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Tivemos sempre tendência pronunciada a não 
nos interessar muito por assumptos meramente es
peculativos; a nossa actividade foi sempre dispen
sada, principalmente, a assumptos d'utilidade pra
tica. Escolhendo a blennorrhagia para objecto da 
nossa dissertação, julgamos, mais uma vez, não 
nos ter desviado do nosso modo de ver. 

Esta doença é, com effeito, uma das que mais 
frequentemente apparece na pratica. 

Dividimos o nosso trabalho em 2 partes: na 
i.a tratamos da etiologia da doença, apresentando 
resumidamente os principaes trabalhos tendentes 
a mostrar a sua natureza parasitaria, e a determi
nar qual o seu micróbio pathogenico; na 2.a oc-
cupamos-nos do tratamento racional d'esta doença. 

São modestas as nossas aspirações, como é 
modesto o nosso trabalho; confiamos, pois, que 
a benevolência do illustrado jury, desculpará as 
deficiências e as incorrecções, que n'elle se en
contram. 



PRIMEIRA PARTE 

O micróbio da blennorrhagia 

«Il ne me répugnerarait pas d'admettre 
une cause spéciale", pouvant spécifique
ment et constamment produire la blen
norrhagie et ses consequences. (Riconn 
—lettres sur la syphilis—1856. 

A descoberta dos microorganismos patho
genies alargou consideravelmente os dominios 
da etiologia. Muitas doenças, cuja causa era até 
então mal comprehendida, ou absolutamente 
ignorada, foram desde logo attribuidas á activida
de d'estes microorganismos,—foram considera
das de natureza parasitaria. 

Não basta, porém, saber, que uma dada doen
ça é de natureza parasitaria, para ter um conhe
cimento completo da sua etiologia; é preciso sa
ber qual 6 o microorganismo especifico, o mi
cróbio que está para a doença como a causa pa
ra o eíleito. Ora para obter um tal conhecimento, 
é preciso: 

■ 



= 26 = 

1.° verificar que um determinado micróbio 
existe constantemente na doença de que se trata; 
2.° cultivar este micróbio durante gerações suc-
cessivas até o obter completamente puro; 3.° ino-
culal-o n'um animal são da mesma espécie e ve
rificar que este contrae a mesma doença; 4.° en
contrar o micróbio n'esta doença. 

Todas as vezes que se realisarem estas con
dições, podemos affirmai- que o micróbio é a cau
sa especifica, a causa sine qua non da doença. 

Uma das doenças cuja pathogenia soffreu mo
dificações importantes sob o impulso da micro
biologia, foi a blennorrhagia. Ainda não vae lon
ge o tempo em que se pensava que esta doença 
era um catarrho inflammatorio da mucosa da ure
thra, que podia nascer sob a influencia de todas 
as causas, que presidem ordinariamente ás in-
flammaçõea catarrhaes. Estas ideias, posto que, 
professadas por sábios eminentes como Fournier 
Ricord e outros, foram abandonadas pelos pa-
tbologistas modernos. E assim devia ser,- pois 
que ellas são inconciliáveis com o principal cara
cter da blennorrhagia, — producção d'um muco-
pús contagioso, depois de um periodo d'incubaçao. 

Foram certamente estes caracteres da blen
norrhagia— incubação, purulencia e contagio, que 
levaram Kollet a escrever: «Et pourtant le muco-
pus de la blennorrhogie n'est pas un simple ir
ritant, il est pourvu d'un principe contagieux qui 
n'est pas moins defini ni plus insaisissable qui ce
lui du chancre simple, par exemple;»—foram in-
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contestavelmente estes caracteres que levaram 
os pathologistas modernos a metter a blennorrha
gia no quadro das doenças paras itarias. 

No dizer de quasi todos os auctores que se teem 
occupado da natureza parasitaria dablennorrhagia, 
foi Donné quem pela primeira vez assignalou no 
pus blennorrhagico, a presença de microorganis
mos vivos, animaes e vegetaes, taes como o vibrio 
lineola e o trichomonas vaginalis. Entretanto este au
ctor não attribuia especificidade particular a es
tes micróbios, porquanto, para elle, o pus da Men
orrhagia urethral ou vaginal não diffère em na
da, ao microscópio, do pus do phlegmão ordi
nário. 

Na sua these inaugural, Jousseaume attribue a 
blennorrhagia a um parasita vegetal, a que deu o 
nome de genitalia. «Il est constitué, diz elle, par 
une algue à très longs filaments, presque toujours 
courbés en arcs plus ou moins ouverts.» Este pa
rasita reproduziase, segundo o auctor, por peque
nos glóbulos esphericos, ovoïdes ou irregulares, 
de superficie lisa, e tanto mais ■ escuros, quanto 
mais velhos eram. 

Foi Ha Hier o primeiro que nos deu uma des
cripção bastante exacta do micróbio da blennor
rhagia. O pús blennorrhagico, diz elle, contem 
uma grande quantidade de coccos; em parte li
vres, em parte contidos no interior dos glóbulos 
nos quaes produzem vacuolos, destruindoos em 
seguida completamente. Encontramse corpúscu
los análogos no sangue dos indivíduos affectados 
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de rheumatismo blennorrhagico; estes corpúscu
los penetram no interior dos glóbulos sanguíneos. 

Esta descripção, posto que, date de 1869, ap
proximate tanto das descripções actuaes, que 
podemos dizer que os observadores, que se se
guiram a Hallier, não fizeram mais que comple
tar a descoberta d'esté auctor, ou, o que vale o 
mesmo, que pertence a Hallier a gloria de ter 
descoberto o micróbio especifico de blennorrha-
gia. 

Em 1873, um inglez, Salisbury, deu do pa
rasita da blennorrhagia uma descripção, que, além 
de ser muito confusa, se approxima sensivelmen
te da de Jousseaume. Segundo este auctor o pús 
blennorrhagico contem micróbios de varias es
pécies: uns, são pequenos corpúsculos simi-
lhantes a sporos, multiplicando-se por scissipari-
dade, e alojados tanto dentro como fora das cel-
lulas epitheliaes; outros, tem o aspecto de fila
mentos isolados ou reunidos em pequenos novel-
los. 

Estes micro-organismos privados de todo o 
movimento espontâneo, desenvolvem-se rapida
mente nas cellulasda mucosa, dando logar a uma 
violenta irritação, e provocam a formação de cel-
lulas de muco-pús, o qual se torna um vehiculo 
para a eleminação do virus. Salisbury diz ter en
contrado, em certos doentes, simplesmente spo
ros; em outros, simplesmente filamentos; e n'uma 
terceira cathegoria, sporos e filamentos. 
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Os observadores d'esté primeiro período da 
historia da blennorrhagia, limitaram-se apenas a 
observações microscópicas; mas dado este pri
meiro passo, obtidas todas as probabilidades de 
que a blennorrhagia era uma doença parasitaria, 
faltava descobrir qual o seu micróbio especifico. 

Muitos auctores dirigiram a sua actividade 
para este ponto, procurando primeiro determinar-
se o micróbio existia constantemente no fluxo 
blennorrhagico. Os primeiros trabalhos feitos n'es
te sentido, são devidos a Neisser e acham-se exa
rados em duas memorias publicadas uma em 79 e 
outra em 82. 

Postoque os seus trabalhos se limitem quasi 
a observações microscópicas, e não reunam as 
condições necessárias para" se poder estabelecer 
uma verdadeira relação de causa e effeito entre 
o micróbio e a doença, ainda assim são de gran
de importância pela precisão dos detalhes e pelos 
aperfeiçoamentos na technica microscópica. 

A maior parte dos auctores que se lhe se
guiram, não fizeram mais que confirmar a sua 
descoberta, juntando por vezes algum detalhe de 
maior ou menor importância. 

Neisser reconheceu que o micróbio da blen
norrhagia se cora facilmente pelo violete de me-
thyle e de dahlia, menos nitidamente por uma 
solução forte de eosina, e que é absolutamente 
indifférente ao verde de methyle e á indulina. 

Com estes processos de colorisação e com 
uma illuminação sufficiente veem-se, segundo 
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Neisser, ao lado dos glóbulos purulentos, que 
tomam" formas variadas, agglomerações mais ou 
menos consideráveis de gonococcos, cuja forma é 
sempre arredondada, globular ou ovalar. 

Se alguns observadores, e em particular 
Bouchard, julgaram ver no pus blennorrhagico, 
micro-organismos ligeiramente alongados, mais 
delgados n'uma das extremidades, e mais ou me
nos similhantes a uma virgula muita curta, é que 
elles não conheciam os processos de colorisação 
descobertos por Neisser, e mais tarde reconhece
ram que se tinham enganado, e que sob o ponto 
de vista morphológico não havia modificação a fa
zer á descripção apresentada por Neisser. 

Estes micro-organismos raramente se encon
tram isolados, e apparecem quasi sempre reunidos 
2 a 2 formando^um 8, e ás vezes tão estreitamente 
encostados um ao outro que parecem formar um 
só (diplococco.) Neisser pensava que na maior 
parte dos casos os gonococcos formavam coló
nias de 10 a 20, ou mais, cercados de um invó
lucro hyalino, que se torna muito mais nitido 
quando se diminue a illuminação. 

Outros, porem, e nomeadamente Bockhardt e 
Wolf, pretendem que elles se acham agrupados 
em montões de 2, 4, e 6 ou 8, muitas vezes dis
postos n'uma ordem rhomboidal, e que raras vezes 
formam cadeias. Raros no principio da doença, seu 
numero augmenta consideravelmente na primeira 
semana, para diminuir de novo no periodo de 
declinação. São dotados de movimentos no estado 
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fresco, e reproduzem-se por scissiparidade. - Os 
glóbulos alongam-se rapidamente e tomam a forma 
d'uma oval muito curta; depois faz-se a scisão rápi
da no meio do gonococco, que se divide em 2 in
divíduos, os quaes se separam ficando entre elles 
o intervallo d'um micrococco. Cada um d'estes 
indivíduos pode de novo segmentar-se, dando em 
resultado um grupo de 4 gonococcos. 

Segundo Neisser é na superfície dos glóbulos 
do pus, e mais raras vezes nas cellulas epithe-
liaes, que em geral se encontram os gonococcos. 
Entretanto podem também existir no interior dos 
leucocytes, e alguns d'estes cheios de gonococcos 
não apresentam vestígios de núcleo. Em outros 
leucocytes verifica-se uma diminuição dos nú
cleos, correspondente a uma maior accumulação 
de micróbios. 

Para Leistikow, Eschbaum e Bockhardt, a 
opinião de Neisser quanto á sede do gonococco 
não é exacta ; pois que elles reconheceram que 
o gonococco existe não sò nos glóbulos do pús, 
e á superfície das celullas epithehaes, mas tam
bém no protoplasma d'estas cellulas e nos ca-
naes lymphaticos, principalmente ao nivel da fos
sa navicular. Estes microorganismos podem 
existir nos lymphaticos em quantidade bastante 
para os obliterar completamente. 
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Os estudos de Neisser foram feitos em 35 ca
sos de blennorrhagia em edades différentes, em 
7 casos d'ophtalmia purulenta dos recemnasci-
dos, em 2 casos idênticos no adulto, e no pús do 
corrimento urethral de nove mulheres, encontran
do em todos elles o mesmo gonococco. Todavia 
numa gonorrhea chronica com anno e meio de 
existência, não pode encontrar o micrococco ca
racterístico. O mesmo lhe aconteceu em 3 outros 
casos tratados pelo sulfato de zinco e o acido 
sulfo-carbonico. 

Pelo contrario, examinando muitas vezes pús 
não blennorrhagico, como o do bubão, da balano-
posthite, da leucorrhea, da conjunct! vite simples 
e do cancro molle, Neisser diz ter encontrado em 
grande abundância micróbios de espécies diffé
rentes, mas nunca o micróbio blennorrhagico. 

Appoiando-se nas suas numerosas observa
ções, o auctor não hesita em afíirmar que o go
nococco se encontra sempre em todos os produ-
ctos de secreção blennorrhagica, que lhe devem a 
sua especificidade, e que a sua presença é, nos 
casos duvidosos, um elemento importante de dia
gnostico. 

A. opinião de Neisser é confirmada pela dos 
observadores que se lhe seguiram. Welander diz 
ter notando sempre a presença de micróbios es-
peciaes, em 138 observações de blennorrhagias, 
sendo 123 aguadas, e 15 chronicas. Este obser
vador poude mesmo encontrar em 21 d'estes ca
sos, a mulher que tinha communicado a doença 
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e em todos reconheceu a presença do gonococ-
co. 

Um dos trabalhos mais importantes publica
do depois da memoria de Neisser, é o de Bo-
kcardt e Wolf. 

Examinando o pus de 258 doentes atacados 
de blennorrhagia aguda ou chronica, estes ob
servadores notaram em todos os casos a presen
ça do gonococco de Neisser. 

Este mesmo micro-organismo foi encontrado 
por elles, em 14 corrimentos purulentos da vagi
na sem urethrite, e em 2 catarrhos purulentos do 
collo. 

Em muitos casos a presença d'estes mi
crococcus serviu de diagnostico differencial entre 
a blennorrhagia e a urethrite simples, traumatica. 

Pezzer, que em todas as suas observações en
controu o gonococco de Neisser, diz que elle não 
existe no pus d'origem não blennorrhagica. 

Encontrando o gonococco no pús urethral de 
2 individuos, a quem tinha feito uma operação 
na uretha, poude verificar que n'um d'elles, exis
tia um leve corrimento antes da operação, e que 
no outro se tinha dado o contagio pelo instru
mento. 

Emfim Bouchard, Jamin, Crivelli, Jullien etc. 
encontrando o gonococco em todos os casos, con
sideraram como constante a sua presença no pús 
da blennorrhagia. . 
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O gonococco de Neisser não se tem só en
contrado no pus das urethrites e das conjuncti-
vites blonnorrhagicas. 

Schedler em 1880 tendo a seu cargo um doen
te affectado d'uma endocardite blennorrtiagica, 
encontrou nas vegetações do endocardio e nos 
focos embolicos, micróbios idênticos aos do liqui
do blennorrhagico. Mais tarde Martin encontrou 
os micrococcus característicos nos focos puru
lentos d'origem blennorrhagica. Hallier, Bouchard 
e Gapitan encontraram gonococcos no sarigue dos 
doentes com rheumatismo blenorrhagico. «II man
que, diz Bouchard, pourque la démonstration de 
la nature infectieuse du rhumatisme soit complè
te, que l'on est démontré la présence de l'orga
nisme parasitaire dans les jointures malades.» 

Os desejos de Bouchard foram em breve 
realisados palas descobertas de Pétrone, Kam-
merer etc. que encontraram o gonococco no li
quido das articulações doentes. 

No seu tratado de doenças venéreas, Jullien 
diz que o gonococco habita não só na urethra, 
mas ainda em todos os órgãos onde se pôde de
senvolver o processo blennorrhagico. Pôde en
contrar se nas conjunctivites gonorrheicas, nos 
derrames intra-articuiares ligados áblennorrhagia, 
na serosidade das vaginalites que acompanham 
a orchite blennorrhagica, e no sangue dos doen
tes com blennorrhagia. 

, Estes dados vieram esclarecer muito a patho-
genía das manifestações a distancia, mostrando o 
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laço que existe entre essas manifestações e a le
são local. 

Apesar, porém, da maior parte dos observa
dores admittírem como constante a presença do 
gonococco de Neisser, e o considerarem como o 
micróbio pathogenico da blennorrhagia, alguns 
ha que chegaram a conclusões différentes. 

D'entre estes, uns encontraram varias formas 
de parasitas ao mesmo tempo que o gonococco; 
outros attribuem a virulência da blennorrhagia a 
micróbios muito différentes. São muito curiosos 
os trabalhos de Eklund sobre este assumpto. 

Este observador encontrou constantemente 
o gonococco de Neisser nas cellulas do pus e no 
liquido intercellular; estes elementos, porem, 
não são bollas esphericas, mas discos, cha
tos e planos, pois que, só os bordos d'estes dis
cos, com exclusão das faces, são impregnados 
pelo violete d'anilina. Estes micrococcos não re
presentam, para elle, o micróbio especifico da 
blennorrhagia, pois que os encontrou em casos 
d'ulceraçoes agudas e chronicas do intestino e 
do pulmão, e nas estomatites ulcerosas. 

O papel de todos estes micrococcos, é pro
duzir inflammações agudas com descamação das 
cellulas epitheliaes e ulcerações superflciaes e 
profundas. «En effect, ces micrococcus représen
tent les troupes de mineurs de la pathologie.» 
Alem d'estes micrococcos, existe constantemente 
no pus blennorrhagico, um parasita (Ediophyton 
dictyodes) constituido por filamentos de mycelio 
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dilatados em certos pontos e anastomosados en
tre si formando malhas mais ou menos aperta
das. 

Este parasita é, como todos os outros cogu
melos, dotado da faculdade de se propagar pelo 
alongamento simultâneo e muito rápido d'um nu
mero extraordinário de filamentos de mycelio, 
ou de fragmentos das ramificações secundarias 
d'esses filamentos, que crescem e se estendem 
á superfície da mucosa da urethra, penetrando 
nas glandalas de Litre, do Gowper e nas lacunas 
de Morgagni, d'onde se ramificam para os es
paços intercellulares e para as proprias cellulas. 
Podem, alem d'isso, estender-se á superfície da 
mucosa do fundo da bexiga, dos canaes ejacula-
dores, das vesículas seminaes, dos canaes deffe-
rentes, do canal epididymario, dos vasos efferen-
tia testis, e emfim. talvez, dos tubos seminiferos. 

E' excepcional que este micróbio produza a in
fecção geral como o da dipheteria. Se a infecção 
se généralisa, o gonococco e o Ediophyton cons
tituem as substancias nocivas. Encontrou estas 2 
espécies de micróbios na expectoração dos indivi-
duos atacados de pneumonia chronica, congestão 
pulmonar, pneumonia aguda miasmatica e na poei
ra accumulada sobre moveis velhos. 

O Ediophyton apresenta-se sob 2 formas dis
tinctes (Edioph. Ae B) que muitas vezes se acham 
combinadas uma com a outra. 

Esta primeira forma tira a sua origem do rei
no vegetal, cora-se de violete por uma solução 
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d'hematoxylina, d'azul pelo verde d.'anilina e de 
vermelho pela eosina. Outra característica d'esta 
forma de micróbio é produzir, ao lado dos fila
mentos de mycelio, grande numero de micro
coccus, que não são inteiramente idênticos ao 
gonococco de Neisser. 

Nas aguas dos pântanos decompostas sob a 
influencia da luz e do calor solar, encontram-se 
redes de filamentos de mycelio em tudo análogas 
ao Edioph. A. 

Esta agua ingerida peio homem, dá logar a 
casos leves de dysenteria (diarrheas estivaes) e 
se no momento das evacuações não houver todo 
o cuidado em fazer desapparecer, por meio de 
lavagens, os micróbios contidos nas matérias fe-
caes, elles desenvolvem-se, estendem-se ao lon
go da mucosa vaginal e produzem a blennorrha-
gia.! 

—O Edioph. B, que se desenvolve nas maté
rias animaes em putrefacção, é caracterisado pela 
regularidade dos tubos de mycelio, que são re
ctos ou curvos, e formam redes com malhas de 
formas variáveis, análogas ás que se encontram 
na urina dos scarlatinosos em via de putrefacção. 
Nas mulheres convalescentes de scarlatina, a uri
na manchando a vulva, os filamentos de mycelio 
n'ella contidos podem desenvolver-se na vagina e 
produzir a blennorrhagia. 

Examinando o pús do cancro molle, o auc-
tor viu o Ediophyton e micrococcus perfeitamen
te idênticos ao gonococco de Neisser; para elle, o 



virus da blennorrhagia e do cancro molle são per
feitamente idênticos, e a differença está apenas 
na localisacão. 

Ao lado da theoria d'Eklund sobre a patho-
genia da blennorrogia, podemos citar a opinião 
de Sternberg. 

Este auctor admitte a presença constante de 
um micrjcocco no pús da blennorrhagia, mas 
este micróbio não é, segundo elle, o agente da 
virulência e considera o idêntico ao micrococco 
ureae de Cohn, que parece ser o agente da fer
mentação alcalina da urina. 

Aubert que admitte a theoria parasitaria da 
blennorrhagia, pensa que esta doença pode apre
sentasse sob diversas formas, tendo cada uma um 
micróbio especial. Affirma ter encontrado n' uma 
urethrite de marcha particular, um organismo 
différente do micrococco de Neisser, e chega ás 
seguintes conclusões: 

—1.° Ao lado da blennorrhagia ordinária 
acompanhada sempre da presença do gonococco, 
existem certos corrimentos urethraes, caracterisa-
dos pela presença d'uma quantidade considerável 
d'elementos bacterianos muito différentes do go
nococco. 

—2.0 E' impossível dizer, por enquanto, se 
esta forma bacteridiana é primitiva ou secunda
ria, isto é, se existem corrimentos urethraes pro
vocados primitivamente pela presença de bactérias, 
ou se a penetração e a substituição d'estas, se 
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faz n'um período ulterior da blennorrhagia ordi
nária. 

0 medico portuguez, Gama Pinto, tendo en
contrado o gonococco em todos os casos d'ophtal-
mia purulenta d'origem não blennorrhagica, pen
sa que a blennorrhagia é devida a um principio 
ainda desconhecido; mas o gonococco vindo do 
exterior pode encontrar n'este pus um meio fa
vorável ao seu desenvolvimento, e cita um caso 
de conjunctivite blennorrhagica, onde não poude 
encontrar o gonococco senão no 3.° ou 4° dia. 

Emfim, Bumm descreve 3 espécies de coccos 
muito similhantes aos de Neisser, coccos que elle 
encontrou nas ulcerações da bocca, nos escarros 
da coqueluche, nas secreções vaginaes e nos lo-
chios. 

Pelo que acabamos de expor, vê-se que ne
nhum d'estes auctores admiite a especificidade 
do gonococco, que, segundo elles, alem de se en
contrar combinado com outras formas de micro
organismos, pode apparecer em différentes pro-
ductos d'origem não blennorrhagica. 

Entretanto, grande numero de auctores, cu
ja auctoridade é incontestável, teem tendência a 
descrever o gonococco como o micróbio constan
te e especifico da blennorrhagia(.) 

Todavia para mostrar o papel pathogenicô 
do gonococco, não bastava verificar constantemen
te a sua presença no pús blennorrhagico ; era in
dispensável cultival-o e inoculal-o. Sem as cultu
ras eas inoculações o papel do gonococco era pro-
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vavel mas não demonstrado. Se, porem, a cul
tura do parasita é fácil, já não acontece outro tan
to com a sua inoculaão em individuos sãos. 

As primeiras tentativas de inoculação feitas 
em animaes por Neisser, Leistikow, Krause, Bou
chard etc, que inocularam liquidos de cultura na 
mucosa da urethra ou da conjunctiva de cães, 
macacos, gatos e pombos, foram completamente 
infructuosos. As experiências que posteriormen
te se fizeram com o mesmo fim, também foram 
seguidas de resultados negativos. 

Sendo portanto os animaes refractários á 
blennorrhagia, era indispensável fazer experiên
cias no próprio homem, para se poder resolver 
d'um modo completo o problema da natureza pa
rasitaria d'esta doença. Apezar de não ser fácil 
encontrar individuos, que se prestem a experiên
cias de que lhe pode advir uma doença, que se 
não é muito perigosa, é pelo menos bastante in
commoda, ainda assim alguma cousa se tem já 
feito n'este sentido. 

Parece que Bokai e Finkelstein (1880) foram 
os primeiros, que fizeram no homem a inoculação 
com estes micrococcus cultivados. As suas ex
periências foram feitas em 6 estudantes de me
dicina, cuja urethra estava perfeitamente sã. Trez 
d'entre elles contrataram a blennorrhagia, apezar 
dos liquidos de cultura terem sido tractados por 
2 gottas d'uma solução de potassa cáustica ; nos 
outros 3, que foram inoculados com um liqui-
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do de cultura tratado pela tintura d'euealypto, 
os resultados foram negativos. 

As experiências de Bokai são d'uma impor
tância capital ; e apeza,r d'o producto de suas cul
turas inoculado em 6 indivíduos só dar a doença 
a 3, o resultado negativo dos 3 casos restantes 
não prova muito contra a especificidade do gono
cocco, pois que este resultado se pode muito bem 
attribuir á tinctura d'euealypto. Effectivamente, 
para alguns observadores, a essência de eucalypto 
é um dos mais poderosos antisepticos contra o 
gonococco. 

O primeiro que depois de Bokai tirou resul
tados positivos das inoculações, foi Bockhardt. No 
seu trabalho encontra-se uma experiência, infe
lizmente única, que em virtude das circunstan
cias particulares em que foi feita, é d'um inte
resse de primeira ordem. 

Bockhardt cultivou o gonococco de Neisser 
nas gelatinas alimentares de Koch, e fez 4 cul
turas sucessivas. 

, Em 10 de julho de 1882 inoculou o liquido 
da 4.» culiura na urethra perfeitamente sã d'um 
homem de 46 annos d'edade, paralytico geral e 
quasi moribundo. Quarenta e oito horas depois, 
o meato urinário estava um pouco vermelho, e, 
fazendo uma leve pressão sobre o canal, faziam-
se sair algumas gottas d'um liquido sero-mucoso 
sem cellulas purulentas nem gonococcos. No quin
to dia o meato é séde d'um rubor e d'uma inflam-
mação bastante intensa, e a secreção purulenta 
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é muito abundante. As cousas continuam assim, 
e o doente morre ao decimo dia com uma pneu
monia hypostatica. 

A secreção urethral foi examinada nos últi
mos 7 dias, e em todas as preparações, sem ex
cepção., se encontrou o gonococco de Neisser. A 
autopsia mostrou que a mucosa da urethra estava 
coberta, n'uma extensão de 6 centímetros, d'um 
exsudato viscoso, sanguino-purulento, que exis
tia em maior abundância na parede inferior da 
fossa navicular. Os corpos cavernosos estavam 
endurecidos e engorgitados de sangue. 

A porções membranosa e prostatica estavam 
normaes. Encontraram-se alem d'isso abcessos 
múltiplos no rim direito. 

Ao exame microscópico reconheceu-se a pre 
sença dos gonococcos nos abcessos do rim direi
to ; a mucosa e o tecido sub-mucoso urethral es
tavam inflltrados de leucocytos cheios de gono
coccos, que foram sempre encontrados nos nú
cleos dos glóbulos brancos, e não no corpo da 
cellula. Entre as cellulas epitheliaes encontraram -
se também leucocytos com gonococcos, mas Bo-
ckhardt diz que não poude verificar a existência 
d'elles nas cellulas epitheliaes. Os canaes lym
ph áticos, sobre tudo na região da fossa navicular, 
estavam cheios e completamente obstruídos pe
los gonococcos estreitamente unidos entre si. 

Esta experiência parece provar d'um modo in
discutível, que o gonococco é o agente productor 
da blennorrhagia. 
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O resultado da experiência de Bockhardt foi 
até certo ponto confirmado pelas experiências de 
Welander. Este observador introduziu na ure
thra do homem, líquidos de varias secreções ge-
nitaes com diversas formas de microorganismos 
mas sem gonococcos, e o resultado foi negativo. 
Empregando, ao contrario, pús blennorrhagico 
com gonococcos, produziu a blennorrhagia com 
micróbios similhantes. 

Tirando da mesma mulher líquidos vaginaes 
sem gonococcos, e depois o liquido urethral car
regado de gonococcos, e introduzindo-os na ure
thra do homem, não obteve nada com o primei
ro, e o segundo deu logar a uma urethrite espe
cifica. 

Estas experiências, se não teem um valor 
decisivo, porque Welander serviu-se de produ-
ctos blennorrhagicos e não de liquidos de cultura, 
nem por isso deix am de ter um certo interesse. 

C. Paul inoculou o liquido da 9.a cultura na 
urethra d'uma rapariga hysterica, que nunca ti
nha tido doenças venéreas. Nos 5 primeiros dias 
nada houve que chamasse a attenção da doente 
ou do observador. Ao 6.° dia. porem, a doente 
começou a ter, quando urinava, uma sensação 
d'ardor bastante intensa. O exame, que nos dias 
precedentes tinha sido negativo, revelou uma 
urethrite evidente com secreção d'um liquido sero-
líbrinoso, que empastava e roupa. 

Houve, pois, todos os signaes do principio da 
blennorrhagia,—primeiro incubação de 5 dias, 
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depois inflammação dolorosa da entrada do canal 
com dor á micção, e por fim secreção d'um li
quido serofibrinoso. 

Esta inflammação durou 24 horas, no fim das 
quaes tudo tinha desapparecido. O auctor conti
nuou a fazer novas culturas, mas não encontrou 
quem se prestasse ás inoculações. 

Pouey cita na sua these uma experiência cu
ja importância não é em nada inferior á de Bo
kardt. Em janeiro de 1885 inoculou na urethra 
d'um homem, uma gotta de liquido da 4.a cultu
ra, levada até á fossa navicular por meio dum 
agitador de vidro previamente esterilisado. Com 
a extremidade lisa d'esté instrumento, friccionou 
levemente a mucosa, para facilitar a penetração 
do epithelio pela cultura. Nos 3 primeiros dias 
nada houve de anormal na urethra. No 4.° dia á 
noute já o paciente sentia picadas na região da 
fossa navicular, e no dia seguinte de manhã ap
pareceu no meato uma gotta mucopurulenta. 
No 6.° e 7.° dia a micção tornase dolorosa, o cor
rimento tornase mais abundante, francamente 
purulento, e persiste com Os mesmos caracteres 
até ao 13.° dia, em que o auctor começou a fazer 
o tratamento por meio de injecções quentes de 
sublimado a ■™5) 3 vezes por dia. 

No fim de 5 dias de tratamento o fluxo sus
pendeuse quasi completamente, e 8 dias depois 
o doente estava curado. O pus foi examinado du
rante os 6 últimos dias, e enconfrouse o gono
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cocco no protoplasma dos leucocytes e das cel-
lulas epitheliaes. 

As culturas feitas com este pús apresenta
vam o mesmo aspecto, que as que seviram para a 
inoculação. O auctor fez novas inoculações n'um 
medico e em 2 estudantes de medicina mas sem 
resultado. 

D'entre estas diversas inoculações, a de Boc-
khardt e a de Pouey são inquestionavelmente as 
mais importantes e teem um valor indiscutível. 
O agente de contagio foi o micróbio da 4.a cultu
ra, e o resultado da experiência foi uma blennor-
rhagia perfeitamente caracterisada. 

Os resultados positivos colhidos do limitado nu
mero de inoculações que se teem feito, são d'uma 
importância capital, e parecem demonstrar suffi-
cientemente o papel pathogenicp do gonococco. 

Um só facto positivo d'esta natureza, dizem 
Jaccoud e Pezzer, é sufficiente para produzir a 
convicção. 

A importância d'estes factos é ainda augmen-
tada pelos resultados sempre negativos, das ino
culações de pús phlegmonoso. 

Woillemier praticou o catheterismo n'um 
doente, com um instrumento molhado em pús 
d'um abcesso quente da coxa ; n'um outro doen
te fez a mesma experiência, com uma vela impre
gnada de pús d'um abcesso ganglionar do pesco
ço. Os instrumentos ficaram mais de duas horas 
dentro da urethra, sem provocar corrimento nem 
dores. 
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Experiências análogas muitas vezes repetidas 
por diversos observadores, foram sempre segui
das dos mesmos resultados. 

Em resumo : a presença constante do gono-
cocconas affecções blennorrhagicas, sua ausência 
nos líquidos genitaes e em qualquer pus d'origem 
não blennorrhagica, os resultados positivos tirados 
da inoculação dos productos das culturas, os resul
tados negativos que Welander, Woillemier e ou
tros tiraram das inoculações com productos não 
blennorrhagicos, são factos sufflcientemente de
monstrativos a favor da natureza parasitaria da 
blennorrhagia e da especificidade do gonococco 
de Neisser. 

Reconhecida a influencia pathogenica d'estes 
microorganismos, muitos observadores se dedi
caram, com um fim therapeutico, ao estudo das 
condicções de sua existência, procurando conhe
cer os différentes agentes capazes de suspender 
o seu desenvolvimento. 

As experiências teem versado sobre 2 ordens 
d'agentes;—a temperatura e os antisepticos. Os 
limites da temperatura mais favoráveis a pullu-
lação d'estes micróbios nos líquidos de cultura, 
variam entre, 35 e 37 graus. Acima ou abaixo 
d'estes limites, diz Kreise, as culturas tornão-se 
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impotentes ; basta uma hora ou hora e meia, para 
que uma boa cultura exposta a uma temperatu
ra de 48 ou 50 graus, perca o poder de se desen
volver. As experiências de Pouey, porem, vem-
nos mostrar que estes micrococcos podem con
servar a sua virulência a temperaturas, que se 
afastam muito dos limites indicados por Kreise. 

Effectivãmente Pouey (experiência já citada) 
conseguiu reproduzir a blennorrhagia, inoculando 
uma gotta de liquido da 4.a cultura, que tinha 
estado durante 2 dias a 5 graus, e algumas horas 
a 44.» Os resultados d'esta inoculação mostram 
claramente que o gonococco, apezar d'estas tem
peraturas extremas, não tinha perdido a sua vi
rulência. Parece, pois, que este agente não pode 
ser utilisado dentro dos limites compatíveis com 
as necessidades da pratica. 

Posta assim départe a temperatura, vejamos 
qual a iufiuencia dos antisepticos. Não são con
cordes os observadores a respeito da influencia 
d'estas substancias sobre os líquidos de cultura. 
Eklund, por exemplo, diz que o nitrato de prata 
a 2 % pouca influencia tem sobre o desenvolvi
mento, do micróbio. 

Com o sublimado a 10 %, os gonococcos con
tinuam ainda durante algumas horas os seus mo
vimentos rotatórios e oscilatórios. Uma gotta d'es-
sencia d'eucalypto suspende os movimentos do 
gonococco, mas não lhe tira o poder de puliular. 
Kreise diznos, pelo contrario, que as soluções 
de nitrato de prata a í/; °0, e as de sublimado a 
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1551 impedem e suspendem o desenvolvimento do 
gonococco. 

Os trabalhos mais importantes sobre este as
sumpto são os de Oppenheimer, que estudando a 
acção de um grande numero de substancias so
bre as culturas dos micróbios da blennorrhagia, 
chega ás seguintes conclusões : 1.° O acetato de 
chumbo, o alúmen, os sulfatos de zinco, de co
bre, de ferro, e o chloreto de zinco, no graude 
concentração em que estas différentes substan
cias podem ser applicadas sobre mucosas, sem 
produzirem effeitos cáusticos, não teem acção 
sobre o micróbio da blennorrhagia. O nitrato de 
prata a 2 ° 0 retarda o desenvolvimento do gono. 
cocco, mas os saes de mercúrio constituem o an-
tiseptico mais poderoso. - l 

O sulfato e o nitrato de Hg. a ÏSTCWO e o subli
mado a ôTw, retardam o desenvolvimento das co
lónias ; os 2 primeiros saes a —^ e o sublimado 
a -^~j matam completamente os micrococcus. 

2.» O chloreto e o brometo de potássio, o 
chlorato e permanganato de potassa etc, emprega
dos mesmo em solução concentrada, não destroem 
os micróbios da blennorrhagia. 

3.° O acido phenico só principia a produzir 
effeito em solução a 5 %. A resorcina a 5 % e o 
tanino em solução concentrada pouca influencia 
teem. A creosota e a terebenthina podem matar 
os micróbios, mas a cupahiba e as cubebas não 
teem acção directa sobre elles. Estas substancias 
atravessando a economia, dão origem, segundo 
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elle, a derivados que se tornam os agentes des
truidores do micróbio ; assim a urina d'uma mu
lher que tinha tomado 2 grammas de copahiba, 
esterelisava os fios de seda de que elle se servia 
nas suas experiências, ao passo que a urina sem 
os mesmos princípios não tinha acção nenhuma 
sobre elles (l) 

Pouey tratando os líquidos de cultura com 
doses successivamente crescentes de sublimado 
( mm a "Bõõ") notou que a pullulação dos micró
bios só se dava nos balões, que continham doses 
de sublimado inferiores a ^ . A dose de -~ 
não só impedia o desenvolvimento dos micróbios, 
mas tirava-lhes a faculdade de se reproduzirem 
n'um caldo puro. Com a essência d'eucalypto che
gou aos mesmos resultados. 

Estas différentes observações, ainda que em 
numero limitado, mostram que o sublimado, em
pregado mesmo em doses inflnitesimaes, tem uma 
acção manifesta sobre os micróbios das culturas. 

(i) Para estudar a acção dos différentes agentes chimicos 
sobre os gonococcos, Oppenheimer emprega o seguinte pro
cesso :—depois das colónias terem attingido um diâmetro de 5 
centímetros, deixa cair sobre ellas fios de seda esterilisados a 
uma temperatura de i5o ou 160 graus; os micróbiosadherem 
aos fios, que elle depois mergulha, durante 10 minutos, nos lí
quidos cujos effeitos quer conhecer. Depois transporta estes 
fios para novos líquidos de cultura, e compara estas culturas 
com as obtidas com fios, que não foram tratados pelos agentes 
chimicos. 

* 



SEGUNDA PARTE 

Tratamento 

E' já longa a lista dos trabalhos publicados 
sobre o tratamento da blennorrhagia. Desde a an
tiguidade se tem procurado, sem grande resulta
do até hoje, um agente therapeuthico capaz de 
curar d'um modo efficaz esta doença, incommoda 
para os doentes e enfadonha para os medicos, 
que muitas vezes empregam em vão todos os 
meios, que lhes fornece a pharmacopea moderna. 

Os medicamentos geralmente empregados, até 
estes últimos annos, para tratar a blennorrhagia, 
eram as bebidas diluentes, os balsâmicos e as in
jecções adstringentes. A experiência quotidiana 
tinha-os reconhecido como os mais efficazes, e te
riam continuado a gozar as honras da victoria, se 
o methodo antiseptico não viesse tomar o logar, 
que lhe competia no tratamento das doenças de 
origem microbiana. 
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Apezar da observação microscópica e experi
mental, não ter ainda fornecido todas as provas 
para fazer do gonococco um micróbio pathogeni-
co, a historia da blennorrhagia, depois da desco
berta de Neisser, entrou n'uma nova phase. Em 
toda a parte os medicos tentam suspender-lhe a 
marcha, não, servindo-se como outrora do me
thodo substituivo, mas recorrendo aos princípios 
do methodo antiseptico. 

Depois dos maravilhosos resultados obtidos 
pelo emprego d'esté methodo, no tratamento d'um 
certo numero d'affecçoes d'origem microbiana, 
teem-se empregado todos os esforços para esten
der a sua applicação ao tratamento de todas as 
doenças em que parece estar indicado. 

Entre estas doenças a blennorrhagia é uma 
das que, á primeira vista, parece prestar-se me
lhor ao tratamento concebido segundo as ideias 
microbianas. A blennorrhagia principia, com ef-
feito, constantemente por uma lesão primeiro su
perficial e facilmente accessivel, pois que durante 
alguns dias a porção balanica do canal urethral 
é a única séde dos accidentes inflammatories. 

Por estas razões pode acreditar-se a priori, 
que nada mais fácil do que destruir in loco os 
agentes especiflcos da doença. 

Mais tarde esta vae-se estendendo em exten
são e em profundidade á urethra anterior, a ure
thra posterior pode a seu turno ser atacada, e 
n'este momento, sobre tudo, torna-se muito mais 
difficil actuar sobre a séde do mal. Mas ainda 



= 53 = 

n'estes casos o medico não fica desarmado, e tem 
a sua disposição processos e instrumentos para 
levar ao logar lesado, os tópicos appropriados. 

O fim da medicação antiseptica è destruir os 
micro-organismos, que se suppõe serem a con
dição sine qua non da inflammação virulenta da 
urethra. 

Ora sendo a blennorrhagia uma doença de 
natureza parasitaria, o tratamento que racional
mente se impõe, é o tratamento antiseptico. 

Mas sendo este o tratamento mais racional, 
porque será, que experimentadores aliás muito 
auctorisados, não teem tirado da sua applicação 
resultados em harmonia com os dados seducto-
res da theoria ? 

Não nos propomos resolver este problema, 
mas parece-nos que as considerações que vamos 
fazer, que nos foram muitas vezes repetidas pelo 
professor de Clinica Cirúrgica, darão até certo 
ponto a explicação d'esté facto.—O agente infec
cioso depositado sobre a glande e o meato, pene
tra nas cellulas epitheliaes, provavelmente sem 
effracção, e no fim de 3 ou 4 dias começa a ma
nifestar os seus effeitos. Encontrando um terreno 
favorável ao seu desenvolvimento, multiplica-se 
e invade pouco a pouco em superficie e em pro
fundidade a entrada do canal. A inflammação blen-
norrhagica, primeiro signal apparente da infecção, 
é a consequência da reacção da mucosa urethral 
contra os agentes parasitários, que determina
ram a multiplicação e a queda das cellulas epi-
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theliaes. E' só n'este momento de reacção que o 
doente se apresenta ao medico, e a maior parte 
das vezes ainda mais tarde. Ora o tratamento an-
tisaptico feito n'este período da doença, pode sem 
duvida desagregar os micróbios superficiaes, im
pedir a sua evolução e fazel-os mesmo desappa-
recer completamente, de modo que não se veri
fique mais a sua presença no pus, mas ha mui
tas probabilidades para que não at tinja os orga
nismos, que poderá m penetrar e pullular nas ca
madas profundas do epithelio. 

Outra causa de muitos insucessos, é a con
formação anatómica da mucosa da uretrha. 

Esta mucosa não representa um cylindro per
feitamente regular, um. simples canal com duas 
aberturas, o meato e o collo da bexiga ; apresen
ta ao contrario, um numero considerável de di-
verticulos. D'entre estes, uns não são mais que as 
lacunas de Morgagni, e poderiam ser attingidos 
pelas injecções, quando estas distendem e desen
rugam a mucosa ; outros são formados pelas nu
merosas glândulas urethraes situadas, a maior 
parte, como as glaudulas de Littre, na camada 
muscular perípherica da mucosa, ou mesmo, co
mo as glândulas de Méry e Cooper, fora da pare
de urethral ; outros, emfim, são representados pe
las glândulas prostaticas, utriculo e canaes eja-
culadores. 

Podendo todos estes pontos ser invadidos 
pelo micróbio, e não havendo solução, que possa 
penetrar até aos fundos de sacco glandulares de 
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modo a podel-o destruir, comprehende-se facil
mente como as injecções antisepticas podem fa
lhar muitas vezes, apezar de estarem perfeita
mente indicadas. 

E senão vejamos o que nos diz a experiên
cia ;—o corrimento suspende-se desde as primei
ras injecções, e o doente está apparentemente 
curado; mas basta muitas vezes suspender o tra
tamento por um só dia, para o corrimento voltar 
como se nada se tivesse feito. Isto mostra que a 
reacção inflammatoria ainda não tinha desappa-
recido completamente, e que pode voltar desde 
que se suspende a applicação do agente que se 
oppunha ao desenvolvimento do micróbio. 

Para proceder logicamente, era preciso no 
principio da blennorrhagia, destruir rápida e com
pletamente os micróbios pathogenicos, ou então 
tornar o terreno onde elles se desenvolvem re
fractário á sua evolução. Não é fácil satisfazer 
praticamente a estas indicações. O contacto d'uma 
substancia antiseptica com a superfície da ure
thra é insufficiente, porque, segundo nos diz a 
physiologia, as cellulas epitheliaes da urethra são 
refrectarias á absorpção dos líquidos puros, ou 
tendo em dissolução diversas substancias chimi-
cas. 

O ideal seria encontrar uma substancia anti
septica, ou um vehiculo dTesta substancia, que 
podesse por absorpção penetrar até á profundi
dade da mucosa urethral. A' mingua d'esté meio 
racional, podia recorrer-se á destruição mecânica 
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ou chimica do epithelio da urethra. Assim a esco-
vagem da porção balanica da urethra, feita nos 2 
ou 3 primeiros dias da blennorrhagia confirmada, 
permittiria talvez a destruição completa dos mi
cróbios pathogenicos. Adeante descreverei o mo
do operatório da escovagem da urethra. 

Ao lado d'esté meio, temos as injecções cáus
ticas empregadas com todas as precauções reque
ridas, e a mais empregada das quaes, é a injec
ção com uma solução de nitrato de prata, de que 
em breve fallarei. Estas injecções, alem de serem 
perigosas, são muitas vezes infleis. O seu effeito 
é destruir a vitalidade das cellulas epitheliaes, 
e tornar o terreno refractário ao desenvolvimento 
dos micróbios pathogenicos. Provavelmente é n'is-
to que consiste toda a virtude da acção curativa 
das injecções de nitrato. 

Pelas considerações anatomo-pathologicas 
que acabamos de fazer, vê-se que a pratica, não 
corresponde aos dados seductores da theoria, isto 
é, que não é fácil destruir completamente os mi
cróbios pathogenicos por meio do tratamento 
antisepiico. 

E' bastante extensa a lista das substancias 
empregadas para fazer este tratamento, e se con
sultarmos as estatísticas, vemos que nenhuma 
d'ellas teto dado resultados taes, que tenha obtido 
o suffragio de todos os medicos. 

D'entre todos estes agentes therapeuticos, ha 
uma grande quantidade d'elles, cujas proprieda
des não são baseadas sobre um numero sufflcien-
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te de observações, para poder adquirir um valor 
real. 

Estão n'este caso o chloral, o brometo de po
tássio, o eucalypto, os ácidos bórico, phenico, sa-
licylico e picrico, o chlorato de quinina, tintura 
d'iodo, idoformio etc., que apezar d'alguns suc-
cessos obtidos com cada uma d'ellas, não parece 
deverem entrar por emquanto na pratica corren
te. O sublimado, ao contrario, o permanganato de 
potassa, o sulfato de quinina etc. teem dado re
sultados maravilhosos e são d'uma grande impor
tância. Infelizmente, porem, estes resultados não 
teem sido constantes. 

Com effeito se Weiss e Bourgeois dão o logar 
d'honra ao permanganato de potassa, Eklunde, 
Delorme etc., consideram-o como sendo algumas 
vezes perigoso, e preferem-lhe o sulfato de qui
nina. 

Se nas mãos de G. Paul, Chameron, Grivelli 
e outros, o sublimado tem produzido effeitos ma
ravilhosos, Dujardin-Beaumetz, Eklund, Fournier 
etc, pouco resultado teem tirado do seu emprego. 

Apezar de reinar grande desacordo entre os 
auctores, acerca da efficacia de cada um dosan-
tisepticos empregados no tratamento da blennor-
rhagia, é incontestável que o nitrato de prata, o 
sulfato de quinina, e sobre tudo os saes de mer
cúrio e a resorcina são os mais efficazes, e os 
que teem grangeado maior numero d'adeptos. 

No decorrer de nosso trabalho, occupar-nos-
hemos da applicação d'estas ultimas substancias 
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ao tratamento da blennorrhagia, soccorrendo-nos 
para isso (á falta de observações pessoaes) dos 
trabalhos dos experimentadores que mais estuda
ram o assumpto. 

Sublimado. — Muito antes de se ter notado a 
presença de parasitas no pús da blennorrhagia, já 
os antisepticos eram empregados no tratamento 
d'esta doença; vários experimentadores se tinham 
já servido das injecções de sublimado e nitrato 
de prata, mas o fim que tinham em vista, e a in
terpretação que davam aos factos, era différente 
da actual. 

* O sublimando está, portanto, longe de ser 
um agente therapeutic© novo no tratamento da 
blennorrhagia. Já em 1819 Gullen e em 1832 Jous-
seaume, se serviram d'elle no tratamento d'esta 
doença. Gullen, nos seus Elementos de medicina pra
tica, diz que empregou muitas vezes o sublimado 
tirando sempre bom resultado; que o emprego 
d'esta substancia, dá muitas vezes á materia que 
forma o corrimento, a consistência e a côr que 
precedem ordinariamente a sua cessação, e que 
se abstinha de fazer este tratamento em quanto 
a inflammação era muito intensa. 

Quarenta annos depois (1861) um medico ita
liano, — Fantini préconisa va as injecções de sub
limado no tratamento da blennorrhagia, servindo-
se de suluções infinitamente mais fortes do que 
as actualmente empregadas. A solução mais fraca 
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usada por elle era a mr e a mais forte a "MOO • 
Corn estas soluções assim concentradas, o 

auctor diz ter obtido resultados satisfatórios em 
certos casos rebeldes ao tratamento pelo nitrato 
de prata, pelo acetato de chumbo e por outras 
substancias. 

Remata o seu trabalho apresentando o qua
dro das observações de 51 doentes tratados por 
este methodo, onde se vê que a duração minima 
do corrimento foi 7 dias, e a maxima de 30. Mas 
as suas soluções eram muito cáustica?, bastante 
incommodas para o doente, e não entraram fran
camente na pratica. 

Depois d'estes primeiros observadores, ve
mos outros empregarem as injecções de sublima
do com maior ou menor resultado, mas é só de
pois dos trabalhos de Neisser, que começa o tra
tamento verdadeiramente antiseptico. 

O sublimado é, sem duvida, o antiseptico que 
tem grangeado maior numero de adeptos, e se al
guns auctores, aliás de grande auctoridade, como 
Diday, Fournier, Labbé, Dujardin Beaumetz, e 
Mauriac o consideram como pouco efficaz, outros 
ha, e em maior numero, que observando attenta-
mente os seus effeitos, o consideram como o me
dicamento por excellencia no tratamento da blen-
norrhagia. 

M. Mauriac n'um artigo intitulado ; Comment 
on doit traiter la blennorrhagie aiguë. (Revue gé
nérale de clinique et thérapeutique-n.° 39—1887) 
formula assim a sua opinião sobre o sublimado : 
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—«Les injections de sublimé, je dirais même 
toutes les injections aux quelles on attribue des 
propriétés antiseptiques, ne produisent que de 
fausses guérisons, elles exposent à des compli
cations et pour l'une ou l'autre de ces deux 
raisons, ou pour toutes les deux, on est obligé de 
les abandonner au bout de quelques semaines et 
d'employer d'autres moyens.» 

Mauriac, porém, confessa no mesmo artigo, 
que as injecções não são tão inefficazes como as 
considera Dujardin, Fournier, etc, e que os pri
meiros effeitos da injecção são muito favoráveis. 

Assim, diz elle: «Depois das primeiras injec
ções, o rubor e a turgescência do canal diminuem, 
o corrimento torna-se menos espesso, perde pou
co a pouco a sua purulencia, até que se torna 
quasi seroso, e a dôr é egualmente attenuada. 
No fim de 3 ou 4 dias as apparencias são de na
tureza a fazer-nos crer, que a cura progride a lar
gos passos, e que a blennorrhagia está realmente 
curada.» 

Du Gastei (no jornal supra citado-julho 
—1888.) diz não ter tirado grandes resultados da 
applicação do sublimado; habitualmente, diz elle, 
depois de ter produzido uma diminuição rápida 
do corrimento, e uma modificação notável na sua 
natureza, parece que perde todo o seu efleito, e 
que é incapaz de realisar uma cura completa. 

Os trabalhos de G. Paul e de Chameron são 
dos mais importantes sobre este assumpto. 

G. Paul dá as injecções com uma solução de 
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sublimado a ■ 2fílm- tanto nas blennorrhagias agu
das como nas chronicas, e apresenta um grande 
numero de casos, que parecem favoráveis ao mé
thode Servese de injecções quentes, para evitar 
que o spasmo da urethra se opponha á penetra
ção do sublimado em todas as suas partes, e dá 
3 injecções diariamente, tendo o cuidado de man
dar urinar o doente antes de cada injecção. 

Cada sessão consta de 3 injecções: as duas 
primeiras, dadas immediatamente uma após ou
tra, são destinadas a lavar o canal da urethra ; a 
terceira deixase ficar em contacto com a mu
cosa durante um minuto. 

Os doentes devem continuar este. tratamento 
durante os primeiros 10 dias, que seguem a de
sapparição do corrimento, dando primeiro 3, de
pois 2, e por fim uma só injecção nas 24 horas. 

A formula usada por elle é a seguinte : 

Licor de VanSwieten 10 grarnmas 
Agua distillada 190 grammas 

Três injecções por dia. 

Seu discipulo Ghameron, que seguiu em tu
do as indicações do mestre, affirma ter obtido 
sempre bom resultado, e nunca ter provocado ac
cidentes. 

Cita na sua these 20 casos em que a cura foi 
obtida em 7 dias em media, estando alguns já ao 
terceiro, era estado de cura apparente. 

Entretanto, os resultados obtidos por estes 
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dois experimentadores, não se devem considerar 
tão favoráveis como elles os julgaram, porque os 
doentes demoraram-se no hospital 5 dias ao má
ximo, depois da suspensão do corrimento, e 
este limitado numero de dias não é bastante para 
se julgar a cura como definitiva. 

Mais importantes ainda, são os trabalhos de 
Delorme, e Crivelli. Depois d'um estudo compara
tivo das substancias antisepticas, empregadas em 
injecções urethraes no tratamento da blennorrha-
gia, Delorme prefere o sulfato de quinina e o su
blimado, que lhe deram sempre resultados supe
riores aos de qualquer outro agente do mesmo 
grupo. 

Crivelli quando interno do hospital do Midi, 
experimentou em centenas de doentes cada uma 
das substancias (acido bórico, salycibico, phenico, 
sublimado etc.) mais empregadas como antisepti-
cos no tratamento da blennorrhagia. 

Pelos resultados colhidos das suas numero
sas observações, o auctor dá preferencia ao 
sulfato de quinina, ao sublimado corrosivo,, ao 
permanganato de potassa e á resorcina, e d'entre 
estes prefere o sublimado e a resorcina, que tem 
todas as vantagens dos outros, sem apresentarem 
os inconvenientes d'alguns ;—- são incolores, não 
occasionam dôr e produzem rapidamente melho
ras muito sensiveis. 

Emprega o sublimado em injecções quentes 
ou frias, que produzem effeitos análogos; appli-
ca-o em instillações no fundo de sacco do bolbo 
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com bom resultado; mas em casos de urethrite 
anterior prefere as lavagens da urethra com uma 
solução de - ^ 5 , porque obteve sempre melhoras 
mais rápidas do que com os outros processos. 

Huguet que experimentou apenas o sublima
do, obteve resultados análogos a seus predeces
sores. 

Em vista de tantos triumphos, poder-se-ha 
considerar o sublimado como medicamento ef-
ficaz contra a blennorrhagia ? 

O que nos parece poder-se concluir dos tra
balhos mais importantes escriptos sobre o assum
pto, é que as injecções ou as lavagens da urethra 
com uma solução de sublimado a 1 para 20:000, 
modificam rapidamente a qualidade e quantidade 
do corrimento. Em poucos dias (4 a 5) o pús per
de a sua cor e consistência, e torna-se claro e 
transparente; a abundância do fluxo diminue de 
uma maneira tão notável, que muitas vezes logo 
depois das primeiras injecções parece quasi sus
penso. 

Até aqui todos os observadores estão d'ac-
cordo. 

Mas esta influencia modificadora será dura
doura? A acção do sublimado sobre a quantidade 
do corrimento persistirá até á sua suspensão com
pleta ? 

G. Paul, Ghameron, Pezzer e outros citam 
muitos factos de cura radical. Mas o certo é que 
muitas vezes, ou pelo menos em 50 °/° dos casos, 
depois d'essa acção rápida e benéfica sobre a 
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quantidade e qualidade do corrimento, a acção do 
sublimado suspende-se e fica—«ce suintement 
transparent cette petite goutte du matin qui ré
sistent presque toujours à ce traitement, et si 
l'on supprime les injections ou si le malade fait 
quelques excès, il n'est pas rare de voir l'écoule
ment reparaître pour céder de nouveau au subli
mé et reparaître encore. (Mauriac). 

E' iâto o que parece estar mais em harmonia 
com os factos. 

Todavia se o sublimado não é tão efíicaz co
mo o querem fazer C. Paul, Ghameron e outros, 
também não produz sempre falsas curas, como 
affirma Mauriac na revista geral de clinica e de 
therepeutica. 

Nitrato de prata.— O nitratro é d'entre os cáus
ticos, o mais empregado no tratamento da blennor-
rhagia. Usado desde o principio d'esté século por 
Musitan, Simons, Carmichael, e muito posterior
mente por Diday, Ricord, Rollet etc., ainda con
ta muitos partidários entre os auctores mais mo
dernos. Tem sido empregado em altas doses no 
principio da blennorrhagia com o fim de a fazer 
abor tar, isto é, substituir a inflammação especifica 
por uma inflammação simples ephemera e rela
tivamente benigna. 

As doses variam muito segundo os différen
tes auctores ; uns empregam soluções a 10 % e 
as vezes ainda mais concentradas ; outros, como 
Mauriac, preconisam soluções a 4 % ; emfim os 
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menos arrojados servem-se de soluções a 2 % e 
d'outras ainda mais diluídas. 

Risat considera todas estas soluções como 
excessivamente concentradas, extremamente in
commodas para o doente, e na sua clinica não se 
serve do nitrato em dose superior a 5 centigr. 
para 100 gram, d'agua. Administrado n'esta dose 
relativamente pequena, o nitrato provoca dores 
que augmentam durante a micção, e desappare-
cem no fim das duas ou três primeiras injecções. 

Ora se uma solução tão diluida já produz 
dor, a ponto de Risat se ver mais d'uma vez obri
gado a reduzir a dose de nitrato a metade, o que 
não acontecerá com soluções 40 e 60 vezes mais 
concentradas, como as que em geral, se costumam 
empregar ? 

Effectivamente empregando-o em doses as
sim elevadas, o doente sente immediatamente de
pois da injecção uma dòr violenta, que se esten
de a toda a zona genital ; depois o meato incha, 
o penis intumece e a primeira micção é extre
mamente dolorosa ; em seguida apparece um cor
rimento seroso ou sero-sanguinolento, que den
tro em pouco se torna sero-purulento, amarella-
do, abundante e misturado com pelliculas brancas. 

Estes symptomas persistem em geral 2 ou 3 
dias, no fim dos quaes o corrimento se reduz a 
uma pequena secreção sero-mucosa, de que é fá
cil triumphar por meio das injecções adstringen
tes ou dos balsâmicos. 
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E' esta a successão dos phenomnos nos ca
sos mais felizes. 

Nem sempre, porem, as coisas se passam as
sim, e muitas vezes depois do desapparecimento 
dos symptomas inflammatorios provocados pela in
jecção, o corrimento não cessa, e a blennorrhagia 
persiste como se não tivéssemos tentado suspen-
der-lhe a marcha. 

Alem d'isso esta medicação não è das mais 
innocentes. Muitas vezes desenvolve-se uma in-
flammação violenta, uma reacção local das mais 
intensas, acompanhada de horríveis dores duran
te a micção, erecções nocturnas quasi continuas 
e muito dolorosas, corrimento sero-sanguinolento 
muito abundante, turgescência violácea da glan
de, tumefacçãodo penis, edema do prepúcio, lym
phangite etc. Em alguns casos podem sobrevir 
accidentes mais graves ;—urethrorrhagias, abces
sos peri-urethraes, prostatite e cystite. 

Gullerier cita um caso d'abcesso perineal, 
desenvolvido consecutivamente a uma injecção 
abortiva, o qual foi a origem d'uma infiltração 
urinosa, que terminou pela morte. N'estes casos 
não ha só um insuccesso; a medicação abortiva 
alem de impotente, torna-se nociva e algumas 
vezes perigosa. 

Para evitar estes inconvenientes, teem-se da
do algumas regras relativas ao modo operatório 
e ao momento da intervenção. 

Em que época e por que modo se pode fazer 
abortar a blennorrhagia? 
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Em todas as blennorrhagias ha um momento, 
em que seria possível cortar-lhe a marcha; mas 
este momento é tarn ephemero, e os phenome-
nos que o caracterisam são tão pouco accentua-
dos, que a quasi totalidade dos doentes desco-
nhecem-o, despresam-o e não se aproveitam d'elle. 

Quasi todos os auctores são d'acordo, que 
esse momento, esse periodo d'opportunidade, pas
sado o qual toda a tentativa d'aborto é em geral 
inutil senão prejudicial, está comprehendido entre 
as 6 e as 12, ou quando muito, as 24 primeiras 
horas da blennorrhagia. A acção mórbida ainda 
fraca e superficial, está então circunscripta e li
mitada ao meato e á fossa navicular; ainda não 
teve tempo de alcançar a porção esponjosa e de 
atravessar todas as camadas do epithelio. Se n'es
te momento a atacarmos vigorosamente, podemos 
dominal-a e impedir que se propague mais longe. 
Passado o primeiro dia, desde que a doença está 
declarada, as probabilidades do successo são qua
si nullas, e o mais prudente é não tentar tal medi
cação «Quand une affection est parfaitement éta
blie, il n'est plus question d'en arrêter l'invasion, 
de la faire avorter; l'essayer serait un non-sens, il 
s'agit de la guérir» (Hicguet). 

Todavia, diz Fournier, Diday e outros, não 
devemos attender só ao tempo decorrido desde o 
principio da blennorrhagia; é preciso attender, so
bre tudo, aos signaes apparentes, que nos dão a 
medida da maior ou menor intensidade da inflam-
mação local. 
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Se no segundo e mesmo no terceiro dia, os 
symptomas são ainda pouco pronunciados, se não 
ha dores, e se o corrimento é pouco abundante e 
muco-purulento, ainda se pode empregar o me-
thodo abortivo; e alguns auctores ha, como La-
vaux, que empregam as injecções abortivas em 
qualquer período da blennorrhagia. 

Entretanto, passado esse momento de oppor-
tunidade, o mais prudente é não intervir, porque 
além de haver todas as probilidades de não tirar 
o resultado que se deseja, corre-se o risco de ex
por o doente a qualquer dos accidentes, a que já 
nos referimos. 

Como já disse é costume empregarem-se so
luções muito fortes de nitrato; 3 a 4 gr. de ni
trato para 100 gr. d'agua. Estas soluções são ex
cessivamente concentradas, e é a este grau de con
centração que se devem attribuir os accidentes; 
parece-nos que uma solução a 2 »',, reúne as con
dições necessárias para obter o resultado que de
sejamos. 

Mas não é só ao grau de concentração, que 
se devem attribuir estes revezes; as injecções da
das com pequenos intervallos, o contacto prolon
gado do nitrato com a mucosa, podem produzir 
effeitos análogos. 

Para evitar esta ultima causa de insuccesso, 
ha vantagem em fazer aqui, o que os ophtalmolo-
gistas fazem na conjunctivite blennorrhagica, isto 
é, lavar largamente a mucosa depois da cauteri-
sação com o nitrato. Operando d'esté modo e com 
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uma solução a 2 •>/<> obtem-se, segundo Lavaux, 
uma leve reacção local; a dôr tolera-se bem, a 
glande é séde d'uma ligeira tumefacção, o cor
rimento sero-purulento é relativamente pouco 
abundante e não ha hèmorrhagias. Lavaux diz 
ter obtido este resultado, tanto no principio da 
doença como em pleno periodo agudo. 

Ha ainda uma outra causa dïnsuccesso rela
tiva também ao modus faciendi. 

Sabe se que a região musculo membranosa 
da urethra, está hermeticamente fechada no in
tervals das micções e das ejaculações, dividin
do assim a urethra em duas porções completa
mente independentes e distinctas uma da outra. 
A parte situada adeante d'esté verdadeiro sphin
cter inter-uretral, constitue a urethra anterior; a 
parte situada atraz, tem o nome de urethra pos
terior. 

Ora a blennorrhagia aguda tem por séde 
quasi exclusiva a urethra anterior. 

No tratamento d'esta doença pelo nitrato não 
se deve, pois, ac tuar senão sobre esta parte do 
canal urethral, não só porque é inutil, mas por
que é perigoso passar alem. E' então que pode so
brevir a urethrite posterior, a cystite do collo, a 
dysuria passageira, a prostatite e a orchite. 

Ha vários processos para fazer a applicação 
do nitrato na urethra ;—instillações, injecções e 
lavagem da urethra. 

As instillações que constituem um meio de 
tratamento d'uma precisão quasi mathematica, 
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só se costumam empregar em casos de urethrite 
posterior. 

As injecções representam o processo, a que 
ordinariamente se recorre. Teem a vantagem de 
o doente as poder dar a si mesmo, mas teem por 
outro lado alguns inconvenientes. E' conveniente 
mandar urinar o doente antes de dar a injecção, 
aconselhal-o a que comprima a urethra 8 ou 10 
centímetros atraz do meato, para impedir que a 
injecção passe para a urethra posterior, e vá pro
duzir qualquer dos accidentes já mencionados. 
Este processo foi vantajosanlenle aperfeiçoado 
por Langlebert, com a invenção da sua seringa de 
jacto rccnrrentp. Para evitar alguns inconvenientes 
d'esté instrumento, o auctor inventou um outro 
a que deu o nome de bobina urethral. 

Emfim o terceiro methodo (lavagem da ure
thra) é o que dá melhor resultado na pratica. 

Feita pois a applicação do nitrato por qual
quer dos processos que apontamos, os pheno-

» menos mórbidos que indicavam a sua applicação, 
cessam, nos casos felizes, 24 ou 26 horas depois 
da primeira injecção. Se os symptomas primitivos 
continuam com a mesma intensidade, alguns au-
ctores mandam fazer uma nova applicação de 
nitrato, 3 dias depois da primeira ; se esta não for 
sufifciente. faz-se ainda uma terceira passados ou
tros 3 dias. 

Se esta não der melhores resultados que as 
precedentes, é inutil, insistir mais. 

Em conclusão : as circunstancias mais favo-
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raveis para fazer abortar a blennorrhagia, apre-
sentam-se raramente na pratica, pois que só se 
pode fazer esta tentativa, com algumas probabili
dades de bom êxito, nas 10 ou 12 primeiras ho
ras do processo. 

Quando a primeira injecção não dá resultado, 
é raro que não aconteça o mesmo com a segun
da e com a terceira. 

O nitrato é inferior aos outros antisepticos, 
que produzem effeitos eguaes se não superiores, 
e não teem os inconvenientes d'elle. 

D'entre os outros antisepticos que se teem 
empregado no tratamento da blennorrhagia com 
mais ou menos resultado, alguns merecem uma 
menção especial ; referir-nos-hemos resumida
mente aos principaes. 

O sulfato de quinina empregado pela primei
ra vez por Haberkorn, ainda é hoje, para grande 
numero de syphiliographos, o medicamento sobe
rano contra a blennorrhagia tanto aguda como 
chronica. A formula de Haberkorn adoptada por 
SpHlman, Delorme etc. é a seguinte: 1 gr. de sul
fato de quinina dissolvida em quanto baste d'agua 
de Rabel ou acido sulfúrico, e 25 gr. de glyceri-
na para 75 gr. d'agua. 

Dreyfus-firisac prefere o bromhydrato de qui
nina ao sulfato. A grande solubildade d'esté sal 
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dispensa o emprego do acido sulfúrico ou da 
agua de Rabel, que tornam sempre as injecções 
um pouco dolorosas-. 

Bromhydrato de quinina 1 gramma 
Glycerina 25 » 
Agua.. 75 » 

Três injecções por dia de 5 grammas cada 
uma pouco mais ou menos. 

O permanganato du pntatsa é preconisado so
bre tudo por Bourgeois Spillman Gourgues e Cri-
velli. 

A solução empregada por Bourgeois é de 5 
centig. para 150 gr. no homem, e 10 centig. para 
150 gr. na mulher. O auctor apresenta uma es
tatística de 100 casos de cura authentica obtida 
em 15 dias em media. 

Como n'este grau de concentração, o perman
ganato determina ás vezes dores muito vivas, 
Spillman e Zeissl empregaram de preferencia a 
solução a 1 para 10:000. Todavia Gourgues e Cri-
velli empregam soluções muito mais fortes, a 1 
por 500, dando 3 injecções por dia. 

Esta solução produz, segundo elles, uma dôr 
bastante forte, mas de pouca duração, e modifica 
rapidamente a intensidade do corrimento. 

As soluções de permanganato alem de não 
ciarem resultados superiores aos do sublimado, 
teem alguns inconvenientes, que não se encon
tram n'este ultimo;—produzem dôr, alteram-se 
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facilmente ao ar e á luz, e mancham os dedos 
e a roupa. 

Esta propriedade de manchar os dedos é 
muito importante para Bourgeois, porque obriga 
os doentes a lavarem-se, e pode por conseguinte 
impedir que elles transportem o virus para os-
olhos. 

A resorcina foi empregada pela primeira vez, 
por Munnich d'Amsterdam, que com a solução a 
3 °/o obteve um resultado favorável em 67 casos 
sobre 108. 

Em todos os casos a secreção estava consi
deravelmente reduzida ao 7.° dia, e completamen
te suspensa ao 14.° Letzel que tratou grande nu
mero de bbnnorrhagias agudas e chronicas pelas 
injecções de resorcina, diz que a solução empre
gada por Munnich, produz em certos casos irri
tações, e que é preferível principiar o tratamento 
por uma solução a 2 »; 0/o. 

A duração d'esté tratamento é de 12 dias nos 
casos agudos, e 15 a 30 nos chronicos. 

Grivelli que tirou das injecções de resorcina, 
resultados análogos aos que obteve com o subli
mado, serve-se de soluções a 2, 3 e 4 por cento. 

«As injecções feitas com estas soluções, diz 
elle, não são dolorosas e podem empregar-se 3 
ou 4 vezes por dia. Sob a sua influencia as dores 
cessam rapidamente, a inflammaçãodesapparece, 
e o corrimento torna-se, em poucos dias, comple
tamente seroso e transparente. 

O acido phenico apesar do seu grande poder 
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antiseptico não tem dado resultado no tratamen
to da blennorrhagia. 

O biiodeto de mercúrio; dá quasi os mesmos re
sultados que o sublimado, mas tem o inconve
niente de ser mal supportado pelos doentes, por
que provoca dores bastante persistentes. 

Emfim n'estes últimos tempos tomou logar 
na therapeutica como antiblennorrhagico um novo 
medicamento—o sulfato de thalina. 

Limitamos-nos a cital-o, acrescentando, mas 
sob reserva, que se teem tirado d'esté producto 
resultados bastante satisfatórios, havendo alguns 
casos de cura completa em 4 ou 5 dias. 

Para terminar, diremos alguma cousa sobre 
a escovagem da urethra, a que nos referimos no 
principio da segunda parte do nosso trabalho. 
Esta operação tem a vantagem de descamar a 
mucosa da urethra, destruir o epithelio, e per-
mittir ao liquido antiseptico de penetrar nas pre
gas e nas cryptas, onde se refugiam e se desen
volvem os micróbios pathogenicos. 

Para fazer esta operação, podemos-nos servir 
d'um instrumento muito simples, uma espécie de 
escova similhante ás que se costumam empregar 
para limpar os tubos dos cachimbos. 

Esta escova deve ter um diâmetro correspon
dente a uma sonda n.° 11 da escala Charriere. 

Escolhido e preparado o instrumento, faz-se 
uma injecção urethral de chlorhydrate de cocaína 
a Vioj conservando-a 5 minutos dentro do canal 
afim de evitar os phenomenos dolorosos. Depois, 
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introduz-se a escova na urethra fazendo-a girar á 
maneira d'um parafuso, e imprimindo-lhe o mes
mo movimento no momento de a retirar. Feita a 
escovagem, faz-se uma injecção quente- de subli
mado a Jfâ- e em seguida dão se injecções a 
lg— como nos outros casos. 

Do pequeno numero de experiências, que se 
teem feito podem talvez tirar-se as seguintes con
clusões : 

1.°—A escovagem precedida d'uma injecção 
de cocaina a l/20 não é muito dolorosa, e pode-se 
empregar perfeitamente na pratica. 

2.°—A escovagem da urethra produz, alem da 
dôr, um pequeno embaraço á micção durante o 
dia em que se pratica a operação, mas não torna 
a micção impossivel, nem mesmo muito dolorosa 
como á primeira vista se podia suppôr. 

Em resumo:— O tratamento da blennorrha-
gia aguda deve ser o tratamento antiseptico local. 

Este tratamento feito desde o principio da 
doença, faz desapparecer rapidamente as dorés e 
a inflammação, e diminue a abundância do corri
mento, que de amarello-esverdeado e puruiento, 
se torna em breve claro, seroso e pouco abun
dante. 

Os antisepticos podem curar radicalmente a 
blennorrhagia, mas na maioria dos casos, depois 
de reduzirem o fluxo a uma pequena exsudação 
ou a uma gotta quasi imperceptível, a sua acção 
curativa suspende-se. N'este caso, se depois de 15 
a 20 dias de tratamento, a secreção purulenta se 



não suspender definitivamente, é conveniente, ou 
melhor necessário associar os balsâmicos aos an-
tisepticos ou aos adstringentes. 

O sublimado e a resorcina parecem ser os 
antisepticos mais efficazes no tratamento da blen-
norrhagia. 

Nas primeiras 24 ou mesmo 48 horas da doen
ça é racional praticar a escovagem da urethra, e 
fazer em seguida o tratamento antiseptico. 



Proposições 

Anatomia.—0 sistema capillar lymphatico não é 
independente do systema capillar sanguineo. 

Physiologia.—A reacção acida do sueco gástrico é 
devida ao acido láctico. 

Therapeutica.—Na, thorapeutica da blennorrhagia 
preferimos o tratamento local antiseptico ao tratamen
to interno pelos balsâmicos. 

Pathologia geral.—O espaço semi-lunar de Traube 
tem grande importância em semeiologia. 

Anatomia pathologica.—A sede das lesões vascula
res obedece á lei dos diâmetros, das curvaturas e dos 
ângulos. 

Pathologia externa. —Para a explicação da pathoge-
nia da febre traumatica, optamos pela theoria nervosa. 

Pathologia interna. —k. pleuresia é a mais innocente 
de todas as phlegmasias dás membranas serosas visce-
raes. 

Operações. — Como processo hemostatico nas gros
sas artérias preferimos a torsão á laqueação. 

Medicina legal. —Uma conformação defeituosa da 
bacia, incompativel com a passagem d'um feto viavol 
deve constituir um impedimento ao matrimonio. 

Partos.—A theoria d'accommodaçao (Pajot) ó a que 
explica melhor a frequência das apresentações de vértice. 

Pode iraprimir-se 
O coQselheiro-director, 

V i s c o n d e d'Oliveira,. 

Visto 
o PRESIDENTB: 

B r a n d ã o . 
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