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Este sympathico fim—aliviar o coração can-
çado da pesada carga, sem lhe exigir mais tra
balho, sem o fustigar —arrastou-me ao estudo 
do methodo de Scott para o tratamento das 
doenças chronicas do coração. 

Analysei o assumpto, consultei as estatísticas 
dos sanatórios onde este methodo é empregado e 
achei a demonstração formal da sua superio
ridade. 

Propus-me então, animado pelo feliz resul
tado das minhas investigações e pela sympathia 
que o tratamento pelos meios physicos me merece, 



contribuir para a vulgarisação do methodo de 

Scott. 
N'este trabalho, feito ri algumas horas que o 

afadigador 5.° anno me deixou livres, cumpro, 
sem atavios, sem arrebiques litterarios, mas 
cheio de boa vontade, o que a mim mesmo me 
propus. 

A magnitude do assumpto demandava um 
trabalho mais desenvolvido, porém, obrigado a 
defender these n'esta epocha, resolvi apresentar 
estas poucas linhas á vossa apreciação. 



HISTORIA 

Ha cincoenta e dois annos que um 
modesto medico de Dublin (Stokes), 
com as suas reflexões sobre o resul
tado benéfico, obtido em cardiopathas 
que elle observou em tratamento, por 
meio de passeios nos Alpes, suggeriu 
aos irmãos Scott a ideia da applicaçâo 
dos meios physicos no tratamento das 
doenças chronicas do coração. 

Datam d'entao as primeiras expe
riências de Theodoro Scott: estudou 
o effeito da agua chloretada sobre o 

i 
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systema circulatório de coelhos. Estes 
animaes, depois de rapados foram 
introduzidos n'um banho d'agua doce, 
á temperatura de 26 graus Reaumur, 
no qual por meio d'uni mechanismo 
especial foi substituida a agua doce, 
por agua salgada, d'uma concentração 
de 10 por cento e da mesma tempe
ratura. 

O manómetro collocado na caró
tida (Testes coelhos, indicou por varias 
vezes, um augmento de pressão arte
rial, entre cinco e dez millimetros. 

Os banhos reforçavam, pois, a acção 
do órgão propulsor do sangue. 

As suas experiências repetidas em 
cardiacos deram-lhe a confirmação da 
acção cardiotonica dos banhos chlo-
retados. Em breve fundou auxiliado 
por seu irmão Augusto Scott um 
sanatório em Nauheim onde obteve 
centenares de curas de cardiopathas. 
Infatigáveis trabalhadores, experimen
taram os vários meios physicos e na 
gymnastica de resistência encontraram 
qualidades semelhantes ás dos banhos: 
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associaram-a aos banhos carbo-gazosos 
e assim fundaram o admirável me-
thodo de Scott para o tratamento das 
doenças ehronicas do coração. 

* 
* * 

A principio, os numerosos traba
lhos dos Scott, foram recebidos d'uma 
maneira glacial, porém, pouco a pouco 
os diversos sábios começaram a inté
ressasse pelo assumpto que á pri
meira vista lhes parecia charlatanesco, 
até que em 1890 o professor Jurgen-
ser da universidade de Tubingen re
solveu ir a Nauheim, afim de melhor 
poder observar os doentes alli tra
tados. A opinião d'esté sábio, então 
muito em evidencia, foi a mais su
blime preconisação, arremessando para 
fora d'Allemanha a ideia que em 
breve encontrou fecundo terreno para 
germinar. Thorne, no hospital de S. 
Bartholomeu em Londres, onde fez va-
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rias conferencias, e nos seus numerosos 
trabalhos, contribuiu muitíssimo para 
a vulgarisaçâo do methodo. Já em 
1892, Oharkow fez varias experiên
cias declarando perante numerosa e 
escolhida assembleia, estar convencido 
da efficacia do tratamento allemão. 
Em Hespanha, Guilherme Summers 
escreveu na gazeta de Cadiz, um 
artigo que provocou uma discussão 
com vários seus collegas também hes-
panhoes, intitulado Tratamento de las 
enfermidades crónicas d'el corason. 

A França, a principio, não adhe-
riu a este movimento e alguns sábios 
com G. André á frente revoltaram-se 
contra tão bárbaro systema, dizendo 
que se alguns casos havia de cura, 
eram somente devidos á não exis
tência da lesão e chamaram-lhe me
thodo da suggestão, etc. 

Porém mais tarde, em 1895, Mael-
ler com o seu livro Du traitement 
des maladies du cœur par le méthode 
de Scott, provocou a Legrange, Hu-
chard e Piatot a curiosidade que 
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os levou a ensaiar o novo trata
mento. 

Depois de numerosas experiências 
as mais satisfatórias, fundaram os 
francezes dois sanatórios para car
díacos, nos quaes adoptam somente 
o methodo de Scott. 

Esses sanatórios são Bourbon-Lancy 
e Royat cujas aguas naturaes chlo-
retadas sódicas, teem uma composição 
semelhante á de Nauheim. 

< s — ^ ? ^ 



Technica 

Banhos. — Os allemães em Nauheinn 
e os francezes em Royat e Bourbon-
Lancy encontraram banhos carbo-ga-
zosos naturaes, porém, nem sempre 
assim acontece, e o medico recorre 
a maior parte das vezes aos banhos 
artificiaes, os quaes teem as grandes 
vantagens de se poderem preparar 
mesmo nos logares os mais afastados 
dos grandes centros e de serem acces-
siveis a todas as bolsas. 

Estes banhos artificiaes são chlo-
retados sódicos, com ou sem desen
volvimento de gaz carbónico. 
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A 250 litros d'agua é preciso ajun
tar 2:500 grammas de sal marinho 
para obter um banho com a concen
tração de 1 por cento: augmentando 
ou diminuindo a quantidade de sal 
facilmente chegaremos ás concentra
ções que mais convierem ao doente. 

N'um estado pouco adeantado das 
lesões do coração, devemos usar o 
banho chloretado sodico, porém, todas 
as vezes que recearmos do doente 
devemos adoptar a pratica do banho 
carbo-gazoso. 

Para preparar este banho, basta 
ajuntar ao banho chloretado acima 
descripto, 500 grammas de bicarbo
nato de sódio e um litro de uma 
solução de acido chlorhydrico a 10 por 
cento. Esta mistura produz um des
envolvimento por litro de liquido, de 
540 centímetros cúbicos de gaz car-
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bonico. Os cálculos feitos por Le-
grange dão, d'uma maneira approxi-
mada, um desenvolvimento, por cada 
100 grammas de bicarbonato mistura
dos com a solução chlorhydrica a 10 
por cento, de 108 centímetros cúbicos 
por litro de liquido ou sejam, em todo 
o banho de 250 litros, 27:000 centí
metros cúbicos 

E' só no momento que o doente 
está para entrar no banho que o 
soluto chlorhydrico se deve ajuntar a 
este. O desenvolvimento de gaz car
bónico deve estar na razão directa 
da concentração e na inversa da tem
peratura. 

Na applicação d'estes banhos é 
preciso attender principalmente á sua 
temperatura, concentração e duração. 

A concentração, de meio por cento 
nos primeiros banhos, vae augmen-
tando pouco a pouco até ao fim do 
tratamento, e pode chegar a ser de 3 
por cento. As altas concentrações só se 
devem applicar aos doentes cujas me
lhoras são muito accentuadas. 
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A temperatura, a principio, é de 28 
graus Reaumur e vae diminuindo gra
dualmente até 22 graus. 

A duração do banho, de 5 ou 8 
minutos no inicio do tratamento, pode 
augmentar até 25 minutos. 

O medico deve jogar attentamente 
com os quatro factores: concentração, 
temperatura, duração e desenvolvi
mento de gaz carbónico, de forma que 
o paciente não receba durante o ba
nho, impressões bruscas que lhe alte
rem profundamente o seu estado. 

O doente deve experimentar du
rante o banho, depois da primeira 
sensação passada : um bem estar 
acompanhado de uma sensação agra
dável de calor diffuso em todo o 
corpo e picadas continuas produzidas 
peio acido carbónico. Todas as vezes 
que o doente nos não accusa estas 
sensações, devemos suspender imme-
diatamente o banho pois que isso con
stitue uma prova do mau doseamento 
d'esté, quer debaixo do ponto de vista 
da concentração ou temperatura, quer 
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do desenvolvimento de gaz carbónico 
ou duração. Certos doentes teem ver
tigens, sensação de frio intenso e falta 
d'ar, quando a acção do frio não tem 
sido sufficientemente paralysada pelo 
gaz carbónico. 

G y m mística. — A escola de gymnas-
tica sueca, da qual os doutores Scott 
extrahiram o seu methodo, distingue 
duas cathegorias de movimentos: 

a) movimentos passivos, isto é, 
aquelles que o medico imprime ao 
corpo do doente sem a intervenção 
activa d'esté ; 

b) movimentos activos os quaes 
se dividem em movimentos activos 
propriamente ditos e em movimentos 
de resistência. Nos primeiros, o doente 
não tem a vencer senão o peso dos 
seus próprios membros; nos segundos, 
o doente é obrigado a vencer a re
sistência d'um ajudante que procura 
oppôr-se á execução dos seus movi
mentos activos. 

Assim, ao paciente que executar 
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uma abducção da perna, o ajudante 
oppôr-lhe-ha uma resistência no sen
tido da adducçâo. 

Ha uma lucta entre o doente e o 
medico, sendo preciso, para que o 
doente fique vencedor, o emprego da 
parte d'esté d'uma forca maior do 
que a empregada pelo medico nos 
movimentos contrários. Estes movi
mentos são conduzidos de forma a 
porem em acção successiva e regulada 
todos os systemas de músculos volun
tários do corpo humano. 

Consistem em flexões, extensões, 
adducções, abduções e rotações vaga
rosamente exercidas em successão or
denada dos braços, do tronco e dos 
membros inferiores. 

Cada movimento deve ser vaga
roso e contrafeito com um esforço 
definitivo e uniforme, sobre a parte 
do doente em movimento. 

E' dever do medico impor um 
certo intervallo depois de cada movi
mento, para que o doente possa gosar 
uma respiração vagarosa, regular e 
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mais especialmente para o medico 
poder contar o numero d'inspiraçoes 
do doente. 

Nenhum indevido esforço será exer
cido sobre o coração ou pulmões, assim 
como nunca o paciente deve transpi
rar ou ter palpitações cardiacas. O 
augmente brusco do numero das pul
sações, ou a dilatação demasiada das 
azas do nariz são signaes sumcientes 
para um intervallo, durante o qual 
o membro do doente que está em 
movimento é, ou deixado cahir natu
ralmente ou segurado pelo ajudante. 
Nunca é permittido a este agarrar ou 
de qualquer modo premir essa por
ção de corpo do doente em movi
mento. 

Antes e depois da sessão e, se fôr 
necessário, em algum periodo inter
mediário, o medico deve tomar nota 
das dimensões da zona de som basso 
da região precordial, assim como do 
numero e qualidade das pulsações, 
para ter a convicção de que o effeito 
é satisfatório. 
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Com o fim de affastar todo o pe
rigo que poderia resultar aos doentes, 
d'uma gymnastica de resistência mal 
applicada, os doutores Theodoro Scott 
e Augusto Scott proposeram um certo 
numero de regras, pelas quaes o ope
rador se deve guiar. 

Podem resumir-se nas seguintes: 
1." Cada movimento deve ser exe

cutado vagarosamente. 
2.° Nenhum movimento deve ser 

repetido em successão no mesmo grupo 
de músculos. 

3.° Cada movimento isolado ou 
combinado deve ser seguido de des-
canço. 

4.° Os movimentos não devem ser 
de forma a accelarar os movimentos 
respiratórios do paciente e devem 
suspender-se quando surgirem os se
guintes signaes: 

a) dilatação das azas do nariz; 
b) repuxamento dos cantos da 

bocca; 
c) palidez da face; 
d) descoramento dos lábios; 
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e) bocejo; 
f) transpiração ; 
g) palpitações. 
5.° Á apparição de qualquer d'estes 

signaes acima mencionados interrom-
pem-se immediatamente os exercidos 
para segurar o membro que está sendo 
movido permittindo-lhe assim, que 
permaneça n'um estado de repouso. 

6.° O doente deve ser conduzido 
de maneira a respirar regularmente, 
ininterruptamente, e se elle tiver qual
quer diffiouldade em assim proceder, 
ou se por qualquer forma mostrar 
tendência a suspender a respiração 
devemos, afim de recebermos imme
diatamente o rebate, manda-lo contar 
em voz baixa durante a execução de 
cada movimento. 

7.° Nenhum membro ou porção 
de corpo do doente deve ser apertado 
de forma a comprimir os vasos ou a 
oppôr obstáculo á corrente sanguinea. 

8.° O medico principiará por oppôr 
resistências mínimas em proporção 
com as forças do doente. 

3 
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9.° Cada sessão não durará mais 
de meia hora e será interrompida 
logo que o doente comece a mos-
trar-se fatigado. 

10.° O medico terá o cuidado de 
exercitar successivamente todos os 
músculos do corpo. 

:, Estes movimentos representam uma 
espécie de lucta entre o doente e o 
medico na qual aquelle para ficar 
vencedor tem de dispender um pouco 
mais d'energia. 

< s — ^ F " 



Effeitos physiologicos 

BiinliON. — Hoje, são vários os agen
tes physicos empregados na therapeu-
tica das affecções cardíacas, comtudo 
são os banhos e particularmente os 
banhos carbo-gazosos, aquelles que 
mais modificações imprimem ao func-
cionamento do apparelho circulatório. 
Tem elles sobre a asthenia cardíaca 
qualquer que seja a sua causa e na
tureza, uma acção tónica das mais 
evidentes. 

Nos banhos, podemos considerar 
duas acções: uma local e outra deri
vada d'esta e geral. A primeira con-
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siste na excitação das terminações 
nervosas da pelle, quer pelas bolhas 
gazosas do acido carbónico no estado 
nascente, o qual durante o banho 
forma uma espécie de manga á volta 
do organismo mergulhado, quer pela 
temperatura da massa liquida sempre 
inferior á do organismo. 

A acção geral resulta d'uma serie 
do reflexos superficiaes e profundos 
com que o organismo reage ás exci
tações locaes. Â superfície do corpo 
d'um individuo normal, mergulhado 
n'um banho chloretado-sodico, obser
vamos: uma vermelhidão difusa indi
cando uma derivação peripherica da 
massa sanguinea, cuja importância é 
evidenciada pelo abaixamento da tem
peratura central de perto d'um grau; 
a principio, apresenta o coração uma 
accelaração bastante importante, attri-
buida á excitação do nervo Cyon, 
mas, este movimento precipitado atra-
sa-se, logo que este nervo reflète a 
sua impressão, no nervo vago. Este 
ultimo nervo, em virtude do seu 
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poder moderador abranda as pulsa
ções cardíacas, tornando-as immedia-
mente mais raras e mais acentuadas. 

Durante a immersão espalha-se por 
todo o corpo uma sensação agradável 
de calor difuso, a respiração torna-se 
mais ampla, a pressão arterial demi-
nue a principio para se elevar pas
sados alguns minutos e a zona de 
som basso da região precordial dimi
nue consideravelmente. 

Todos estes symptomas observados 
nos individuos sãos desapparecem de
pois do banho, porém, nos hyposys-
tolicos, nos que teem palpitações e 
dyspneia d'esforço, n'aquelles emfim 
cujas cavidades cardíacas estão cons
tantemente mais ou menos dilatadas, 
não só revestem maior importância, 
como também são mais duradoiras. 

Nos arythmicos as pulsações não 
só diminuem de numero como tam
bém se tornam mais eguaes, e, algu
mas vezes completamente regulares; 
a linha de ascensão do pulso nos 
traçados sphymographicos apparece 
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mais elevada e com o vértice mais 
agudo: a area do som baço da região 
precordial diminue, e o fígado por 
seu turno levanta o bordo inferior 
chegando algumas vezes no fim d'al-
guns banhos, ao estado normal. 

As urinas augmentam depois de 
alguns banhos assim como a cifra 
das substancias eliminadas. 

Estas varias transformações opera
das no organismo, durante e depois 
do banho são devidas, segundo Le-
grange, a reflexos bolbo-medulares, 
que modificam o funccionamento dos 
órgãos profundos. Os centros pneu-
mogastricos, assim como os centros 
motores dos vasos são os mais im
pressionados. Parece que na acção do 
banho carbo-gazoso sobre os centros 
pneumogastricos gosa primordial im
portância o nervo de Cyon, pois que, 
podemos obter mutações geraes no 
organismo, inteiramente semelhantes 
ás produzidas pelos banhos por sim
ples massagens na região precordial. 
Graupner demonstrou, além d'isso, 
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que o banho tinha uma acção insigni
ficante quando a região thoracica 
ficava fora da agua. 

Também merecem consideração as 
excitações dos centros motores dos 
vasos, as quaes por uma série de 
constrições e dilatações alternadamente 
cutâneas e profundas approximam, 
por esta espécie de gymnastica, os 
vasos do grau de contração que mais 
convém ao coração alterado. D'isto 
resulta a elevação do tonus vascular 
nos individuos que teem hypotensão 
e relaxamento nos que teem hyper-
tensão. 

A duração d'estes reflexos ultra
passa muito a do banho. 

A depressão dos vasos peripheri
c s corresponde uma vaso-constricção 
central, a qual, associando-se á acção 
cardiaca já reforçada, contribue para o 
levantamento final da pressão arterial. 

Finalmente, em consequência da regu-
larisação do rythmo, do alongamento 
das diastoles, da maior actividade car
diaca e do maior numero de trocas, o 
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coração alimenta-se melhor e augmenta 
ao mesmo tempo o seu valor functional. 

Gymnastic». — Sabendo nós que os 
exercícios violentos de toda a natu
reza, assim como os exercicios mus
culares prolongados, são prejudiciaes 
aos doentes do coração, o tratamento 
pela gymnastica de resistência parece-
nos á primeira vista um absurdo; 
comtudo, se examinarmos attentamente 
a serie de regras que presidem aos 
exercicios pelo methodo de Scott, 
mesmo sem conhecer os effeitos da 
sua applicação, apagamos do nosso es
pirito as ideias de violência e prejuízos. 

A pratica de longos annos tem 
mostrado que o repouso, aconselhado 
por Wan Swieten, é tão nocivo como 
os exercicios prolongados, pois que, 
a inacção prolongada favorece a stase 
circulatória na peripheria, obrigando 
o coração a maior trabalho, para ven
cer a resistência que essas stases 
oppõem á circulação sanguinea. A 
gymnastica de resistência auxilia o 
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coração na pesada tarefa de desfazer 
as stases, sem comtudo obrigar a 
maior esforço : actua directamente 
sobre o coração peripherico de Hu-
chard movimentando a massa sanguí
nea que se oppõe á corrente circula
tória. D'esta forma ao sangue que se 
encontrava parado é transmittida a 
velocidade « e o coração dispenderá 
menos energia para impulsionar este 
mesmo sangue com a velocidade de 
a mais 6. 

Todo o musculo que entra em con
tracção é atravessado por uma cor
rente de sangue cinco vezes mais 
considerável do que no estado de 
repouso, e d'esta forma, o movimento 
e a contracção muscular que o deter
mina teem por effeito, activar a cir
culação nas veias. Ha no momento 
da contracção, uma espécie de appello 
do liquido sanguíneo para o musculo 
e, o que é mais importante, esta 
aspiração é, até certo ponto, comple
tamente independente da impulsão 
cardiaca, 
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A regularisação e a actividade da 
circulação venosa, arrastam, correlati
vamente, modificações na circulação 
arterial: a tensão diminue nas gran
des artérias, a massa sanguinea está 
mais uniformemente distribuída e o 
coração faz menos esforço para lançar 
o sangue arterial do centro para a 
peripheria. A circulação pulmonar tam
bém é influenciada, pois que, os exer
cidos tornam os movimentos respira
tórios mais profundos e mais amplos. 
Os dois factores essenciaes do exerci
do, a contracção e o movimento, em 
vez de contrariarem a acção do cora
ção e de lhe causar um augmente de 
trabalho, encontram-se ao contrario, 
a auxilia-lo na sua funcção. Augmenta, 
assim, a circulação arterial, devido á 
diminuição da resistência peripherica, 
diminue a congestão venosa, devido a 
maior quantidade de sangue que gira 
nas artérias; diminue o trabalho do 
coração devido á mais rápida circula
ção do sangue nas artérias. 



Indicações 

Qualquer que seja a causa da in-
suffwiencia cardíaca, qualquer que seja 
o grau, desde a insufficiencia simples 
até á asystolia, este methodo é efficaz 
n'um grande numero de casos. Não 
deve, comtudo, ser applicado em todas 
as insufficiencias do coração, porque a 
sua administração pode ser um perigo 
para alguns doentes. 

A perturbação cardiaca, n'um grande 
numero de casos, é ligada a uma lesão 
valvular, as mais das vezes mitral, 
consecutiva a uma endocardite rheu-
matismal ou infecciosa. Quando assim 
acontecer, isto é, quando a lesão fôr 
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mitral, o tratamento pelo methodo 
allemào, util somente a titulo pre
ventivo, emquanto a compensação é 
perfeita, está naturalmente indicado 
quando apparecem os primeiros sym-
ptomas de descompensação. N'este 
primeiro estado de insufficiencia, o 
banho faz desapparecer quasi sempre 
a oppressâo, as palpitações, o ere-
ctismo cardiaco e todas as perturba
ções mais ou menos associadas a estas. 

Em períodos ainda mais avançados 
d'insufficiencia, os banhos bastam para 
supprimir a oppressâo de decúbito, 
os accessos d'asthma nocturnos, a 
hypotensâo arterial e finalmente a ten
dência ás bronchites. Diz Pierre Mer-
klen, nos Arch. gen. de meã., 1903: 
«quando com a dilatação das cavida
des do coração e arythmia, o doente 
chegar ao estado hyposystolico, os 
banhos, assim como a gymnastica, 
tornam as extrasystoles menos fre
quentes, diminuem as stases visceraes 
e reduzem a zona de som basso 
cardio-hepatica a dimensões visinhas 
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da normal, ao mesmo tempo que, 
melhoras das mais sensíveis, se pro
duzem do lado das perturbações func-
cionaes». Thorne cita casos em que 
doentes hyposystolicos passaram á 
compensação perfeita, depois d'algu-
mas sessões do methodo de Scott. 

A propria asystolia, quando appa-
rece a primeira vez n'um mitral, não 
constitue uma contra-indicação ; Jean 
Heitz, do sanatório de Royat, tem 
observado em asystolicos a diminui
ção dos edemas nos membros infe
riores e nas bases pulmonares, depois 
d'alguns dias de tratamento balneo-
mechanico. 

N'um doente mitral não é do grau 
d'insufficiência que dependem as con-
tra-indicações, mas, de certas particu
laridades clinicas, umas transitórias, 
como a recrudescência aguda d'um 
estado rheumatismal, outras perma
nentes, como a symphise pericardiaca, 
a existência d'um grande fígado irre
dutível ou d'ascite devida á sclerose 
hepática. 
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Quando o coração se mostra muito 
enfraquecido e as lesões do myocar-
dio muito agudas, está contra-indicado 
o tratamento allemão. 

A albuminuria quando se acompa
nha de cylindros granulosus também 
contra-indica este tratamento. 

As lesões do orifício aórtico por 
endocardite, indicam menos vezes o 
methodo de Scott, comtudo, aos doen
tes vigiados e tratados com prudência, 
calma-lhes as perturbações nervosas, 
as palpitações e diminue-lhes o spasmo 
peripherico. 

Quando a insufíiciencia é muito 
grande, ó preferível a abstinência do 
tratamento balneo-mechanico. 

* 
• * 

Nas insufflciencias cardiacas dos 
atheromatoses e arterio-sderosos todos 
os auetores são concordes em prescre
ver os banhos no principio da doença. 
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Estes doentes podem ter hypertensão 
ou hypotensâo arterial. Os primeiros 
devem ser tratados pelo methodo de 
Scott, desde que o medico perceba que 
o myocarclio enfraquece progressiva
mente na lucta contra a resistência pe-
ripherica. Os banhos determinam um 
relaxamento do spasmo arterial, com 
uma diminuição da hypertensão, e, se
cundariamente, melhoras no estado 
funccional do coração. É essencial, para 
o bom êxito do tratamento d'estes 
doentes, vigiar muito de perto a tensão, 
sobretudo quando ella é grande, por
que casos ha em que a tensão se eleva 
demasiadamente durante o banho; fi
cando assim exposto o doente a uma 
hemorrhagia cerebral ou a uma dilata
ção aguda do ventrículo esquerdo. 
Assim que verificarmos esta tendência 
a pressões exaggeradas, devemos sus
pender immediatamente o tratamento. 
No geral a tensão não augmenta mais 
de dez millimetros, a não ser em indi-
viduos, cuja permeabilidade renal é 
muito imperfeita. Diz Vagnez: tenho 
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notado vestígios d'albumina que desap-
parecem conjunctamente com a hy-
pertensão, depois d'alguns banhos car-
bo-gazosos. Nos arterio-sclerosos com 
nephrite confirmada, não devemos 
applicar este tratamento. 

Os sclerosos com tensão arterial 
média, ou mesmo baixa, apparentam 
quasi sempre symptomas graves de 
insufficiencia. N'estes individuos a 
applicaçâo do tratamento balneo-me-
chanico atténua, d'uma maneira no
tável, a dyspneia, a fadiga, a ten
dência ás bronchites, diminuindo a 
tachycardia e a dilatação do coração. 
«O rythmo n'estes doentes approxi
mate do normal sem comtudo o 
attingir: os edemas assim como a 
albuminuria de stase desapparecem 
algumas vêzes». (Jean Heitz). 
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* * 

Nos emphysematosos e obesos, o 
coração enfraquece a luctar contra 
um obstáculo. Nos obesos todos os 
graus da insufíiciência, até aos pri
meiros symptomas d'asystolia, estão 
em condições de melhorar pelo tra
tamento balneo-gymnastico. Ao prin
cipio estes doentes serão beneficia
dos por uma respiração mais fácil, 
transpirarão menos, sentir-se-hão mais 
leves e as suas extremidades obterão 
uma melhor circulação. Mais tarde, 
os edemas reabsorvem-se completa
mente e, algumas vezes, a arythmia 
desapparece. 

Nos emphysematosos, cujo coração, 
direito começa a dilatar-se, os ba
nhos diminuem a dyspneia, sobre a 
qual os medicamentos já não teem 
acção. A asthenia cardíaca dos ner
vosos, com hypertensâo e sem scle
rose arterial é uma das melhores 

4 
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indicações do tratamento de Scott. 
As palpitações que se repetiam n'estes 
doentes depois das refeições, as dores 
precordiaes e retro-sternaes diminuem 
á medida que a tensão se approxima 
da normal. 

Nos casos de dilatação sub-aguda 
do coração, consecutiva ao abuso de 
passeios a cavallo, em bicycleta etc., 
a qual se caractérisa por um au-
gmento da zona de som basso do 
coração, tachycardia, palpitações e 
arythmia, a applicação do tratamento 
allemão torna o doente apto para o 
trabalho depois d'algumas sessões. O 
mesmo acontece com os neurastheni-
cos cardiacos, nos quaes as palpita
ções, as crises tachy-arythmicas, as 
dores pseudo-anginosas desapparecem 
completamente. 

Thorne diz que n'estes doentes o 
estado nervoso é mais ou menos 
modificado pela acção do banho 
carbo-gazoso. As melhoras pelo me-
thodo de Scott, devem ainda espe-
rar-se nos individuos em quem, du-
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rante uma doença infecciosa, surjam 
complicações cardíacas, dependentes 
das válvulas, do myocardio, ou dos 
nervos. 

Em geral, este tratamento appli-
ca-se, quasi especialmente, a todos os 
casos de coração forçado, quer este 
seja o resultado de dilatação cardiaca, 
quer o resultado de degenerescência 
gordurosa do myocardio, quer ainda 
o resultado d'uma descompensação 
recente. 

* 
* * 

São contra-indicações formaes d'esté 
tratamento os aneurismas da aorta e 
as coronarites. Quanto ao aneurisma 
é quasi sempre de fácil diagnose, 
porém, com a coronarite já assim 
não acontece, e temos de nos guiar 
por symptomas que d'ella nos façam 
desconfiar: assim doentes que tenham 
tido crises de angustia, dyspneia com 
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dores intensas retro-sternaes, ou n'aquel-
les que tenham frequentemente grandes 
accessos d'asthma cardíaca, finalmente 
n'aquelles que tiverem tido crises de 
edema pulmonar, convém abstêl-os do 
tratamento pelo methodo de Scott. 

Não se devem banhar os doentes 
que estiverem em asystolia completa, 
aquelles que apesar da theobromina e 
do regimen pobre em chloretos se 
não livraram dos edemas perimaleo-
lares e finalmente aquelles que, tendo 
tido uma elevada tensão arterial, lhes 
cahiu rapidamente abaixo da normal. 

Depois d'alguma pratica, diz Theo-
doro Scott, é sempre relativamente 
fácil ao medico saber se o myocardio 
ainda está em condições de bem rea
gir ás influencias do tratamento bal-
neo-gymnastico. 
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* 
* * 

Em resumo, as conclusões que eu 
tiro do meu trabalho são as se
guintes : 

l.a Pelo methodo de Scott, os re
sultados mais efflcazes são obtidos nos 
casos de coração forçado e nas affec-
ções mitraes recentemente descompen-
SclQclS J 

2.a O aneurisma, a coronarite e a 
arterio-sclerose generalisada são con-
tra-indicações ; 

3.a O tratamento gymnastico é 
preventivo d'uma recahida e pode ser 
empregado indefinidamente a titulo de 
hygiene do coração. 

4.a Nunca empregaremos a gy-
mnastica n'um coração enfraquecido; 

5.a Começaremos sempre o trata
mento pelos banhos; 

6.a Os effeitos therapeuticos d'esté 
methodo são análogos aos da digi
talis, a saber: 



54 

a) Regularisação dos movimentos 
cardíacos ; 

b) Augmento da pressão arterial; 
c) Atraso do pulso; 
7.a A preparação dos banhos é 

muito simples e a technica da gymnas-
tica muito fácil d'apprender; 

8.a O tratamento balneo-mechanico 
é accessivel a todas as bolsas e appli-
cavel em qualquer logar. 

& ""N?7 ' 



PROPOSIÇÕES 

Anatomia. — O ventrículo do repto lúcido é um 
diverticule da fenda inter-hemispherica. 

Histologia. — Ha cellulas visíveis a olho nu. 

Physiologia. — A sucção no feto é um phenomeno 
reflexo. 

Pathologia geral.—A desmineralisação exagge-

rada é um signal precoce de tuberculose. 

Anatomia pathologiea. — A melhor theoria da 
génese tumoral é a da irritação chronica. 

Therapeutiea. — Os agentes physicos tendem a 
substituir os agentes chimicos medicamentosos. 

Pathologia externa. — Para o fim therapeutico 
todos os tumôros do seio são malignos. 

Pathologia interna. — 0 faciès aprende-se na 
clinica e não nos livros. 

Operações. — Reputo a ebulição sufflciente para 
esterilisar os ferros cirúrgicos. 

Medicina legal. — Os livôres são signaes certos 
de morte. 

Obsteetricia. — Só é normal a apresentação de 
vértice. 

Hygiene. —Prevenir 6 romediar. 
_. _ ^ _ _ ^ ' ^ ' ' f . 

Visto. 1 ■'0k&i£j$y}: 
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