) comprehendem no estudo da uremia
sob a denominação de ammoniemia, apresenta
uma symptomatologia muito diversa da uremia
propriamente dita. Assim as causas da ammomemia são em geral lesões da bexiga, da prostata e da urethra.
Aurina apresenta um cheiro ammoniacal
penetrante. Manifestam-se muitas vezes accessos febris muito análogos aos da febre intermitente palustre.
Os accidentes nervosos não são tão frequentes.

PROGNOSTICO
0 prognostico da uremia é em geral grave ; mas esta gravidade varia segundo as causas, a forma clinica, a marcha dos accidentes,
a intensidade das manifestações mórbidas e seu
caracter, agudo ou clinico, etc. Quanto ás causas, sabemos que a uremia devida á nephrite
catharrhal e escarlatinosa é menos grave do
que a que depende da nephrite parenchymatosa, pois que no primeiro caso, uma vez o individuo livre do primeiro accesso, e desde que o
processo mórbido que lhe deu origem se extingue, os cylindros epitheliaes que obstruíam
os caniculos são eliminados, os epithelios reproduzem-se e a secreção da urina se restabellece ; ao passo que no segundo as lesões renaes augmentam progressivamente e o campo
da depuração urinaria vai-se restringindo.
Quanto ás formas clinicas, todos os auctores estão de acordo que a mais grave é a respiratória, principalmente algumas de suas variedades, pela importante funcção que é compromettida n'este caso ; depois vem a forma comatosa, finalmente a convulsiva, sendo a gastrointestinal a menos grave, principalmente quan-
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do se torna um meio de eliminação dos princípios extractivos da urina ou do excesso d'agua que constitue a pletora sorosa.
Parece á primeira vista que a forma aguda
da uremia, pelos symptomas aterradores que
apresenta, devia ser mais grave do que a chronica, porem a observação de todos os clínicos
tem demonstrado o contrario.
A marcha dos accidentes também influe
muito sobre o prognostico ; assim, quando os
accessos se approximarem muito e quando o
intervallo que os separa não for inteiramente
livre, isto é, persistirem certas alterações (cephalalgia, desordens intellectuaes, etc.) comprehende-se que o prognostico será mais grave do que no caso contrario.
Finalmente o prognostico repousa principalmente nas modificações da secreção urinaria.

TRATAMENTO
Podemos dividir o tratamento da uremia
em : prophylatico ou preventivo e tratamento curativo.
Vimos, estudando as causas da uremia,
que o que dava logar a este estado mórbido
era, em ultima analyse, o accumulo dos elementos constituintes da urina no sangue, seja
qual fôr a theoria pathogenica que se adopte.
Por conseguinte a indicação principal é impedir que este accumulo se dê.
Mas por que meios poderemos chegar a
este resultado ?
Em primeiro logar devemos procurar combater a lesão renal pelos meios convenientes,
que variam segundo a moléstia e a phase d'esta.
Assim, na nephrite parenchymatosa lançaremos mão dos antiphlogisticos mais ou menos enérgicos, conforme a constituição do individuo; dos revulsivos mais ou menos inergicos, conforme a acuidade da moléstia, devendo
evitar o emprego do vesicatório de cantharidas,
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pela acção irritante que ellas produzem no apparelho urinário.
Empregaremos meios que teimam por fim
eliminar dos canaliculus uriniferos os cylindros
epitheliaes e flbrinosos que os obliteram.
Esta indicação é preenchida pelos diuréticos,
devendo dar-se preferencia aos mais brandos e
que possuam também propriedades emolientes;,
taes como o leite, a gramma, etc.
Passado este primeiro período e desde que
as lesões se tornam irreparáveis, o papel do
medico reduz-se a impedir que ellas augmentera, e a entreter a secreção urinaria, procurande augmentai- a funcção do rim ou da parte
d'esté órgão que ainda não soffreu alterações
profundas.
Preenche-se ainda esta indicação por meio
dos diuréticos, porem estes devem ser empregados e escolhidos com cuidado para que não
produzam irritações.
Os alcalinos, na opinião de Robert, citado
por Lecorché, gosariam de grande vantagem,
pois que a, alcalinidade das urinas n'este período da moléstia poderia obstar á manifestação
da uremia e das inflammações que se mostram
muitas vezes nos períodos ulteriores.
Nem todos os auctores aconselham os diuréticos, como meio preventivo da uremia.
Uns afirmam que elles são sem effeito, outros sustentam que são prejudiciaes em virtude
da irritação que produzem. Mas nós sabemos
que estes medicamentos possuem uma acção
ao mesmo tempo depletiva e depurativa, arrastando as cellulas epitheliaes degeneradas, as
quaes, accumulando-se nos canaliculus tortuosos comprimem os vasos visinhos.
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Sob a influencia dos diuréticos, faz-se, pois,
uma verdadeira lavagem do rim.
Um dos diuréticos mais empregados, principalmente por Jaccoud e Lecorché, é a digitalis, sobretudo no rim cardíaco e quando existem
congestões passivas. No emprego d'esté medicamento, o medico deve lembrar-se que elle se
accumula facilmente no organismo; pelo que é
necessário não abusar d'elle e ver se o rim se
acha no estado de o eliminar.
O leite é também muito aconselhado n'estes casos por Jaccoud.
Em uma phase mais adiantada da lesão,
quando passou o periodo inflammatorio, podem
ser empregados outros diuréticos (os dialyticos) taes como o acetato de potassa, etc.
Com estes meios consegue-se muitas vezes
prevenir a uremia; porem, quando as lesões
renaes são mais extensas ou quando o organismo já estiver habituado a estes medicamentos, ainda o clinico não deve crusar os braços,
deve procurar eliminar aquelles princípios por
outros órgãos, que venham até certo ponto substituir ou pelo menos auxdiar os rins em suas
funcções
Estes órgãos são principalmente a pelle e
os intestinos.
Augmenta-se a funcção d'esté apparelho
empregando os purgativos. N'estes casos devemos recorrer de preferencia aós dialyticos, porque alem da vantagem que possuem de eliminar uma grande quantidade de líquidos, que
trazem em dissolução uma certa quantidade
de substancias extractivas, teem também a
de não esgotar as forças do doente; de não
irritar o tubo gastro-intestinal, vantagem que
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não possuem os drásticos, cujo emprego deve
reservar-se para os casos de uremia confirmada, em que a indicação é urgente e principalmente na forma mechanica.
Um outro meio de eliminação das matérias
extractivas, ainda que menos enérgico, consiste
em excitar as funoções da pelle por meio de
fricções seccas, roupas de lã, banhos mornos,
banhos a vapor e outros diaphoreticos, principalmente o jaborandi em infusão, e o seu principio activo'(a pylocarpina) em injecções hypodermicas, devendo-se n'estes casos ter as mesmas precauções que no emprego da digitalis.
Estes agentes therapeu ticos podem-se reunir em uma mesma formula; é assim.que se associam, ora os purgativos aos diuréticos, ora
estes aos diaphoreticos, ora os purgativos aos
sudoríficos, etc , conforme as indicações. Pode
acontecer que estes diversos meios, apezar de
empregados com methodo e em occasião opportuna, não eliminem todas as substancias extractivas da urina, e estas continuem a accumular-se no sangue; n'este caso teremos algum medicamento que vá destruil-as na intimidade do organismo?
Partindo d'esta hypothèse: que os ácidos
benzóico e chlorhydrico combinam-se com a uréa,
Frerichs empregou estes agentes, esperando
que, passando no sangue, dessem logar a esta
reacção e tornassem a uréa innocente. Mas os
resultados não confirmaram esta hypothèse.
No tratamento preventivo da uremia, raras
vezes serão indicadas as emissões sanguineas,
a não serem alguns casos de uremia puerperal
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TRATAMENTO CURATIVO
Quando os medicamentos, até aqui referidos, não conseguiram eliminar os princípios da
urina e quando por conseguinte estes deram
rogar a uremia, se o clinico é chamado na occasiao em que os accidentes uremicos já se teem
manifestado, deve lançar mão de meios promptos e enérgicos, que variam segundo a forma
da uremia.
Na uremia mechanica, que é devida á pletora sorosa, devemos empregar os meios que
tenham por fim eliminar grande quantidade de
líquidos. .
As emissões sanguíneas geraes são também
muitas vezes indicadas nos indivíduos de uma
constituição forte e de um temperamento sanguíneo, sendo preferíveis n'estes casos aos purgativos, por terem uma acção mais prompta
e
r
enérgica.
UÀ i E l l a s t i r a m d a c i r c u l acão uma grande quantidade de sangue e por conseguinte baixam consideravelmente a pressão vascular, o que é muito favorável á reabsorpção dos líquidos que inliltram os tecidos, constituindo o oedema.
Além d'isso moderam as hyperhemias cerebraes que ás vezes acompanham (Lecorché)
ou precedem (Traube, Rosenstein) estas manifestações. N estes casos a phlebotomia deve ser
auxiliada pela digitalis, quando estas hyperhemias sao passivas, o que se reconhece pela distençao das veias do pescoço, pela fraqueza dos
batimentos cardíacos, etc.
Poderão objectar que a sangria tem o srave
inconveniente de augmentai' a hypoglobulia, e
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que por conseguinte a dyscrasia sanguínea, já
considerável, e por isso predispor a novos accidentes.
,
,
Mas esta objecção é sem valor ; porque n estes casos trata-se de combater o perigo imminente, embora depois se tenha de lutar com
difficuldade para réhabilitai' o organismo e prevenir novos accessos.
Ao lado da sangria temos os purgativos, devendo escolher n'estes casos (quando não houver grande irritação gastro-intestinal) os drásticos, que além da vantagem que possuem de
eliminar uma grande quantidade de líquidos,
teem também a de produzir uma revulsão e
por conseguinte um affluxo de sangue para o
tubo intestinal e sua diminuição para o cérebro.
D'estes os mais empregados são : o aloes,
a escamonea, jalapa, a agua ardente allemã ou
tintura de jalapa composta, á qual Jaccoud da
preferencia.
Estes purgativos devem-se repetir muitas
vezes mesmo depois de passados os accidentes.
Os diuréticos também podem ser empregados, como auxiliares dos purgativos, devendose esperar pouco do seu emprego por serem elles de uma acção lenta e demorada.
No mesmo caso estão as emissões sanguíneas locaes.
Na forma toxica da uremia, estes meios nao
produzem resultados tão vantajosos; os diversos accidentes observados, sendo devidos a uma
alteração dos elementos figurados do sangue, a
principal indicação seria reconstituir este liquido, e como este resultado não pode ser alcançado com a rapidez que exigem as manifestações da uremia aguda, tem-se procurado obtel-o
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por um meio indirecto. Este consiste na transfusão do sangue, precedida de uma forte emissão sanguínea.
Esta teria por fim eliminar uma parte do
sangue alterado; aquella substituil-o por outro
em melhores condições.
Este methodo, que theoricamente é muito
bem indicado, raras vezes se poderá realisar na
practica e repousa sobre pequeno numero de
factos. Apenas temos noticia de um, observado
e referido por Lange de Heidelberg, citado por
Jaccoud.
O tratamento das diversas formas symptomaticas da uremia é variável para cada forma.
Assim, na cerebral convulsiva, podemos lançar mão dos moderadores reflexos, dos anesthesicos, principalmente do chloroformio em inhalações e do chloral em poções ou clysteres ; estes medicamentos, diminuindo as convulsões,
teem também a vantagem de eliminar uma causa de hyperhemia do cérebro que viria augmentai' a gravidade da moléstia.
Jaccoud condemna esta medicação na uremia puerperal e dá as rasões seguintes; o coma que existe no intervallo dos paroxysmos significa que, sob a influencia das convulsões repetidas ou da moléstia, a excitabilidade nervosa
é destruída nos hemispherios cerebraes, e não
existe mais senão no mesocephalo, onde é exaggerada, e provoca por esta mesma exageração
as manifestações convulsivas.
Ora a acção do chloroformio começa por
abolir a excitabilidade nos hemispherios cerebraes, depois nas partes basilares do encephalo e em ultimo logar no bolbo ; por conseguin*

84

te n'estas condições o agente therapeutico actuará no mesmo sentido que a moléstia.
Estas rasões não nos parecem plausíveis,
porque quando se empregam entes medicamentos, é com o fim de diminuir a excitabilidade
do mesocephalo, ponto de partida das convulsões, que são o symptoma predominante.
Na forma comatosa devem ser empregados
os revulsivos enérgicos : sinapismos, vesicatórios, os excitantes diffusivos, o alcool e até a
electricidade.
Na forma chronica da uremia, que não apresenta em geral symptomas assustadores, devese ter antes em consideração o estado geral do
doente e sustentar-lhe as forças.
Se, porem, os accidentes se manifestaram
e sendo de ordem a exigir a intervenção medica, devem ser combatidos pelos mesmos agentes que a uremia aguda.
Na forma delirante recorre-se aos antispasmodics, taes como : o almíscar e o castorco.
Na forma respiratória, Os meios therapeuticos não são bem conhecidos; empregam-se os
revulsivos, mas com resultados duvidosos.
Na forma gastro-intestinal, devemos procurar eliminar da superfície da mucosa gastro-intestinal a uréa e outros princípios, causa de
suas alterações. Johnson, citado por Lecorché,
aconselha a agua morna para provocar os vómitos, que eliminam aquelles principios, sem
ter osinconvenientes dos vomitivos propriamente dictos.
Dickinson aconselha os ácidos para neutralisar até certo ponto o estado alcalino dos
suecos digestivos.
D'estes ácidos os mais empregados são : o
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nítrico, e o chlorhydtïco, tendo este alem disso a vantagem de supprir o acido próprio do
sueco gástrico.
Tem-se também empregado os diversos
amargos, taes como : a calumba, a strvchnina,
etc., mas com médiocres resultados.Quando a irritação produzida pelas substancias extractivas, é de ordem a provocar a
inflammação do canal gastro-intestinal, esta deve ser combatida por meios brandos, e que não
esgotem as forças do doente, nem supprimant
completamente a eliminação d'aquelles princípios, suppressão que traria accidentes mais
graves. Assim deve-se escolher os decoctos
emollientes, guardando para os casos extremos
os adstringentes, os opiacios, o subnitrato de
bismutho, etc. Quando os vómitos são de origem central, isto é, quando as matérias expellidas não conteem grande quantidade de uiéa,
nem das outras substancias extractivas, podem
ser empregados os anesthesicos, os antispasmod i c s e os revulsivos.
Poderíamos ainda encher um grande numero de paginas se quizessemos lembrar todo o
material therapeutico, que tem sido empregado,
contra esta moléstia, mas as condições em
que ella se manifesta e o aspecto com que se
apresenta, são tão variáveis que nós nos contentamos com estas indicações, deixando ao
tino do clinico a liberdade de variar o medicamento de accordo com as circumstancias,
especiaes a cada caso.

PROPOSIÇÕES
Anatomia. — Não existe diflerença apreciável
entre a textura dos nervos motores e a dos sensitivos.
Physiologia. — Os epitheiios dos tubos flexuosos dos rins teem uma acção análoga á dos que
revestem as villosidodes ititestinaes.
Materia medica.—O arsénico é um moderador
da nutrição.
Pathologia externa. — As fistulas anaes são a
complicação mais frequente dos abcessos da região peri-anal.
Medicina operatória. — O decúbito dorsal é a
melhor posição para praticar o catheterismo dos ureteres.
Pathologia interna. — As hemorrhagias broncho-pulmonares que se manifestam no primeiro
período da tuberculose, resultam de hvperhemias
peri-phymicas e para-phymicas.
Obstetrícia.—Durante o trabalho do parto, a
cravagem de centeio é contra-indiçada.
Anatomia pathologica.—A diapedese não é a
única origem dos glóbulos de pus.
Medicina legal.—A observação minuciosa dos
retalhos da membrana hymen é a melhor base
para se calcular a epocha de um defloramento.
Pathologia geral.—Moléstia é a perturbação
da nutrição de um ou mais elementos anatómicos.
Visto

Azevedo Maia.

Pode imprimir-se
o DIRECTOR,

Visconde d'Oliveira.

