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A escolha que nós fizemos d'esté ramo de ve-
nereologia bem mostra, crêmol-o, a attenção qiíe 
nós prestamos ao lado prático da Medicina. 

Eis ahi, com effeito, três doenças venéreas, 
qual d'elias a mais frequente, em que a syphilis, 
ainda hoje, occupa o primeiro logar em impor
tância. 

Mas o nosso tirocinio escolar, como bem sabe 
o illustrado jury, não nos deixou tempo para fa
zer o estudo cabal d'um assumpto tão vasto como 
este; por isso, pedimos-lhe toda a sua benevolên
cia para as lacunas e incorrecções d'esté nosso 
mesquinho trabalho. 

Adoptamos o plano seguinte: 1.°, diremos duas 
palavras sobre a historia; 2.", occupar-nos-hemos 
da etiologia; 3.°, faremos um resumo da sympto-
matologia onde se acha mais ou menos misturada 
a anatomia pathologica; 4.°, emfim dir-se-ha al
guma cousa do tratamento. 



HISTORIA 

Bastantes são hoje os elementos para crer que 
a syphilis é muito antiga, talvez tão antiga como 
a espécie humana. 

Foi com tudo com a descoberta da America, 
quando esta doença invadiu, no estado epidemi-
co, a Europa inteira, que começou a sua historia. 

E ' por essa mesma época que nós vemos nas
cer a heredo-syphilis com esta phrase de Paracel-
se : Fit morbus hereditarius et hansit a pâtre ad fi-
lium. Theodosius, Ferrier, Eondelet e Fallope 
eram da mesma opinião. 

Ouçamos Ambroise Paré : « souvent on voit sor
tir les petits enfants hors le ventre de leur mère, 
ayant cette maladie, et tot après avoir plusieurs pus
tules sur leur corps; les quels étant ainsi affectés bail
lent la vérole à autant de nourrices qui les allaictent. » 
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A heredo-syphilis foi comtudo contestada por 
vários syphiliographos, entre os quaes sobresahe 
Hunter, que a negou completamente, mas para os 
fins do 18." século começou em França uma nova 
era com a creaçâo d'um hospital especial para as 
mulheres gravido-syphiliticas. 

Appareceram então, sobre este assumpto, no
táveis trabalhos entre os quaes citaremos a obra 
de Doublet inti tulada: Mémoire sur les symptômes 
et le traitement de ta maladie vénérienne dans les en
fants nouveau-nés lu à l'assemblée particulière de la 
faculté de médeiine, o sobretudo o seguinte traba
lho de Bertin que fez época: Traité de la maladie 
vénérienne chez les ncureau-nés, les femmes enceintes 
et les nourrices. 

Os auctores multiplicaram-se desde então e, em-
quanto a questão da heredo-syphilis era discutida 
perante a academia do medicina de Pariz por Ei -
cord, Depaul. Trousseau o Cazeaux; surgem em 
França : Gubler, Diday, Langlebert, Cornil, Four-
nier, Mauriac; em Inglaterra: Hutchinson, Colles, 
Lee; em I ta l ia : Scarenzio, Profeta; em Allema-
nha : Baerensprung, Caspary, Lewin ; não fallan-
do em muitos outros notabilissimos syphiliogra
phos, entre os quaes não podemos deixar de men
cionar os nossos illustres compatriotas Drs. José 
Antonio Marques e Eduardo Augusto da Motta. 



ETIOLOGIA. 

Ha três variedades de syphilis, no sentido etio
lógico d'esta doença, que são: hereditaria, por con
cepção e accidental. 

A syphilis hereditaria ou lieredo-sypliilis, é a 
que os pães transmittern aos seus filhos durante 
a vida intra-uterina d'estes. 

A syphilis por concepção é a que é trans mi fcti-
da á mãe pelo filho, infectado pelo pae, durante 
a sua vida intra-uterina. E ' uma verdadeira sy
philis accidental tendo a mesma symptomatolo-
gia, mas faltando O cancro syphilitica e a adeno-
pathia. 

Ella não é admittida por muitos auctores, en
tre os quae? citarei Langlebert, porque também 
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não admittem a transmissão hereditaria pelo pae, 
como adiante veremos. Esta variedade de syphi
lis foi creada por Diday que pôde reunir vinte e 
seis casos authenticos. 

Aqui apresentarei um d'estes casos para intel-
ligencia da definição :—Uma rapariga de dezeseis 
annos teve um único coito com um rapaz que ti
nha syphilis havia seis mezes e que, tratado re
gularmente, não apresentava symptomas havia 
um mez. M. Gailleton examinou o rapaz no dia 
seguinte ao do coito e não descobriu nenhuma le
são nem nos órgãos genitaes nem em alguma ou
tra parte do corpo. 

A rapariga tornou-se gravida e no fim de dois 
mezes e meio foi consultar M. Gailleton por dores 
de cabeça muito vivas. 

Passados mais quinze dias, ella apresentava 
uma syphilide generalisada, placas mucosas na 
vulva, mas não tinha a adenopathia inguinal. 

Ella foi tratada pelo Irydrargyro e deu á luz, 
a termo, uma creança do sexo feminino que aos 
quinze dias d'idade t inha uma syphilide pustnlo-
sa generalisada e uma coryza de que foi curada 
com o licor de Van-Swieten. 

Emfím, a syphilis accidental é a que é adqui
rida por um individuo durante a sua vida extra-
uterina, exceptuando a que é transmittida á mãe 
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pelo seu filho fetal, porque n'este caso é denomi
nada, como acima disse, syphilis por concepção. 

Posto isto, vamos entrar no estudo da syphilis 
hereditaria. Esta pôde ser transmittida pelo pae, 
pela mãe, ou por ambos. 

A transmissão hereditaria pelo pae, a princi
pio admittida por todos os syphiliographos e mes
mo julgada superior á da mãe, tem perdido muito 
terreno desde 1851 até hoje. 

Um grande numero de medicos, entre os quaes 
se encontra Cullerier, a tem completamente nega
do. Ed. Langlebert exprime-se assim: «Il est extrê
mement rare, si même le fait existe, qu'un père syphi
litique engendre un enfant vérole, lorsque la mère n'a 
pas été elle-même préalablement infectée. » 

Este modo de vêr tem por base a experimen
tação. E' hoje sabido que as secreções physiologi
cal puras d'um syphilitica não são inoculáveis. 
Somente se tornam inoculáveis quando se mistu
ram com as secreções pathologieas, como por 
exemplo: a saliva misturada com as secreções 
das placas mucosas bucco-pharyngeas. 
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A não inoculabilidade do esperma tem sido 
verificada muitas vezes e hoje já ninguém a ne

ga, nem mesmo os mais ardentes partidários da 
transmissibilidade pelo pae. Como, então, expli

carão estes últimos a supposta transmissibilidade? 
Mauriac julga que é o coito fecundante que exci ■ 
ta os micróbios dormentes! 

A inoculação com uma lanceta não os deporta 
do seu somno lethargico, é necessário o coito fe

cundante ! ! 
Vêse bem, o próprio auctor o confessa, que é 

uma pura hypothèse tendente a explicar factos 
que realmente podem ser postos em duvida. De 
ambos os lados se apresentam provas; porém, 
quaes terão mais valor? 

Com effeito, OS casos do transmissibilidade re

latados na these de Eiocreux, bem como quaes

quer outros, podem ser perfeitamente contestados, 
o que já não succède com os casos negativos re

latados por Langlebert e outros auctores. Ainda 
mesmo que os relatores não fossem primeiras au

ctoridades n'esta materia, estes casos negativos 
teriam evidentemente outro valor. Comtudo, qual

quer que seja a explicação, notemos os factos"mais 
ou menos apparentes, mais ou menos reaes, tanto 
d'uni como do outro lado, porque sao os nossos 
guias na prática. 
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As provas negativas da hereditariedade pater
na, são: 1.°, a não inocnlabilidade do esperma; 
2.°, a grande desporporção que ha entre o nume
ro dos indivíduos syphiliticus que se casam e o 
dos filhos heredo-syphiliticos, sendo menor o d'es-
tes últimos; 3.°, o facto evidente de individues sy-
philicos, e até mesmo no período mais contagioso, 
casados com mulheres sãs, procrearem filhos sãos. 

As provas positivas da transmissibilidade, são: 
1.°, o facto de pães syphiliticos procrearem filhos 
syphiliticos sem que as mães apresentem manifes
tações sensiveis de syphilis e os pães lesões algu
mas que expliquem a transmissibilidade ás suas 
mulheres durante o coito ; 2.°, o facto dos abortos 
serem frequentes nas familias em que o chefe é 
syphilitico ; 3.°, o facto do tratamento anti-syphi-
litico applicado ao pae melhorar as condições de 
prenhez na mãe. 

Como se vê, d'ambos os lados se apresenta um 
feixe de provas; mas as primeiras tem evidente
mente outro valor porque as segundas podem ser 
perfeitamente explicadas pela infecção da mãe 
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que teria uma syphilis latente cujo cancro não te
ria sido descoberto pelo facto do logar em que te
ria sido inoculado o virus syphilitico, como por 
exemplo: no collo uterino. 

Este modo de vêr parece que também é aceito 
pelo grande syphiliographo Founder, quando elle 
diz que o pae antes transmitte ao filho a inapti
dão á vida, do que a propria syphilis. 

A transmissão hereditaria pela mãe é reconhe
cida por todos os syphiliographos. 

Os casos de transmissão, observados nas me
lhores condições de critério, são realmente innu-
meraveis. Langlebert diz que ella é fatal durante 
o período secundário e que, passado esse período, 
vae diminuindo de intensidade. 

E' isto mesmo o que exprime a lei de Profeta 
de Palermo, que se enuncia assim: Toda a crean-
ça tida por são, mas vinda d'uma mãe syphilitica, 
não pôde ser contaminada pelos ósculos ou a ama
mentação de sua mãe ou de qualquer pessoa sy
philitica; mais tarde, n'uma época que infelizmen
te está ainda indeterminada, quando o organismo, 
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pelo crescimento, tiver sido renovado inteiramen
te, a creança perderá esta immunidade. 

Como se vê, ha n'esta lei duas ideias dominan
tes, que são: mãe syphilitica, immunidade do fi
lho. E não se concebe esta immunidade sem que 
o filho seja realmente um syphilitico. 

E, portanto, ainda mesmo nos casos em que o 
filho é apparentemente são, elle não o é realmen
te porque não pôde ser contaminado pela mãe sy
philitica. Esta lei é completada pela lei de Colles, 
a qual diz que o filho syphilitico não pode conta
minar a mãe, e enuncia-se assim: Todo o recem-
nascido syphilitico, ainda mesmo quando tenha 
placas na bôcca, não poderá contaminar a mãe 
que o amamenta, mas sim uma ama estranha. 

Estas leis não podem comtudo ser tomadas á 
risca. 

E é assim que contra a lei de Colles se op-
põem alguns casos, dons dos quaes são citados por 
Behrend, o qual conta que duas creanças heredo-
syphiliticas inocularam, nos seios das suas respe
ctivas mães, que as amamentavam, cancros syphi-
liticos perfeitamente característicos, que foram 
seguidos d'outros accidentes da mesma natureza. 
Scarenzio conta outro caso e, em summa, outro é 
contado por Pellizzari. 

A lei de Profeta não é menos contestada, e 
3 
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pecca por não limitar o tempo da immunidade do 
filho. 

E ' hoje sabido que se a mãe adquirir a syphi
lis depois do sétimo mez da sua prenhez, el'a não 
a transmittirá ao filho antes do nascimento d'es
té. E a razão é obvia pois que desde a inoculação 
até ao momento da appariçâo do cancro, decorre 
cerca de um mez, e d'aqni até á appariçâo dos ac
cidentes secundários, época em que a generaliza
ção é completa, decorrem cerca de dous mezes, de 
modo que temos cerca de três mezes a accreseen-
tar aos sete mezes, o que dá uma somma de dez 
mezes sufficiente para o filho ter vindo á luz do 
dia antes da generalização da syphilis na mãe. 

Assim se tornam favoráveis á progénie estes 
dous períodos de incubação! 

A observação confirma isto a cada passo. 

* * 

A hereditariedade mixta está sujeita á discus
são, por isso que também o está a hereditariedade 
paterna. Como, porém, a hereditariedade materna 
é indiscutível e como o producto é sempre propor
cional aos seus factores, o filho não só herdará a 
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syphilis materna mas também as outras qualida
des dos pães e, segundo que estas forem conver
gentes ou divergentes, e assim apresentará o filho 
as mesmas qualidades sommadas ou neutralizadas. 
Acontece que o pae é syphilitico e portanto ten
do os efFeitos d'esta doença, elle os transmittirá ao 
filho. 

E' por isso que diz Founder : o pae transmit-
te ao filho antes a inaptidão á vida do que a pro
pria syphilis. 

Notemos que a heredo-syphilis não é jamais 
fatal, qualquer que seja a gravidade ou a época 
da infecção nos pães. 

# * 

Segundo Mauriac, o poder de transmissão he
reditaria não existe durante o período primitivo 
da syphilis nos pães. 

Parece que este poder começa com os acciden
tes secundários, isto é, quando a generalização se 
torna manifesta, e termina n'uma época mais ou 
menos remota mas qire a observação tem limitado 
no vigésimo anno da infecção nos pães. E ' no de
curso d'estes vinte annos que a transmissão se 
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effeitua e o seu poder vae diminuindo do primei
ro ao ultimo anno. 0 seu máximo corresponde aos 
três primeiros annos e sobretudo ao primeiro que 
é quasi fatal; dos seis annos por deante já a trans
missão é rara, de modo que, segundo uma estatís
tica de Fournier, haveria apenas um decimo dos 
casos correspondentes aos seis primeiros annos. 
Escusado seria dizer que este poder de transmis
são hereditaria segue parallelamente o poder con
tagioso e que, decrescendo á medida que a syphi
lis envelhece, o tempo é um poderoso remédio. 

Se a esta attenuação natural do virus ajuntar
mos a que resulta do tratamento anti-syphilitico, 
obteremos assim uma resultante que em pouco 
tempo nos dará grandes probabilidades de immu-
nidade para os filhos. A relação entre a gravida
de da syphilis dos pães e a da dos filhos, é das 
mais problemáticas ; e se é certo que por vezes 
uma heredo-syphilis grave provenha também de 
uma syphilis grave, na maioria dos casos não é 
assim, e nada mais podemos adiantar a este res
peito a não ser que, de ordinário, são heredo-sy
philis graves que provém de syphilis benignas. 
Segundo Fournier, a mortalidade dos heredo-sy-
philiticos att inge o seu máximo nos três primei
ros annos de infecção nos pães, pois que, durante 
esta época, a mortalidade é de quatro quintos da 
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mortalidade total. E ' durante esta época que a 
gravidade da heredo-syphilis é realmente maior, 
porque é também quando a syphilis .nos pães es
tá na sua maior effervescencia. 

E ' também durante uma erupção nos pães que 
a gravidade e a frequência da heredo-syphilis é 
maior, mas nâo vamos já d'aqui concluir na im-
munidade do filho quando a syphilis nos pães não 
apresentar accidentes actuaes. Longe d'isso, não 
ha immunidade, ha apenas attenuação. 

Milhares de exemplos o attestam! 
A gravidade da heredo-syphilis vae-se atte-

nnando nos filhos successivos á medida que a sy
philis nos pães vae envelhecendo. 

E' todavia uma regra e nada mais, porque são 
bastantes as excepções em que succède exacta
mente o contrario e a heredo-syphilis vae-se ag-
gravando á medida que os filhos vão succedendo. 

De modo que o nascimento d'um filho são não 
constitue, como se julga, um diploma de immuni
dade para os filhos seguintes. Esta immunidade 
não pôde realmente ser garantia ainda mesmo 
quando ao envelhecimento se ajuntar o tratamen
to anti-syphilitico. 

E ' de observação o facto da existência de alter
nação entre os filhos syphiliticus e os filhos sãos. 
Este resultado é obtido de ordinário pela inter-
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venção do tratamento; mas casos ha em que esta 
alternação se faz espontaneamente sem que de 
modo algum se possa explicar satisfatoriamente. 

Resulta de toda a exposição etiológica que até 
aqui tenho feito que não podemos estabelecer um 
prognostico seguro. Ha casos bem nítidos em que 
este prognostico pôde ser feito, mas ha outros e é 
o maior numero em que não podemos garantir um 
prognostico definido. Com effeito, como poderemos 
nós predizer que um dado filho nascerá ou não 
syphilitico, quando nos pães a syphilis está la
tente e envelhecida? Em tal caso temos eviden
temente de ser muito reservados; mas quando 
se trata d'uma syphilis recente e em plena effer-
vescencia, podemos quasi predizer a heredo-syphi-
lis no respectivo filho. 

* 
* * 

A syphilis estabelece o seu domicilio em toda 
a parte, na mais miserável cabana como no palá
cio dos reis. 

W, comtudo, mais frequente nas classes baixas 
do que nas classes elevadas da sociedade. 

E' também mais frequente nas cidades do que 
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nas aldeias. Em qualquer localidade que seja, de
vemos tornar para medida de frequência da here-
do-syphilis a frequência da propria syphilis, pois 
que é impossível, no estado actual da sciencia, es
tabelecer uma estatistica rigorosa em que se co
nheça, para um lado, os filhos heredo-syphiliticos 
e, para o outro, os que o não são. E' assim que 
M. Le Pileur forneça dados acerca da população 
de Saint-Lazare em Pariz, que realmente não po
dem ter a generalização que o auctor lhes quer 
dar. Comtudo, indical-os-hei por me parecer ut i l : 
1.°, em cem mulheres gravidas ha quatorze syphi-
liticas; 2.°, em cem filhos heredo-syphiliticos, com-
prehendendo os abortos e os nascidos mortos, só 
sete, ao máximo, excedem o primeiro mez da exis
tência extra-uterina. Resultaria d'aqui que, para 
Pariz, haveria uma mortalidade de treze para cem 
devida exclusivamente á syphilis! Segundo Mau
riac, a frequência da syphilis nos homens é maior 
quinze a vinte vezes do que nas mulheres, de mo
do que são elle.;, em todas as classes da socieda
de, a origem mais commum da heredo-syphilis. 

Ha, comtudo, certa differença, e é que este que
brado tão impróprio nas classes médias e eleva
das, approxima-se de mais em mais do quebrado 
próprio á medida que se desce na escala social. 

A frequência tem o seu máximo quando ara-
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bos os pães são syphiliticus; vem em seguida a 
mãe e em ultimo logar o pae. 

A heredosyphilis é muito mais frequente du

rante os três primeiros annos e sobretudo nos ar

redores do terceiro mez do que em idades mais 
avançadas. E' assim que Eournier não pôde reunir 
mais de duzentos e setenta e dous casos de here

dosyphilis tardia, contando os casos pessoaes e 
os que a sciencia tem denunciado até hoje. 

* # 

Uma mãe não pôde transmittir a syphilis ao 
filho que ella traz no seu ventre sem que a sy

philis esteja n'ella já generalizada. 
Ora esta generalização somente se effeitua cer

ca de três mezes depois da infecção, pois que tan

to sommam os dons periodos de incubação, sendo 
para o primeiro cerca de um mez e para o segun

do cerca de dous mezes, como já disse n'outro lo

gar. 
Deduzse d'aqui que a heredosyphilis pôde 

principiar em qualquer momento da vida intra

uterina, porque em qualquer momento d'esse pe

ríodo pôde a syphilis estar generalizada na mãe; 

■ 
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mas se ella não estiver generalizada, podemos en
tão fazer referencia ao momento de infecção da 
mãe; n'este ultimo caso a heredo-syphilis começa
rá mais cedo, que é no momento da concepção, 
quando a mãe tiver sido infectada, cerca de, pelo 
menos, três mezes antes da concepção, e o mais 
tarde quando ella tiver sido infectada, cerca de, 
pelo menos, três mezes antes do nascimento. Ora 
a observação tem mostrado que o começo mais 
tardio, relativamente á infecção da mãe, é quan
do ella tenha sido infectada nos arredores do sé
timo mez da sua prenhez, de modo que depois 
d'esta época pôde a mãe ser infectada mas não 
haverá tempo para n'ella se fazer a generalização 
emquanto traz no ventre o seu filho, e portanto 
este não será infectado durante a sua vida intra-
uterina. 

A chronología da heredo-syphilis pôde também 
ser entendida n'um outro ponto de vista. Podemos 
realmente considerar a syphilis tanto no ponto de 
vista da época da infecção como no das suas ma
nifestações. Este ultimo caso é de uma importan-

* 
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eia prática bastante considerável, embora seja pu
ramente artificial, como de resto também é artifi
cial a divisão da syphilis adquirida em primitiva, 
secundaria e terciária. E' assim que se considera 
na heredo-syphilis três periodos conforme as ma
nifestações se apresentam durante a vida inira-
uterina, desde o nascimento até ao terceiro anno 
feito, ou d'aqui por deante. Ella é chamada, no 
primeiro periodo, fetal; no segundo, precoce; no 
terceiro, tardia. 

Nós veremos em symptomatologia a importân
cia enorme d'esta divisão. 



SYM:PTOMATOLOGKIA_ 

i 

Heredo-syphilis fetal 

Chama-se assim a que se manifesta durante a 
vida intra-ufcerina. 

Os abortos e a polymortalidade são as conse
quências mais características d'esta heredo-sjqdii-
lis. Muitas estatísticas se tem feito a ede respei
to e, tirando a média d'entre as dos mais notáveis 
syphiliographos, encontra-se uma proporção de se
tenta e tantos fetos mortos para cem. 0 que mais 
avulta são os abortos que se repetem de ordinário, 
para a mesma mãe syphilitica, durante uma série 
de prenhezes. 

Tal é o caso contado por Grefberg em que 
uma mãe syphilitica teve onze abortos em dez 
annos e mais tarde um filho a termo com inani-
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festações syphiliticas ; tal é também o oaso obser
vado por Fournier em que nma mãe, depois de ter 
tido três filhos muito sadios e robustos, sendo in
fectada pelo marido que então contrahiu a syphi
lis, teve três abortos seguidos de três partos pre
maturos com filhos mortos. 

Os casos em que os abortos e os partos prema
turos se repetem n'uma série, por vezes bastante 
grande, como se vê nos dous exemplos acima enun
ciados, são numerosos. E' hoje admittido por to
dos os syphiliographos que a syphilis é a causa 
mais frequente dos abortos e da polymortalidade 
do feto. Mas quaes serão os signaes pelos quaes 
nós conheceremos a syphilis fetal ? Durante a 
prenhez não podemos realmente senão suspeitar, 
ter um numero maior ou menor de probabilidades, 
mas não podemos passar d'ahi. Porque uma mãe 
tenha uma syphilis manifesta, não se segue d'ahi 
que o filho é ou ha-de ser necessariamente syphi-
litico; porque uma mãe tenha uma syphilis laten
te, não se comprehende que o filho não é ou não 
ha-de ser syphilitico. O que podemos é ter um 
maior numero de probabilidades no primeiro ca
so, mas não a certeza. 

Os abortos produzem-se ordinariamente do sex
to ao oitavo moz, sobretudo no curso do sétimo. 

Parecem ter por causa habitual as lesões da 
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placenta e, ainda que estas lesões sejam mal conhe
cidas no estado actual da sciencia, farei comtudo 
um resumo d'ellas em virtude da sua importância. 

Ainda que a constância das lesões placentarias 
não esteja provada em todos os casos de heredo-
syphilis, parece perfeitamente provado e assente 
que, quando a placenta está lesada, a materna o es
tá mais gravemente do que a fetal. Aqui, como em 
qualquer outro órgão, as lesões reduzem-se* á for
ma circumscripta e á forma diffusa. Na primeira, 
tem-se encontrado condylomas, papulas, gommas. 
Na segunda, a uma hypertrophia considerável dos 
vasos, segue-se uma obliteração dos mesmos d'on
de resulta uma atrophia das villosidades e, como 
consequência d'esté embaraço circulatório, a mor
te do feto. 

A hydramnios parece ser devida quasi sempre 
á syphilis, e indica n'este ultimo caso que lesões 
syphiliticas, capazes de embaraçar bastante a cir
culação, se estabeleceram ou na placenta fetal ou 
no próprio feto. Por isso, o prognostico da hy
dramnios syphilitica é sempre muito grave. 
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I I 

Heredo-syphilis precoce 

E' assim chaîna da a heredo-syphilis que se ma
nifesta desde o nascimento até ao terceiro anno in
cluso. 

A polymortalidade é ainda aqui o facto predo
minante, pois que Mauriac, tirando a média de va
rias estatísticas, achou que ella é de oitenta e oito 
para cem. 

A morte d'estas tristes oreanças vem ordina
riamente n'uma época muito próxima do nasci
mento, algumas vezes mesmo logo nos primeiros 
dias da vida extra-uterina. Assim se observa 
também em partos successivos, que os filhos de 
mães syphiliticas são arrebatados sucoessivamen-
te, uns após outros, pouco tempo depois do seu 
nascimento! 

Estas oreanças apresentam de ordinário um as
pecto característico, de modo que um medico bem 
instruído poderá, como Trousseau, diagnosticar 
n'ellas a syphilis pela simples inspecção da face. 
E' preciso comtudo não nos fiarmos em absoluto 
n'estes signaes, porque elles faltam algumas ve
zes; as oreanças apresentam o fácies a mais fio-
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rescente, ainda que todavia estão sendo minadas 
pelo terrivel mal. 

Eis o aspecto que ellas apresentam: a pelle é 
amarella, pallida, flaccida, como que dissecada, pa
recendo muito grande para a creança a quem ella 
pertence, de modo que podemos agarral-a e iso-
lal-a com facilidade das partes subjacentes. A pel
le da face tem sensivelmente os mesmos caracte
res, mas ó um pouco mais" carregada e assemelha-
se assim um tanto ao panno das mulheres gravi
das; além d'isso, ella está coberta de rugas e a 
physionomia da creança tem o cunho d'um velho 
em miniatura. 

E ' a fácies da cachexia beredo-syphilitica que 
principia quasi sempre pelas viscero-pathias. 

As manifestações syphiliticas quasi náo tem 
nada de particular na creança. 

Ellas quasi nunca apparecem antes da segun
da semana, nem depois do sexto mez. 

Resulta d'aqui uma noção importante, e é que 
se pôde tomar para vacinifera a creança robusta 
cpie não tenha apresentado manifestações syphili
ticas antes do sexto mez, porque realmente temos 
boas garantias para crêr que esta creança não é 
syphilitica. 

Ha comtudo excepções que não podemos pas
sar em silencio. Assim as manifestações da here-
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do-syphilis podem apresentar-se no momento do 
nascimento, horas ou dias depois, mesmo até na 
segunda semana. Porém, as manifestações pura
mente congénitas, isto é, as que apparecem no 
momento do nascimento, são tilo excepcionaes, que 
bons syphiliographos náo tem observado caso al
gum. ' 

CuJlerier observou durante dez annos apenas 
dous casos, sendo um de roseola e outro de placas 
mucosas em volta do anus. 

Ha comtudo uma syphilide que se observa al
gumas vezes e que somente se encontra nos re-
cem-nascidos syphiliticus. 

E' o pemphigus syphilitico. 
Segundo Diday, esta syphilide começaria no 

sexto ou no sétimo mez da vida intra-uterina, mas 
lia casos em que elJa somente apparece algumas 
horas ou dias depois do nascimento, e outras ve
zes mais tarde ainda, podendo não apparecer se
não para a segunda semana da vida extra-uterina. 

O pemphigus pertence á classe das bolhas, e é 
representado no adulto pela rupia. 

Elle tem por topographia a palma das mãos e 
a planta dos pés, mas em alguns casos apresenta-
se no tronco ou na face. 

Consiste em bolhas que começam por se formar 
sobre manchas avermelhadas. 
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Estas bolhas augmentant de dia para dia e, che
gadas ao seu termo, podem ter o volume d'uma er
vilha ou d'uma nóz, ou serem ainda maiores quan
do se desenvolvem sobre o tronco. 

O conieiido é um liquido citrino sero-sangui-
nolento. Este liquido não tarda a transformar-se 
em pus que, depois da bolha se ter rompido, se 
concreta por deseccação n'uma crusta esverdeada 
que cobre ou uma ulceração de fundo esbranqui
çado e de mau aspecto, ou uma epiderme sujeita 
a exfoliações successivas. 

A cicatrisação faz-se como a das outras syphi-
lides no adulto, mas é extremamente raro obser-
val-a porque a vida da creança não chega lá, tal 
é o prognostico! 

Também a rupia no adulto ou é muito tardia 
ou então indica uma syphilis maligna. 

O pemphigus das creanças nem sempre é sy-
philitico. O seu diagnostico faz-se da seguinte ma
neira: 1.°, o pemphigus simples quasi nunca appa-
rece antes do vigésimo dia e jamais no momento 
do nascimento ; 2.°, a sua topographia é no pesco
ço e na parte superior do thorax e nunca na pal
ma das mãos ou planta dos pés; 3.°, o seu conteú
do começa por ser transparente e só passados dias 
é que se torna purulento emquanto que, como vi
mos, o conteúdo do pemphigus syphilitico come-
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ça por ser citrino sero-sanguinolento e em breve 
tempo so torna purulento. 

O pemphigus congénito é portanto pefeitamen-
te caracteristico, e por isso é um elemento de ex
trema importância para o diagnostico da heredo-
syphilis na occasião do nascimento da creança. 

A sua natureza syphilitica, contestada por vá
rios auctores, foi por fim demonstrada por notá
veis syphiliographos, tae* como : Ollivier, Ranvier 
e Parrot. Com effeito, além dos elementos de dia
gnostico já enunciados, pondo de parte os traba
lhos histológicos, temos ainda os antecedentes he
reditários e as outras manifestações que appare-
cem pelo mesmo tempo ou mais tarde. 

O pemphigus é quasi a única e rara excepção 
de syphilid es precoces antes da segunda semana. 

Elle é comtudo commnm nos fetos nascidos 
mortos, e portanto na syphilis fetal. 

A heredo-syphilis precoce quasi que nunca se 
manifesta antes da segunda semana nem depois 
do sexto mez, como já dissemos. 

J á vimos as raras excepções em que ella pôde 
preceder a segunda semana; os casos em que el
la se manifesta depois do sexto mez, pertencem 
quasi sempre á heredo-syphilis tardia, por isso 
que pertencem a uma idade superior ao terceiro 
anno, 
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Vamos agora entrar no estudo das outras ma
nifestações da heredo-syphilis precoce. 

A roseola mais commum é a maculosa ou vul
gar. Ella apresenta-se sob a forma de manchas 
lenticulares que alargando-se e reunindo-se cons
tituem manchas mais ou menos extensas d'uni ru
bro cúprico. 

A roseola apparece primeiro nas regiões onde 
ha maior pressão e mais at.tri.tos como nas náde
gas e nas coxas; porém, mais tarde generaliza-se 
á face, pescoço, etc., por impulsos successivos, de 
modo que a sua evolução completa gasta muitas 
semanas. 

Esta evolução ronceira, que é característica 
das lesões syphiliticus, pôde servir para estabele
cer o diagnostico com a roseola simples, que além 
d'isso também tem uma côr mais vermelha. 

O diagnostico entre a roseola syphilitica e o 
erythema simples das nádegas faz-se pela côr mais 
vermelha d'esté ultimo e pela presença de vesicu-
las muito pequenas em volta das placas do ery
thema e, emfim, pela etiologia, porque o erythe
ma simples é principalmente devido á sujidade 
das partes em que elle apparece; porém, devemos 
notar que este diagnostico é por vezes muito de
licado, e é preciso então lançar mão de todos os 
meios para o estabelecer e nunca perder de vista 

» 
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os antecedentes hereditários que algumas vezes 
apresentam também grandes difhculdades. 

A roseola complica-se algumas vezes de uma 
hypertrophia da pelle em diversas regiões, taes 
como, os pés, as mãos e o pescoço, cobrindo-se 
então a pelle de largas escamas epidérmicas que, 
cahindo, deixam vêr a côr cúprica da derme. 

E' o erythema escamoso de Trousseau. 
A syphilide tuberculo-gommosa torna-se notá

vel por ter uma grande tendência á cura. 
Ella pode ser encontrada em todas as regiões 

do corpo, e é constituída por pequenos núcleos da 
grandeza d'um grão de painço ou um pouco maio
res, podendo chegar ao volume de uma ervilha, 
moveis sob a pelle e independentes d'ella a princi
pio. Estes núcleos, passado algum tempo, adherem 
á pelle sobre a qual apparece mais tarde um pon
to violáceo onde não tarda a mostrar-se um orifí
cio pelo qual sahe um pus. 

A cicatrisação faz-se dentro de quatro dias. 
A ecthyma profunda é, nas creanças como no 

adulto, de um prognostico mau, não pela maligni
dade da lesão em si, mas porque ella indica uma 
syphilis grave. 

O seu processo consiste na formação de uma 
pústula que assenta sobre uma superficie rubro-
violacea. 
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Esta pústula ulcera-se no fim de alguns dias e 
o seu conteúdo concreta-se por deseccação n'uma 
crusta por baixo da qual se forma outra mais lar
ga, e assim successivamente até que emfim a ul
ceração, quando tem attingido o seu termo, acha-
se coberta por uma crusta formada de varias ca
madas tanto mais largas quanto mais profundas. 

Esta crusta tem pois uma forma cónica e a sua 
base assenta sobre a derme ou mais profundamen
te, porque a ulceração cala por vezes toda a es
pessura da derme. 

A ulceração é muito regular e os seus bordos 
são cortados a pique. 

A ecthyma tem por sede de predilecção as ná
degas e os membros inferiores. 

Ella pôde apresentar as mesmas complicações 
que no adulto, como o pbagedenismo, etc. 

As papulas seccas são extremamente raras e 
cedem o logar ás papulas húmidas ou placas mu
cosas. 

A fineza da epiderme e as circumstancias es-
• peciaes de certas regiões explicam a sua frequên
cia e abundância. E ' assim que as placas mucosas 
tem por sede de predilecção as regiões que nas 
creanças são mais sujas, como a prega genito-cru-
ral, o embigo, a região auricular posterior, as axil-
las e os arredores dos orifícios naturaes. N'este ul-
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timo caso e lks tem a forma de fissuras e dão á 
bôcca e ao anus um aspecto particular que Lan-
cereaux tem comparado para a bôcca a uma bolsa 
fechada pelo seu cordão, para o anus a uma coroa 
denteada. 

Estas fissuras deixam cicatrizes indeléveis e 
são muito contagiosas, sendo a causa ordinária 
dos cancros mamniarios nas amas. 

As syphilides ulcerosas, que sâo consecutivas 
ás formas que tenho descripto até aqui, são muito 
mais frequentes nas regiões onde a pressão, os at-
tritos e a sujidade existem ordinariamente nas 
creanças. Assim ellas tem por sede de predilecção 
as nádegas e a parte posterior das coxas, as viri
lhas, o escroto, o perineo e os grandes lábios. 

Comtudo a sua causa principal é o estado ge
ral da creança. 

Ellas podem apresentar todas as complicações 
possiveis e tornar-se phagedenicas, terebrantes, 
gangrenosas, etc. 

A onyxis e a perionyxis, tanto seccas como ul
cerosas, são communs na heredo-syphilis precoce. 
O seu processo é o mesmo que no adulto. Podem 
apparecer em todas as unhas e a mesma unha po
de cahir e ser substituída por outra muitas vezes. 

As syphilides labiaes são muitíssimo communs 
pois que se observam nos quatro quintos dos ca-
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sos da heredo-syphilis precoce. São quasi sempre 
placas mucosas em forma de fissuras. 

Estas fissuras podem occupar todos os pontos 
da periplieria labial, mas as mais importantes são 
as que occupam a parte média de cada um dos la-
bios. 

Duas d'estas fissuras pertencem ao lábio supe
rior e estão situadas uma de cada lado do lobo 
médio, e outra está na linha média do lábio infe
rior. 

Parrot considera as fissuras labiaes médias, so
bretudo as superiores, como pathognomonicas. 

As fissuras labiaes são dolorosas e as suas ci
catrizes, em forma de linhas, esbranquiçadas, ain
da que pouco apparentes, são quasi pathognomo
nicas. 

As syphilides bucco-pharyngeas são ainda 
muito obscuras e discutidas. 

Assim affirmam os principaes syphiliographos 
que as ulcerações que se observam muitas vezes 
na mucosa da bôcca do recem-nascido não são or
dinariamente de natureza syphilitica. As mais fre
quentes d'estas ulcerações são as que Parrot col-
locou na individualidade nosologica qne elle de
nominou athrepsia. As ulcerações athrepsicas tem 
por sede ordinária os freios da lingua e do lábio 
inferior, a abobada palatina e o véo do paladar. 
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Outras lesões se podem encontrar n'esta região, 
taes como as placas diphteroides e as aplitas, que 
se podem confundir com as placas mucosas. 

De modo que as lesões sj^philiticas são quasi 
negadas n'esta região. 

Diday as julga, comtudo, até mesmo frequen
tes, e elevemos ter sempre presente a sua opinião 
para que, logo que ahi descubramos lesões d'esta 
forma, ao menos fiquemos em duvida até esclare
cer o diagnostico por meio de outros elementos, e 
não vamos rejeitar um. tratamento com que a 
creança muito pôde aproveitar. 

As perturbações digestivas são quasi constan
tes. Os symptomas não tem nada de particular. 
Elles revelam em geral uma gastro-enterite. 

Na autopsia tem-se verificado as lesões respe
ctivas da mucosa gastro-intestinal que se mostra 
rubra, tumefacta, etc., e que muitas vezes apre
senta ulcerações que podem terminar na perfura
ção principalmente ao nivel das placas de Peyer. 

Mas aqui, como na bôcca, tem-se discutido se 
estas lesões são de natureza syphilitica ou se sim
plesmente dependem da athrepsia. O que é certo 
é que realmente se tem encontrado aqui placas 
mucosas, tubérculos e gommas de onde resultam 
talvez as ulcerações já descriptas. 

Estas perturbações gastro-intestinaes duram 
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muitos mezes, resistem tenazmente ao tratamento 
anti-syphilitico e conduzem á cachexia syphilitica. 

A coryza é muito frequente e d'um prognosti
co grave, principalmente pela difnculdade que traz 
á respiração. 

Apparece em primeiro logar um corrimento 
mucoso abundante, que bem depressa se torna pu
rulento. A mucosa pituitária torna-se de mais em 
mais tumefacta e portanto cada vez mais diffi-
culta a respiração por obliteração das fossas na-
zaes, para o que muito concorrem as placas mu
cosas que ahi se formam, bem como as concreções 
provenientes da deseccação do muco-pus. O peque-
no ser exhala então um cheiro fétido e está sujei
to a uma morte quasi certa por isso que, não po
dendo respirar senão pela bôcca, não pode ser 
amamentai]o suficientemente. 

Trousseau observou placas mucosas nos pila
res anteriores e posteriores, mas ellas são ahi ex
tremamente raras e jamais existem na parede pos
terior da pharyngé. 

Não são raras as perturbações funccionaes da 
laryngé. Ellas indicam a existência d'uma laryn
gite, mas ainda aqui se discute entre uma laryn
gite simples ou syphilitica. As alterações da voz, 
do grito e a tosse, podem mesmo por vezes simu
lar um croup. 
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D'entre as lesões dos órgãos genito-urinarios, 
as mais importantes são sem duvida as dos testí
culos. Estes tornam-se volumosos, duros, indolen
tes. Esta cirrhose hypertrophic^, se me é permit-
tido assim chamar-lhe, termina mais tarde na atro
phia do orgâo. Estes symptomas são aqui muito 
característicos assim como também o são no adul
to. As manifestações principaes no esqueleto são: 
no cotovelo: a exageração de volume da extre
midade inferior e externa do humero e superior 
do radio; na cabeça: a fronte olympica ou pro
eminente, sendo também mais alta e larga; bos-
seluras frontaes de cada lado da linha média; 
bosselura média tornando a fronte cunéiforme ; 
bosseluras em varias regiões do craneo, mas sobre
tudo nos parietaes ; craneo hydrocephalo e asyme-
trico; nariz rombo e chato na sua base. 

O processo que conduz a estas lesões do esque
leto é o mesmo que na syphilis adquirida, porém 
devemos notar que as lesões do craneo são raras 
antes dos seis mezes. 

Taes são, em resumo, as manifestações da he-
redo-sypliilis precoce. A ordem em que ellas ap-
pareeem não é exactamente a mesma que a segui
da n'esta exposição. 

Nem tão pouco podemos estabelecer uma or
dem determinada porque a evolução é aqui ainda 
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mais irregular do que na syphilis adquirida. Com-
tudo na maior parte dos casos ella é a seguinte: 
pemphigus, coryza, fissuras, placas mucosas do 
anus, gommas e ulceras; tendo por topographia 
os pés e as mãos, os arredores dos orifícios natu-
raes e outras regiões, taes como a prega genito-
crural. 

As viscero-pathias, tomadas isoladamente, são 
difhceis ou mesmo impossíveis de diagnosticar, e 
todavia são muitas vezes as primeiras e quasi 
sempre as que abrem o caminho á cachexia sy
philitica. 

I l l 

Heredo-syphilis tardia 

Chama-se syphilis hereditaria tardia a heredo-
syphilis que se manifesta depois do terceiro anno 
de idade. 

Fournier pôde reunir ao todo duzentos e se
tenta e dous casos d'esta variedade de syphilis 
dispersos na sciencia e quasi todos (251) se mos
traram entre três e vinte e oito annos; apenas al
guns (21) pertenciam a idade mais avançada com-
prehendida entre vinte e oito e sessenta e cinco 
annos. O maior numero de casos deu-se aos doze 
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annos e seus arredores. A heredo-syphilis tardia 
é ordinariamente precedida de heredo-syphilis pre
coce, de modo que esta tem deixado mais ou me
nos vestígios impressos no organismo do indivi
duo. 

Assim teremos as cicatrizes indeléveis das sy-
philides, que não podem ser confundidas com as 
da escrófula, já pela cor, já pelas bridas 'd'esta ul
tima, já pela topographia, e bem assim essas de
formações e asymetrias já descriptas n'outro logar. 

J á descrevemos também a fácies dos heredo-
syphiliticos. Devemos notar que a sua pelle nem 
por isso é fina e nâo é rosea como nos escrofulo
sos, mas tem uma côr cinzenta. 

A evolução pliysica e psychica d'estes indiví
duos é de ordinário bastante anómala. 

O seu desenvolvimento physico é ronceiro. 
Elles crescem pouco e ficam sempre pequenos; 

começam a andar e a fallar tarde, os dentes não 
despontam a tempo, e os órgãos que tem o seu pe-, 
riodo de hypertrophia physiologica ficam quasi no 
statu quo anterior, quando chega este periodo. Es
tes indivíduos parecem ter uma idade inferior á 
idade real de cerca de seis annos. A sua intelli-
gencia desenvolve-se pouco, e estão sujeitos ao 
idiotismo e ao cretinismo. 

Casos ha, porém, em que todos estes signaes 
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faltam; os antecedentes hereditários podem ser 
negativos por ignorância ou negação dos pães, e 
então o diagnostico repousa apenas nos sympto-
mas actuaes, o que faz com que ainda hoje haja 
alguns medicos que neguem a heredo-syphilis 
tardia. 

As manifestações da pelle, das mucosas, dos 
órgãos profundos, são sensivelmente as mesmas 
que as do periodo terciário da syphilis adquirida. 
Porei de parte quasi todos estes sjinptomas e oc-
cupar-me-hei d'um syndroma cuja importância é 
extraordinária. 

E ; a triade heredo-syphilitica de Hutchinson. 
Ella compoe-se de uma alteração ocular, de al

terações dentarias e de surdez. 
A alteração ocular não é outra que a kératite 

intersticial que em 1858 o ophthalmologista Hut
chinson denominou heredo-syphilitica, consideran-
do-a assim como pathognomonica da heredo-sy
philis. 

Esta opinião parecia então paradoxa, porque 
até ahi era quasi sempre considerada de nature
za escrofulosa, mas hoje ella é aceita por quasi 
todos. 

Esta kératite apresenta, com effeito, os cara
cteres das manifestações syphiliticas, taes como : 
uma evolução lenta que de ordinário é superior a 
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nm anno, reacção nulla ou quasi nulla, influencia 
curativa da medicação aiiti-syphilitica mixta. 

A kératite intersticial é quasi sempre binocu
lar. Ella começa, comtudo, na maior parte dos ca
sos, por ser monocular, de modo que é raro come
çar ao mesmo tempo em ambos os olhos. A idade 
mais frequente é a dos arredores de doze annos, 
isto é, entre oito e quinze annos. 

A vista d'uma creança começa por se turvar 
pouco a pouco sem phenomenos alguns de reacção 
quer locaes quer geraes e, examinando a cornea 
com a illuminaçao lateral, verilica-se a existência, 
no tecido próprio d'ella, de uma nuvem de gra
nulações íinissimas, dando-lhe o aspecto d'um vi
dro depolido. 

Esta nuvem ó constituida, segundo Scemisch, 
pela deposição de glóbulos brancos entre as fibras 
corneas que não soffrem alteração alguma. 

Se a evolução continuar sem o tratamento res
pectivo, apparece mais tarde a vascularisação, e 
então também não faltam as dores e a photophobia. 

E ' preciso notar-se todavia que algumas vezes 
a kératite começa logo por ser vascular e é acom
panhada então dos phenomenos de reacção que 
lhe são próprios, taes como dores, o lagrymejar e 
photeqjhobia. 

As alterações dentarias são numerosas, mas 
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aqnella que tem o nome do celebre ophthalmolo-
gista inglez, e que elle considerava como compa
nheira constante da kératite, é a erosão semi-lu
nar, ou em forma de V invertido, do bordo livre 
dos dentes incisivos médios superiores, bem como 
a convergência d'estes dous dentes d'um para o 
outro. 

Encontra-se ordinariamente esta alteração dos 
dentes incisivos médios superiores, na segunda 
dentição. Ha, comtudo, casos relativos aos dentes 
incisivos lateraes superiores, incisivos médios in
feriores e até mesmo nos caninos, bem como nos 
dentes do leite. 

Os dentes de Hutchinson tem o seu máximo de 
frequência nos arredores dos doze annos; e note
mos que, segundo uma estatistica recente do Dr. 
Trousseau, elles não são tão communs como a ké
ratite, visto que não apparecem senão em quaren
ta e tantos para cem casos d'esta ultima. 

0 terceiro elemento da triade de Hutchinson 
é a surdez bilateral. Ella é mais commnm nas ra
parigas do que nos rapazes, assim como também 
a kératite. E ' também nos arredores dos doze an
nos, como os dous outros elementos, que ella ap-
parece mais frequentemente. 

Eis a sua marcha: Uma rapariga conhece que 
já não ouve como d'antes. Esta diminuição da au-
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dição progride sempre, qualquer que seja a thera-
peutica empregada, e por fim a rapariga está com
pletamente surda. A exploração dos ouvidos não 
accusa lesão alguma, talvez porque ó nos nervos 
auditivos que ella está. 



TRA.TA.MKNTO 

O tratamento da heredo-syphilis é prophyla-
ctico e citrativo. 

A prophylaxia deduz-se dos conhecimentos 
que nós temos da etiologia. Assim, sabemos que 
a transmissão somente se pôde effeituar desde o 
momento da concepção até ao sétimo mez da pre
nhez. A prevenção radical consistiria então em 
não haver relações sexuaes entre syphiliticus, ou 
em estarem exemptos de syphilis durante aquelle 
tempo em cada prenhez; o que, tudo isto, não é 
praticável e somente é theorico. Restringindo mais 
um pouco a prophylaxia, vamos tratar do casamen
to, porque é este a causa mais frequente da here
do-syphilis e é o caso ordinário em que o medico 
pôde ser consultado. 

5 
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São três os meios prophylacticos, a saber: a 
interdicção do casamento, a interdicção das rela
ções sexuaes e o tratamento. 

Rigorosamente, a interdicçâo do casamento en
tre syphiliticus deveria ser absoluta, quer ambos 
tivessem a syphilis quer a tivesse somente um d'el
les, porque, como vimos na etiologia, a transmis
são hereditaria pôde effeituar-se até aos vinte 
annos de infecção nos pães e, como além d'isso a 
transmissão hereditaria é de ordinário devida ao 
pae, embora indirectamente, porque, como na etio
logia fica dito, a syphilis é mais frequente no ho
mem cerca de quinze a vinte vezes, portanto a 
mãe, tornando-se syphilitica quasi só pelo facto 
do''casamento, é um agente de transmissão duran
te quasi todo o seu periodo de fecundação. 

Mas estes casos de transmissibilidade remota 
são tão excepcionaes, que realmente não nos po
dem servir de norma para formular uma tal pro
posição, e a interdicção deveria basear-se no co
nhecimento perfeito do poder de transmissibilida
de hereditaria em cada individuo durante a evo
lução da sua syphilis. Este poder, que varia com 
numerosas condições, taes como o grau de gravi
dade, o envelhecimento, a presença ou a ausência 
de accidentes, é ainda hoje pouco conhecido, e por
tanto não podemos senão formular as condições 
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principaes e geraes. Segundo Mauriac, a interdi
cção deve ser formal durante os três, quatro ou 
cinco primeiros annos, a contar do cancro syj)hili-
tico, e ainda, diz mais, não é senão uma média que 
deverá variar com os casos e a prudência do me
dico, o qual deve ser pessimista e guiado somente 
pelo seu dever e independência. 

De resto, a admissão ao casamento será basea
da nas seguintes condições principaes : o envelhe
cimento da syphilis, que tem o primeiro logar, o 
pequeno grau de gravidade, a ausência de acci
dentes desde um a dous annos independentemen
te do tratamento, o tratamento feito principalmen
te pelos mercuriaes, que teem maior poder neutra-
lizante do que o iodo. 

O tratamento mercurial deverá mesmo ser es
tabelecido por alguns mezes desde o momento das 
núpcias. Feito o casamento, a única condição pro-
phylactica segura é a interdicção das relações se-
xuaes, quer ambos sejam syphiliticos quer somen
te TI m d'elles. Mas esta interdicção não é jamais 
observada durante o tempo sufficiente para que as 
relações sexuaes possam, emfim, vir a estabelecer-
se ou a restabelecer-se, e o mais que se pôde obter 
realmente é que ella seja observada temporaria
mente durante as manifestações contagiosas. 

Erniîm, quando a propbylaxia exposta acima 
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não tiver logar, temos ainda um recurso que é o 
tratamento. Este ultimo deverá consistir na admi
nistração dos mercuriaes que, segundo Mauriac, 
deverão, durante os três primeiros annos de infec
ção nos pães, fazer, por assim dizer, parte dos ali
mentos, se se quizer prevenir a heredo-syphilis na 
progénie. 

* 
* * 

O tratamento curativo é ainda bastante delica
do quando se trata de justificar a sua intervenção. 
O recem-nascido, filho de pae ou de pães syphili
ticus, pôde realmente não ser syphilitico ou, sen-
do-o, ter as apparencias d'uma florescente saúde e 
só mais tarde virem-lhe os accidentes ou, emfim, 
apresentar os accidentes característicos. No caso 
em que o recem-nascido não apresenta accidentes 
e parece ter boa saúde, nós não podemos de modo 
algum determinar se elle é ou não é syphilitico, 
mas, guiando-nos pelos antecedentes hereditários, 
podemos comtudo quasi resolver a questão. No ca
so de duvida, devemos instituir o tratamento e tan
to melhor quanto elle é admiravelmente bem to-
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lerado pelas creanças que podem tomar doses re
lativamente grandes de mercúrio. Esta tolerância, 
bem como os effeitos da medicação, vae diminuin
do com a idade. A medicação de escolha deve ser 
a mercurial na heredo-syphilis precoce, e a mixta 
na heredo-syphilis tardia. 

Ha duas espécies de tratamento curativo, sendo 
um directo e outro indirecto. 

0 tratamento directo é o mais importante e 
portanto o que se deve empregar de preferencia. 

Quando o tratamento' directo tem de ser em
pregado, é preciso conhecer o estado das vias di
gestivas, porque, como já sabemos, os accidentes 
gastro-intestinaes são muito frequentes e, no caso 
d'elles existirem, é necessário fazer a medicação 
externa e não a interna. No caso em que a medi
cação interna é possivel, empregaremos de prefe
rencia o bichloreto sob a forma de licor de Van-
Swieten, porque é uma preparação muito com-
moda. 

A dose será de duas grammas nos primeiros 
dias, e depois elevar-se-ha pouco a pouco até che
gar a seis grammas por dia. 

Cada gramma de licor contém um milligram-
ma de sublimado. Estas doses serão administradas 
por fracções, que de ordinário são quatro, tomadas, 
pouco antes de lhes dar o seio, em leite ou mes-
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mo em xarope; mas, no caso da creança ser ali
mentada á mamadeira, dar-se-ha o licor mistura
do com o leite na occasiáo da refeição. Se a me
dicação interna não fôr possivel, recorrer-se-ha ás 
fricções mercuriaes, que raras vezes provocam a 
salivação nos recem-nascidos. De mais, as fricções 
são de limito fácil applicação e superiores aos ba
nhos de sublimado, cujos effeitos therapeuticos são 
contestados por Jules Simon, o qual não os admi
nistra senão no caso em que a pelle apresenta ul
cerações. As fricções são feitas nas regiões late-
raes do thorax e nas axillas, uma ou duas vezes 
por dia, tendo o cuidado de alternar as applica-
ções ora d'um ora d'outro lado. 

Mauriac preconiza o unguento napolitano na 
dose de uma gramma, misturado á vaselina bran
ca na dose de duas grammas para cada fricção. 

Mas o unguento pela oxidação torna-se irritan
te a tal ponto de determinar uma erupção ecze-
matosa rubra, razão pela qual se deve alternar as 
regiões d'applicaçâo e, além d'isso, laval-as com 
sabão cerca de doze horas depois da operação e 
cobril-as com uma camada d'um pó inerte tal co
mo o amido. Os banhos de sublimado não devem 
conter mais de duas grammas d'esté sal para o re-
cem-nascido, mas pôde elevar-se esta dose pouco 
a pouco com a idade até seis grammas. 
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O banho será tomado de dous em dous on de 
três em três dias; a sua duração será de um quar
to a meia hora. Elle é contra-indicado, segundo 
Mauriac, no caso de haver ulcerações da pelle. 

Quando houver lesões profundas, administrar-
se-ha o iodeto de potássio na dose de cinco a vin
te centigrammas. 

Não se deve esquecer o tratamento local que 
consistirá principalmente em lavagens anti-septi-
cas e nos cuidados hygienicos os mais rigorosos. 

Se a heredo-syphilis for tardia, o tratamento 
é o mesmo; somente ha a differença da medicação 
mixta dever ser preferida á medicação puramente 
mercurial, e recorrer-se-ha ao xarope de Gribert. 

O tratamento indirecto consiste em adminis
trar á mãe, á ama ou ao animal que fornece o lei
te á creança, os mercuriaes ou os compostos de 
iodo. 

Está perfeitamente determinado que estes me
dicamentos são eliminados pelo leite,, e portanto 
este tratamento tem evidentemente razão de ser. 

E ' além d'isso o único que se pôde empregar 
na heredo-syphilis fetal. 

Assim, toda a mãe syphilitica que se tornar 
gravida, deverá ser mercurialisada durante a sua 
prenhez, se esta tiver logar, pelo menos, nos seis 
primeiros annos da infecção. Ha, comtudo, casos 
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em que, ainda que a mãe é syphilitica, a transmis
são ao filho não se faz. 

Mas podemos nós por ventura resolver este 
problema? 

Devemos n'este caso ser sempre pessimistas e 
considerar que se t rata da saúde de dous indiví
duos ao mesmo tempo. Ha muito tempo que se 
accusa os mercuriaes de provocarem os abortos, 
os partos prematuros, a morte do feto, etc., mas, 
a não ser em casos especiaes, elles não produzem 
tal effeito, que pertence á propria syphilis; pelo 
contrario, combatem-no ora preservando o feto da 
syphilis, ora curando-a ou attennando-a tanto no 
feto como na mãe. E' preciso todavia ter sempre 
presente, que as vias digestivas estão muitas ve
zes, nas mulheres gravidas, bastante mas; que as 
irritações feitas n'ellas se reflectem do lado da ma
dre e portanto, n'estas condições, deixaremos o su
blimado em administração interna e recorreremos 
á medicação externa, sobretudo ás fricções mer
curiaes. Os mercuriaes não serão administrados in
tempestivamente e em dose forte. 

A sua administração á ama, como esta deve ser 
syphilitica, tem bastante importância, porque apro
veitam ao mesmo tempo duas pessoas, mas jamais 
se deve fazer esta administração a uma mulher 
sã que fornece o leite á ereança. 
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A mercurialisaçâo da cabra que fornece o lei
te, faz-se por meio de fricções mercuriaes diárias 
debaixo do ventre, e póde-se administrar ao mes
mo tempo, sendo preciso, o iodo junto com as co
midas. 



PROPOSIÇÕES 

Anatomia. — A anatomia do systema lymphatico 
é a mais importante do systema circulatório para 
explicar o processo de generalização das doenças 
microbiannas. 

Physiologia. — Os ossos são alavancas cujas po
tencias são sacrificadas á velocidade dos movi
mentos. 

Therapeutica. — As preparações granuladas da 
pharmacia Chanteaud são os mais fieis prepara
dos pharmaceuticos que hoje ha. 

Pathologia geral. — As diatheses não pertencem 
á pathologia. 

Anatomia pathologica.—Um tumor é um parasita. 
Operações.—Prefiro a tracheotomia inferior á 

laryngotomia inter-crico-thyroidea e á crico-tra-
cheotomia. 

Pathologia externa. — A plêiade ganglionar é o 
mais importante symptoma da syphilis adquirida. 

Pathologia interna. — As lesões valvulares devem 
sempre ser procuradas nos rheumaticos. 

Partos. — O maior numero de abortos é de ori
gem syphilitica. 

Hygiene. — Os hospitaes no nosso paiz são a 
nossa maior vergonha. 

Visto. Pôde imprimir-se. 

p PRESIDENTE, P pilwCTOR, 
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