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INTRODUCÇÃO 

Escolhendo para assumpto da nossa disserta
ção inaugural as nephrites syphililicas precoces, 
pretendemos apenas reunir n'este trabalho todas 
as observações que podemos recolher sobre este as
sumpto, procurando tirar algumas conclusões. 

Pela dificuldade com que lutamos para reu
nir as poucas observações que adeante menciona
mos, parece-nos que a allenção dos observadores 
não se tem demorado suficientemente sobre este 
ponto, todavia muito importante, da pathologia sy
philitica, posto que a sciencia se lenha enriqueci
do com numerosos trabalhos sobre as lesões sy-
philiticas dos principaes órgãos e particularmente 
dos centros nervosos. 
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Assim, pensamos nós que, se as observações 
de lesões syphililicas dos rins não são numerosas 
nos livros de pathologia, a razão deve estar na 
pouca attenção prestada a este estudo e não na ra
ridade d'esta ordem de lesões. 

E' esta também a opinião de Dieulafoy que 
diz no seu livro de pathologia interna=La syphi
lis est une cause puissante de Brighlisme, elle agit 
sur le rein à toutes les périodes de son evolution ; 
elle crée toutes les variétés de nephrite. Tantôt le 
syphilitique n'a qu'une albuminurie, simple en ap
parence, tantôt il a des céphalées, des troubles dys-
pnéïques, des troubles digestifs, qu'on met sur le 
compte de la syphilis, mais qui ont souvent pour 
intermédiaire des lesions du rein et une urémie 
consecutive. 

J'ai observé toutes ces modalités, j'ai pu me 
convaincre que la céphalée les convulsions epile-
ptiformes, le coma, qui surviennent au cours dela 
syphilis, proviennent parfois, non pas des lesions 
cérébrales syphilitiques, mais d'une intoxication 
uremique consecutive à une nephrite syphilitique. 

J'ai pu me convaincre que les troubles dys-
pnéïques de certains syphilitiques ne tiennent pas 
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à lesions syphilitiques de l'appareil respiratoire, 
mais proviennent de l'intoxication uremique con
secutive á une nephrite syphilitique. 

Ces notions ont un intérêt capital, on ne sau
rait trop les connaître, car c'est par elles qu'on 
arrive au traitement et à la guerisson. ( i ) = 

Em rasão da raridade das autopsias e também 
pelo pouco estudo que se tem feito sobre este as
sumpto como já disse, os maleriaes de que pode
ríamos lançar mão para elucidar e constituir a na
tureza das lesões anatómicas do rim, no período 
secundário da syphilis, são ainda pouco abundan
tes e tão dispersos, que impossível nos foi reunil-
os para constituir um capitulo de anatomia patho-
logica. Porisso pedimos, ao illustrado jury que nos 
ha-de julgar, uma grande benevolência não só para 
todo o nosso trabalho, que bem precisa d'ella, 
mas especialmente para esta omissão que fomos 
forçados a commelter. 

(1) Pathologie interne—Tom. II—pag. 452. 



H I S T O R I A 

Os différentes auctores que teem observado 
symptomas renaes no periodo incipiente da syphi
lis teem-lhes dado différentes interpretações. 

Até 1864 descrevem-se nephrites syphiliticas, 
mas somente no periodo terciário da syphilis. Jul-
gava-se que estas lesões se manifestavam apenas 
quando a doença declinava, e alguns auctores taes 
como Gregory, Wels e outros que observaram mo
dificações do rim durante a evolução da syphilis, 
consideraram como causa da albuminuria que elles 
observavam a acção das preparações mercuriaes. 

Rayer, approximou-se mais da verdade admit-
tindo a syphilis como causa possivel e provável das 
nephrites. 

Não assim Frerichs que observando a albumi-
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nuria em indivíduos syphiliticus, não só a não refe
re á acção da diathese, mas mesmo não admitte a 
possibilidade d'uma acção directa da syphilis sobre 
o rim. 

Mais tarde Laucereaux e Cornil, occupando-se 
da albuminuria e da pathologia dos rins, estabele
ceram a anatomia pathologica das lesões terciárias 
do rim syphilitico. 

Mas só em 1864 appareceram as duas primei
ras observações clinicas de nephrite syphilitica no 
período secundário da syphilis, publicadas por Jac-
coud. 

Eis aqui o que nós lemos a paginas 712: «Ce 
serait une erreur de croire que la determination ré
nale n'apparait qu'a la période des manifestations, 
dites tertiaires, dans deux cas que j'ai observés á 
l'hôpital de Lourcine, la syphilis non traité jus
qu'alors ne présentait d'autres symptômes visibles 
que des eruptions papulo-squameuses, e déjà l'uri
ne coagulable en masse, chargée d'epithelium et 
de cylindres muqueux, dénotant l'existence d'une 
lesion rénale qui devait même remonter déjà à un 
certain temps, á en juger par l'affaiblissement mar
qué des malades.» 

Em 1867 Perraud publicou duas observações 
de nephrite especifica do período virulento da' sy
philis e que nós reproduzimos no nosso trabalho. 

Em 1869 Mauriac observou um doente atacado 
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de nephrite syphilitica precoce e, despertada a sua 
attenção por esta localisação da syphilis, publicou 
ulteriormente um trabalho, em que mencionava 
esta e outras observações que encontrou no hospi
tal du Midi. 

Em 1875 Fournier declarava que tendo exami
nado durante dois annos a urina de syphiliticus 
apresentando manifestações virulentas nunca obser
vara a albuminuria, á excepção d'um caso que elle 
julgava simples coincidência. 

Três annos mais tarde, elle citava dois factos 
nos quaes parecia difficil negar a influencia da sy
philis sobre o desenvolvimento das affecções renaes 
concomitantes. (1) 

Em 1878 Descout cita o facto do appareci-
mento duma nephrite, 53 dias depois d'um can
cro infectante. 

Em 1882 foi sustentada na faculdade de Medi
cina de Paris, uma these de Negel em que se en
contram reunidos vários documentos relativos a 
este assumpto. (2) 

Em 1886 appareceu um trabalho de Mauriac 
com o titulo—Syphilose du rein —collecção de mui
tas observações, algumas das quaes apontamos 
também no nosso modesto trabalho. 

(1) Art. syphilis—Novo Diction, de Med. e de cirurg. 
(2) De la syphilis rénale—V. Negel. 



SYMPTOMATOLOGIA 

Pelas observações que se seguem vê-se bem 
que os accidentes renaes nos indivíduos atacados 
de manifestações secundarias da syphilis só appa-
recem na maior parte dos casos, a partir do fim 
do segundo ou do terceiro mez depois do appare-
cimento do cancro infectante, raras vezes no decor
rer do primeiro ou do segundo mez. 

Os prodromos taes como: mal estar, fadiga, 
perturbações digestivas, observam-se raramente, e 
quando estas ultimas apparecem, consistem essen
cialmente em nauseas, vómitos, constipação, ou 
diarrhea; porém esta é menos vulgar. 

A cephaléa e as dores nas articulações dos 
membros inferiores e nos músculos existem n'um 
grande numero de casos; observam-se mais raras 
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vezes do lado da glândula renal e quando existem 
são surdas, podendo atacar um só ou ambos os 
rins. 

A febre, que poucas vezes se observa, faz-se 
acompanhar de anorexia e perturbações digestivas. 

O edema, essencialmente caprichoso, occupa 
a face, as mãos os membros inferiores e o escroto 
augmentando, diminuindo e desapparecendo, para 
de novo se reproduzir e estabelecer difinitivamente. 

E' em geral este phenomeno que mais desper
ta a attenção do doente e que faz com que o me
dico examine as urinas. 

Estas são acidas e de cor de rosa, algumas 
vezes sanguinolentas ou pálidas e com uma consi
derável quantidade de sedimento. 

Relativamente á quantidade1, ha grandes oscil-
laçoes, mas pôde dizer-se d'um modo geral que a 
polyuria é rara. 

O calor, o acido azotico, etc., mostram clara
mente a presença d'albumina, cuja quantidade é 
variável, mas existindo por vezes em doses enor
mes. 

A quantidade dos chloretos e dos phosphates 
não é sensivelmente modificada. 

A analyse microscópica mostra-nos a existên
cia de cylindros granulosos, cellulas epitheliaes e 
glóbulos rubros em maior ou menor quantidade. 

Negel encontrou n'um caso micróbios dotados 
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de mobilidade muito semelhantes aos da diphthe
ria ou da pneumonia mas não soube determinar o 
papel que representavam.-

A marcha d'esta nephrite syphilitica é sub-agu-
da, tendo em geral uma duração de dois ou três 
mezes, duração que pôde ser diminuída quando o 
doente seja submettido a um tratamento especifico, 
mas a albuminuria é de muito mais longa duração e 
passa por alternativas d'augmento e de diminuição. 

A doença confirmada, apresenta caracteres 
muito semelhantes aos de todas as nephrites. To
davia por muitos dos seus caracteres ella approxi
mate antes do grupo das nephrites chamadas in
fecciosas. 

Este caracter essencial de todas as nephrites 
infecciosas, consiste em uma evolução menos appa-
ratosa que todos os sympjtomas d'uma nephrite 
commum, com um prognostico menos grave. 

Debaixo do ponto de vista symptomatico pôde 
esta nephrite dividir-se em duas formas, a forma 
leve e a forma grave. -

Os symptomas da primeira limítam-se á albu
minuria e por isso mesmo escapam muitas vezes á 
observação. D'esté facto se origina uma consequên
cia que poderá parecer excessiva á primeira vista, 
mas que não é exagerada: — é necessário examinar 
a urina dos syphiliticus em todos os períodos da 
evolução da syphilis. 
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A forma grave que apresenta além da albumi
nuria, a hydropisia, annuncia-se como todas as ne
phrites e o medico não pôde ignorar que está em 
presença d'uma nephrite, mas o que elle desconhe
ce muitas vezes é que se trata d'um syphilitico, e toda
via na prática é uma necessidade obrigatória a inves
tigação da syphilis n'um individuo atacado de nephri
te, para se poder instituir um tratamento apropriado. 

Como complicações mais frequentemente en
contradas podemos mencionar o edema pulmunar, o 
hydrothorax e. emfim a uremia que nada diffère da 
das nephrites pareuchymatosas d'ordem commum. 

A hydropisia do peritoneo e das pleuras, não é 
frequente. 

Resumindo, vemos que debaixo do ponto de 
vista clinico, os principaes symptomas que desper
tam a attenção são: a presença d'albumina nas uri
nas, o edema da face, mãos, membros inferiores, 
etc., algumas vezes dores lombares, perturbações 
dyspneicas e gastralgicas. 

Todos estes phenomenos são semelhantes aos 
que apparecem durante a evolução das outras ne
phrites, mas o que distingue dum modo geral a 
nephrite syphilitica precoce, das outras nephrites e 
para o que nós chamamos vivamente a attenção, é 
— a evolução menos ruidosa dos diversos sympto
mas que acabamos de enumerar, e a esperança 
d'um prognostico mais favorável. 



PROGNOSTICO 

Acabamos de vêr que a nephrite syphilitica 
precoce apresenta, dum modo geral, os sympto-
mas ordinários das lesões inflamatórias dos rins. 
Todavia por variadas connexões parece relacionar-
se sobretudo com o capitulo das nephrites infec
ciosas. 

O seu prognostico deriva, por assim dizer, do 
estudo precedente e nós temos apenas a dizer aqui 
que elle deve ser sempre muito reservado, atten-
dendo a que a duração da doença é por vezes muito 
longa e semeada de recidivas que cedem, é verda
de, ao tratamento, mas que em alguns casos se 
conservam com uma tenacidade que não pôde re
ceber fácil explicação, a não ser que os effeitos be
néficos da medicação se façam esperar por causa 
do tratamento ter sido instituído tardiamente. 

3 
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Pôde, porém, perguntar-se-nos o que se torna 
um doente atacado de nephrite syphilitica precoce 
e considerado como curado? 

O doente de M. Jaccoud que foi observado em 
1869 representa uma resposta muito favorável a esta 
pergunta, attendendo a que tendo sido submettido 
a um tratamento excessivamente longo, ficou cura
do, conservando-se solidamente a cura durante o 
espaço de treze annos. 

Mas não nos é licito esperar ver todos os doen
tes chegarem a um resultado tão feliz, e estamos 
mesmo persuadidos de que, quando a nephrite es
pecifica toma uma marcha sub-aguda ou chronica, 
depaupera fortemente o organismo e pôde dar mui
tas vezes origem ao mal de Bright, agudo ou chro-
nico 

Se a morte é mencionada em algumas obser
vações, esta terminação fatal é relativamente rara, 
e nós estamos persuadidos de que as nephrites do 
período secundário da syphilis tem antes uma ten
dência para a cura. 



DIAGNOSTÏCO 

Debaixo do ponto de vista do diagnostico, ne
cessário é confessal-o, a nephrite syphilitica pre
coce não apresenta nenhuma particularidade clinica 
que permitta pelo exame único dos symptomas re
conhecer seguramente a causa. 

Mas isto não é privativo d'esta espécie de ne
phrites; a nephrite da febre typhoide por exemplo, 
nenhum caracter especial apresenta que a possa 
distinguir das inflamações renaes de causas varia
das. 

Todavia o conhecimento único d'esté facto, 
que a syphilis pôde gerar desde os primeiros tem
pos da infecção uma nephrite, apresenta debaixo 
do ponto de vista semeiologico, um interesse capi
tal e fácil de conceber. 

Se os symptomas nitidos da doença renal se 
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mostram no curso da syphilis, no primeiro periodo 
d'esta ultima doença, o medico deverá referir a le
são renal, na ausência das causas ordinárias da 
nephrite, á doença geral que acaba de invadir o 
organismo. 

Mesmo se a syphilis passou desapercebida 
ou foi dissimulada, as perturbações das funcções 
renaes podem fazel-a descobrir. 

O conhecimento da relação possível entre a 
syphilis e uma nephrite, levará o medico, mesmo 
no caso em que a primeira d'estas doenças fôr du
vidosa, a experimentar o tratamento antisyphilitico, 
cuja acção efficaz fará desapparecer as duvidas so
bre o diagnostico causal. 

Do mesmo modo que coexistindo a syphilis e 
a nephrite, se deve estabelecer entre uma e outra 
uma relação de filiação-, da mesma forma existindo 
a syphilis ainda que no primeiro periodo, está indi
cado, mesmo na ausência de qualquer signal mais 
ou menos provável de nephrite, procurar esta ulti
ma n'uma das suas manifestações silenciosas e exa
minar as urinas, pois a albuminuria pôde permane
cer muito tempo como principal e por vezes único 
signal, da lesão renal. 

Resumindo. Uma nephrite sendo algumas ve
zes a expressão da diathese syphilitica dissimulada 
ou desconhecida, pôde levar o medico ao seu co
nhecimento. 
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A existência da syphilis sendo verificada no 
principio do seu desenvolvimento, pôde permittir-
nos surprehender uma nephrite mais ou menos la
tente e portanto combatel-a mais facilmente. 



TRATAMENTO 

As nephrites syphiliticas precoces podem curar 
espontaneamente talvez; mas é incontestável que a 
administração do mercúrio e do iodeto de potássio 
torna a cura mais rápida e previne muitas vezes 
complicações graves e inexperadas a que o doente 
está exposto. 

Um dos principaes inconvenientes do mercúrio 
é a producçáo d'uma salivação abundante e persis
tente. Esta estomatite está sem duvida nenhuma 
em relação com as lesões renaes. 

A eliminação do mercúrio pelos rins doentes 
fazendo-se dificilmente, a eliminação pelas glându
las salivares encontra-se por isso mesmo muito 
mais activa. E esta relação verifica-se, pois á me
dida que o emunctorio renal retoma o seu funccio-
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namento normal, a estomatite diminue d'intensida-
de e desapparece rapidamente. 

E só quando a intolerância das vias digestivas 
para os medicamentos especificos, fôr muito gran
de, é que nós julgamos dever suspender a sua 
administração ficando então reduzidos ao trata
mento ordinário nas nephrites. 

O iodeto de potássio porém, só e administrado 
em dose elevada, ou associado ás preparações 
mercuriaes, (sublimado, fricções, etc.,) isto é, o tra
tamento mixto fica sendo para nós o tratamento 
por excellencia. 

Com effeito a administração do iodeto de po
tássio e do mercúrio, faz diminuir rapidamente a 
quantidade d'albumina nas urinas e os phenomenos 
geraes desapparecem ou diminuem rapidamente. 

E não nos parece que a acção nociva que es
tes medicamentos possam ter sobre a glândula re^ 
nal, sejam uma razão sufficiente para nos privar
mos de meios therapeuticos tão poderosos no tra
tamento d'esta doença. 



P A T H O G E N I A 

Em virtude da penúria dos documentos anató
micos, não se pôde seguramente affirmar d'uma ma
neira peremptória a natureza do processo. 

E parece-nos também que a anatomia patholo-
gica na maior parte dos casos é impotente, por si 
só, para determinar a natureza d'uma nephrite qual
quer. 

Com effeito, as causas que geram as diversas 
nephrites agudas não lhes imprimem um caracter 
distinctivo tal, que se possa affirmar que se trata 
d'uma nephrite d'origem escarlatinosa, d'uma ne
phrite produzida por uma febre typhoide ou por 
uma pneumonia, etc.. 

E o predomínio do processo pathologico n'uma 
ou n'outra parte do rim, a sua extensão, a sua in
tensidade, não nos dão um meio seguro de as dis-
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tinguir, e por isso mësmo a classificação das nephri
tes agudas em typos distinctos, parece-nos verda
deiramente impossível. 

Por conseguinte, na maior parte dos casos é 
ao estudo clinico das causas que é necessário recor
rer para determinar o agente pathogenico ; e n'este 
campo mesmo, são bem numerosas as difficuldades 
que ha a vencer. 

Porisso n'este nosso humilde trabalho, esfor-
çamo-nos por eliminar todas as observações em que 
a syphilis como causa da nephrite era pouco evi
dente ou mesmo duvidosa. 

O que segundo nós julgamos milita em favor 
da syphilis como agente determinante da nephrite 
e que fez nascer a nossa convicção: é a estreita 
correlação que existe entre a syphilis como doença 
geral e a nephrite que se declara com os caracte
res d'uma nephrite infecciosa; e esta correlação pa
rece-nos tanto mais evidente quanto a época da ap-
parição da nephrite é mais approximada do perío
do da virulência da syphilis, tão variada por suas 
manifestações. 

O eminente pathologista Frerichs que se occu-
pou por muito tempo das determinações da syphi
lis sobre o rim, reconhecendo que os syphiliticus, 
são por vezes atacados d'albuminuria, não quer de 
forma nenhuma attribuir esta a uma acção directa 
da doença geral sobre o rim. 
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Elle duvida mesmo da natureza especifica das 
lesões renaes nas phases tardias da syphilis terciá
ria ; e para elle, o mal de Bright é uma consequên
cia affastada da syphilis que intervém sobretudo 
pela sua cachexia. 

Sem duvida na prática é muitas vezes diíficil 
estabelecer a filiação da nephrite com a diathese es
pecifica, mas aqui como nas outras localisações da 
syphilis, a causalidade apparece com tanta mais 
evidencia, quanto a manifestação renal é mais ap-
proximada do principio da infecção do organismo 
por um agente pathogenico cuja natureza não é 
ainda bem conhecida, mas que, por muitas analo
gias, nos faz suppôr a sua natureza e modo de se 
comportar para com tal ou tal órgão. 

Sendo o rim o emunctorio do organismo pelo 
qual se eliminam não somente os productos de des-
assimilação, mas ainda os elementos pathogenicos 
de diversas naturezas, é por esta via também que 
verosimilmente se faz a eliminação do agente mor-
bifico da syphilis. 

E' portanto no rim que deve existir o corpo 
de delicto e é para este órgão que deverá dirigir-se 
a attenção e as investigações ulteriores dos micro
graphies para encontrar o micróbio da syphilis que 
por ahi deve eliminar-se. 

Estes estudos poderão decidir definitivamente 
a importante questão das nephrites syphiliticas, 
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posto que não nos seja permittido esperar uma 
prompta solução do problema, podendo eomo é 
incontestável, os doentes viverem durante muito 
tempo com a sua lesão renal, e mesmo sob a in
fluencia do tratamento melhorar d'um modo notá
vel e chegar mesmo a uma cura completa. 

Assim como nos mostra a observação do doen
te de Jaccoud, referida nas suas clinicas, este doen
te apresentava a forma grave^ da nephrite syphiliti
ca precoce e todavia a cura foi obtida depois de 
quatro annos de tratamento e sustentada durante 
o longo espaço de treze annos. 

A albuminuria existente nos syphiliticus tem 
recebido varias interpretações, e os auctores ingle-
zes taes como Wells, Gregory, Blackall, conside
raram esta nephrite, como devendo ser referida á 
acção das preparações mercuriaes; erros perfeita
mente explicáveis e admissíveis n'uma época em 
que o estudo sobre as localisações viscera.es da sy
philis estava ainda na infância. 

Todavia uma interpretação semelhante não po
dia permanecer de pé durante muito tempo sem 
ser rejeitada e combatida por observações compro
vativas. 

Este mérito pertence a Rayer que respondeu 
com toda a razão que as preparações mercuriaes 
administradas contra os primeiros accidentes da 
syphilis, não tornavam as urinas albuminosas e que 

http://viscera.es
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os obreiros encarregados da extracção e purificação 
do mercúrio verdadeiramente intoxicados pelo mer
cúrio e que apresentam o tremor e outros sym-
ptomas próprios do envenenamento hydragyrico, 
não apresentam nem urinas albuminosas, nem hy-
dropisia, nem edemas generalisados. 

Todos os auctores são unanimes em conside
rar a syphilis como uma doença infecciosa; ora sen
do isto verdade não ha razão para lhe recusar uma 
localisação renal, que é uma manifestação muito 
commum no curso d'outras doenças infecciosas, 
taes como a escarlatina, a variola, a febre typhoide, 
etc.. 

Só no caso em que uma affecção intercurren
te viesse pôr termo á vida do doente, é que seria 
permittido fazer um estudo mais ou menos profun
do e demorado da anatomia pathologica e nós não 
nos julgamos com forças de fazer um capitulo es
pecial d'esté importante assumpto, sendo certo que 
o exame necroscopico não foi feito senão cinco ve
zes em todas as observações que apresentamos e 
em algumas d'estas cinco não se realisou o exame 
microscópico. 

Todavia observou-se em todos os casos um 
typo de grande rim branco, augmentado de volu
me e congestionado, de superficie lisa e capsula 
não adhérente. 

Microscopicamente uma tumefacção com per-
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da de transferencia e uma degenerescência granulo-
gordurosa; alguns corpos fusiformes nos. espaços 
intercanaliculares. 

Emfim degenerescência granulo-gordurosa dos 
tubuli e só em ultimo logar a proliferação do tecido 
intersticial. 

N'este pequeno numero de lesões apenas es
boçadas, porque as observações não permittem 
mais, a nephrite syphilitica precoce apresenta mais 
ou menos analogias pelo seu processo, ás nephrites 
chamadas infecciosas de que a nephrite escarlati-
nosa é um exemplo frisante. 

Esta identidade do processo conduz-nos logi
camente a admittir a identidade da sua pathogenia. 

Em summa é o elemento cellular o epithelio 
do elemento activo da glândula que a syphilis 
accommette nos seus primeiros períodos, e só se
cundariamente ataca o tecido conjunctivo intersti
cial, differindo assim da sua acção mais tardia (pe
ríodo terciário) em que ella gera a nephrite inters
ticial. 

Confessamos que é muito pouco o que fica 
dito sobre este assumpto ainda em via d'explora-
ção, mas a falta d'observaçoes anatomo-pathologi-
cas abundantes è completas, não nos permittiu dar 
o desenvolvimento que desejávamos a um capitulo 
tão importante e util. 

Todavia attendendo ás observações que adean-
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te vão consignadas e que deram origem ás humil
des considerações que constituem a materia dos 
capítulos anteriores ousamos tirar algumas conclu
sões que apresentamos á sabia apreciação do illus-
trado jury que tem de nos julgar. 



CONCLUSÕES 

i.° A localisação da syphilis do lado da glân
dula renal, pôde fazer-se em todos os períodos da 
evolução da doença. 

2.° As nephrites syphiliticas precoces, cujo 
estudo é muito recente, apparecem nos primeiros 
mezes depois do contagio, geralmente depois do 
segundo ou terceiro mez. 

3.° A albuminuria das nephrites precoces tem 
uma longa duração, persistindo por muito tempo 
e apresentando por vezes recidivas que só são com
batidas por um tratamento de longa duração. 

4.0 O symptoma principal — a albuminuria—, 
sendo um symptoma que em geral se manifesta 
silenciosamente, pôde dar-se sem ser percebido 
nem pelo doente nem pelo medico. 
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D'aqui se deprehende uma conclusão que po
derá parecer excessiva mas muito importante in
contestavelmente na prática — é examinar a urina 
dos syphiliticos em qualquer periodo da doença. 

5.° A apparição do edema que desperta a 
attençáo do doente e do medico, deve fazer procu
rar não somente a nephrite, mas também a s}'phi-
lis conhecida como origem primitiva d'esta compli
cação renal. 

6.° A albuminuria especifica precoce appare-
cendo durante o periodo virulento da syphilis é 
sempre grave, podendo todavia ser melhorada e 
mesmo curada (observação de Jaccoud.) 

Esta gravidade parece depender da antiguida
de da syphilis e da época em que o tratamento 
especifico foi instituído. 

7.0 Os doentes uma vez melhorados pela me
dicação iodo-mercurial abandonam facilmente o tra
tamento e a lesão renal pôde d'esté modo seguir a 
sua marcha ascendente, determinando mais ou me
nos lentamente o mal de Bright. 

N'estas circumstancias pôde apresentar-se ao 
medico, um doente julgando que a syphilis como 
causa de manifestação actual é muito affastada para 
poder actuar, recusando-se por isso a dar esclare
cimentos sobre uma doença que elle julga curada 
ou que pretende occultar. 

O medico inclina-se voluntariamente para uma 
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outra causa e elimina por vezes muito facilmente a 
syphilis. 

Julgamos que deve ser outro o caminho a se
guir pelo medico. 

Quando este se encontre em presença d'um 
doente atacado d'uma nephrite aguda ou chronica, 
com uma etiologia duvidosa, deverá primeiro que 
tudo pensar na syphilis e se julgar conveniente, ins
tituir um tratamento especifico que permittirá es
clarecer o diagnostico. 

A conducta do medico será ainda mais fácil se 
elle poder encontrar no doente vestígios antigos ou 
recentes d'uma affecção syphilitica. 

O seu diagnostico consolidar-se-ha de cada vez 
mais se elle encontrar localisações syphiliticas do 
lado dos outros órgãos, figado, baço, centros nervo
sos. 

8.° As nephrites especificas precoces são me
nos graves do que as alterações syphiliticas do pe
ríodo avançado d'esta doença. 

9.0 O tratamento antysiphilitico actuando so
bre o conjuncto da doença constitucional, dá os 
mesmos resultados que para os outros accidentes 
d'esta gravíssima doença. 

io.° O iodeto de potássio, o mercúrio e o lei
te constituem a base do tratamento das nephrites 
especificas em todas as suas formas. 

Se o doente está excessivamente depauperado 
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e cachetico^ o regimen lácteo não será absoluto mas 
addicionar-se-lhe-ha os tónicos e uma alimentação 
substancial. 

I I . ° Aos accidentes das nephrites do período 
virulento da syphilis, é perfeitamente applicavel um 
tratamento mixto (iodo-mercurial) que é o único que 
julgamos efficaz n'estas circumstancias. 

OUservação I—Jaooond. Leçons cliniques 

Um individuo de constituição robusta, de 35 
annos d'idade, no curso duma roseola syphilitica 
manifestou os symptomas da nephrite syphilitica 
—anasarca, dores lombares, febre, edema pulmunar 
e urina fortemente albuminosa; no fim de dois dias 
o estado do doente tinha-se aggravado considera
velmente. Todos estes accidentes desappareceram 
depois da administração dos medicamentos antisy-
philiticos, mas a nephrite tomou os caracteres da 
chronicidade ê só depois d'um tratamento de 4 an
nos se obteve a cura, que persiste ha treze annos. 
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Observação H—Publicada por Mauriac 
(Arch, gêner, de med.) 

M. C h . . . , palafreneiro, enteou no hospital «lia 
Midi a 22 de setembro de 1884. 

Nos últimos dias do mez de julho manifestou-
se-lhe um cancro prepucial infectante; cinco sema
nas depois, roseola maculosa confluente. 

Com boa saude antes ,do cancro, não havia 
nos seus antecedentes nenhuma circumstancia etio
lógica de natureza a alterar o funccionamento dos 
rins. Todavia no principio de setembro (quinta se
mana da syphilis) appareceu uma infiltração de se-
rosidade nos pés e nas pernas e um derramamen
to pleural duplo mais pronunciado á direita. Uri
nas muito albuminosas. 

A 3o d'outubro o doente sahiu curado tendo 
sido submettido a um regimen lácteo e tratado pe
las pilulas de sublimado e fricções mercuriaes. 

Mauriac refere um outro caso em que se tra
tava dum individuo débil e incompletamente desen
volvido. Não existia outra causa a não ser a syphi
lis que desse a razão d'uma nephrite grave, que 
appareceu doze mezes depois de ter contrahido a 
syphilis. 

Os accidentes muito graves desde o principio, 
manifestaram-se ao mesmo tempo do lado do tu
bo digestivo, pulmões e cérebro. 



54 

O doente succumbiu 45 dias depois da invasão 
da anasarca. 

Na autopsia, diz Mauriac, encontrou-se un gros 
rein b/anc. O exame microscópico não foi feito. 

Observação III —Publicada no trabalho de Mauriac. 
(Arch. gen. de med.) 

B . . . , de 60 annos entrou para o hospital a 9 
d'abril de 1870. Constituição robusta e boa saude 
anterior. 

Nos primeiros dias de março de 1870, appari-
ção d'um cancro syphilitico occupando uma gran
de porção da glande e da mucosa perpucial. Ade-
nopathia inquinai dupla muito volumosa. Depois do 
apparecimento do cancro, um pouco de emmagre-
cimento, fraqueza e pallidez, e aos 35 ou 40 dias 
depois da manifestação cancerosa, erupção duma 
syphilide erythematosa, confluente, muito pallida, 
sem phenomenos congestivos cutâneos. 

A 26 d'abril, pallidez, edema pronunciado dos 
membros inferiores e do terço inferior do abdo
men; coração, pulmão e baço normaes; ausência 
de dores renaes, vestígios de roseola sobre a pelle 
do tronco e induração enorme de toda a glande. 

A quantidade de albumina expulsa pelas uri-
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nas era de cinco grammas approximadamente em 
24 horas. 

Algumas semanas depois, o mesmo estado. 

Observação IV—(Arch. gen. de med.) 

M . . . , de boa saúde, nunca tinha contrahido 
doença syphilitica ou d'outra natureza. Em abril de 
1873, depois d'uni coito suspeito, precedido d'uma 
continência de três mezes, apparição d'um cancro 
infectante e seis semanas depois crustas nos cabei-
los, placas mucosas na garganta, etc.. 

Tratado numa pharmacia durante algum tem
po com pílulas e gargarejos não obteve resultado 
satisfactorio e a 20 de dezembro (oito mezes e meio 
depois do cancro) observou pela primeira vez uma 
infiltração de serosidade nos pés, mas esta diminuiu 
e desappareceu para de novo reapparecer a 5 d'a-
bril de 1874 (doze mezes depois do cancro). 

N'esta occasião entrou para o hospital e a ana
lyse das urinas demonstrou uma grande quantida
de de albumina. Tomou o iodeto de potássio em 
alta dose e o edema desappareceu, mas as urinas 
continuaram a ser egualmente albuminosas. 

A 7 de maio sahiu do hospital com as urinas 
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ainda albuminosas e com uma pequena placa mu
cosa insignificante sobre a mucosa prepucial. 

Durante alguns mezes que esteve fora do hos
pital, o reapparecimento do edema fez com que al
gumas vezes viesse consultar-se, sendo-lhe aconse
lhado tratamento iodo-mercurial que decerto não 
foi ponctualmente seguido, porque o doente perten
cia ao numero dos optimistas. 

A 24 d'abril extingue-se a historia d'esté doente. 

Observação V — These de Negel, observ. de Bourey. 

M. X., de 23 annos, contrahiu um cancro in
fectante seguido algumas semanas depois de roseo
la, placas mucosas na garganta, etc.. 

No quarto mez da evolução da syphilis sobre
veio sem causa apreciável edema das pálpebras, 
das pernas e das paredes abdominaes e algumas 
nodosidades subcutâneas. A urina pouco abundan
te, contém flocos d'albumina. 

Admittida a natureza syphilitica d'esta nephri
te, administra-se o proto-iodeto de mercúrio obten-
do-se a cura em três mezes. 

Segundo averiguações ulteriores o doente não 
conserva o minimo vestigio da sua affecção renal. 
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Observação VI — These de Negel, observ. de Remy 

X., de 20 annos, jornaleiro, entrou para o 
hospital a 28 de junho de 1877. 

Oito dias antes de entrar no hospital princi
piou a manifestar-se o edema dos membros infe
riores que foi snbindo até a cinta occupando tam
bém o escroto. A urina contém muita albumina; 
não ha perturbações digestivas nem cephalalgia. O 
coração normal. 

Este doente apresenta diversas erupções sy-
philiticas do período secundário taes como: roseola 
pallida nos braços e pernas, uma placa mucosa dos 
lábios, uma coroa de placas no anus, queda de ca-
bellos, etc. < 

Dá-se como tratamento o xarope de Gibert. 
A erupção é um pouco modificada e constituí

da por anneis de forma serpiginosa que substituem 
a roseola. 

Existem papulas nos ante-braços e vesiculas 
nas palmas das mãos. 

As urinas contêm sangue e o edema do es
croto determina a formação de vesiculas n'esta re
gião. 

Sob a influencia do repouso o edema dos mem
bros inferiores principia a desapparecer e a ascite 
que tinha vindo complicar a doença desapparece 
egualmente. 
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Alguns dias depois sobrevem a rupia nos joe
lhos e nos cotovelos. 

Uma placa vermelha, saliente, estende-se so
bre os órgãos genitaes e uma parte do baixo-ventre, 
estende-se até ás virilhas. O doente de cada vez 
mais exhausto de forças, succumbiu a 2 d'agosto de 
1877 e n a autopsia foram encontradas as lesões do 
grosso rim branco. 

Observação VII — (Arch. gen. de med.) 

M. A., de 21 annos, marceneiro, entrou para 
o hospital du Midi a 19 de dezembro de 1876. 
Até essa epocha nunca tinha tido qualquer doença 
constitucional ou adquirida. 

Cinco semanas depois de ter praticado o coito 
appareceram dois cancros infectantes na face infe
rior da glande. Adenopathia muito volumosa, ro
seola erythematosa. 

Nos primeiros dias de dezembro sentiu uma 
dôr violenta limitada a um ponto único no vértice 
do craneo. Desde esta epocha appareceu no mes
mo ponto uma bossa dolorosa á pressão. Em se
guida a cephalalgia generalisou-se a todo o craneo. 

A 23 de dezembro a saúde geral era boa. Ro
seola pallida erythematosa e confluente. No vértice 
do craneo o tumor d'um diâmetro de 12 millime-
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tros com a elevação de i5 millimetros era doloro
so á pressão e espontaneamente, duro no centro e 
d'uma consistência pastosa nos bordos. Adenopa-
thia cervical pronunciada. Alguns dias depois de 
entrar para o hospital sobreveio durante a noite 
uma dor violenta limitada ás inserções do musculo 
grande recto do abdomen, á esquerda. 

Uma grande anciedade e uma dyspnea violen
ta forçaram o doente a levantar-se e a caminhar. 
Appareceu então a mesma dor no grande recto do 
lado direito mas menos violenta. 

Esta crise reproduziu-se nas noites seguintes e 
foi combatida com tópicos calmantes e com iodeto 
de potássio. 

Nenhuma mudança apreciável nos pontos em 
que as dores tinham o seu principal foco. 

A i5 de janeiro, melhoras consideráveis nos 
cancros e no tumor craneano e as dores extinctas, 
mas appareceu uma angina intensa e placas ulcera
das sobre as amygdalas. 

A cura obteve-se morosamente com a admi
nistração do tratamento mixto mas não foi possí
vel prevenir uma segunda poussée d'accidentés 
muito mais graves que os primeiros. 

Com eífeito, nos primeiros dias d'abril a pelle 
cobriu-se d'uma syphilide papulosa confluente e a 
28 do mesmo mez sobreveio anasarca, que princi-
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piou pela face e thorax e em seguida se estendeu 
ás extremidades inferiores. 

A 3 de maio, edema generalisado, urina dimi-
* nuida de quantidade, muito vermelha e contendo 

muita albumina, cellulas renaes alteradas, glóbulos 
rubros e tubos granulo-gordurosos. 

Grande derramamento pleural á direita, ascite, 
anciedade respiratória. 

Submetteu-se o doente ao tratamento iodado, 
mas não se produziu nenhuma mudança até ao dia 
g de maio. 

Em seguida o doente cahiu n'um estado de 
somnolencia continuo mas pouco profundo. O es
tado do doente não melhorou apesar do tratamen
to especifico e a i5 de julho era obrigado ainda a 
conservar se no leito. Desde i5 de julho até i5 de 
agosto a situação tornou-se ainda mais grave. A al
bumina continuou a augmentar na urina ao passo 
que a quantidade d'urina ia descendo progressiva
mente a 8oo, 700, 5oo e 3oo grammas por dia. O es
tado geral resentiu se fortemente e o doente emma-
greceu consideravelmente. 

Até setembro nenhuma melhora; a partir d'es-
ta época os symptomas aggravaram-se do lado do 
abdomen a ponto de no dia i2.d'outubro se prati
car a paracenthese, retirando-se 14 litros de liquido. 

Nos dias seguintes houve algumas melhoras. A 
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8 de novembro fez-se uma nova paracenthese, re-
tirando-se 6 litros de liquido. 

Em dezembro os derrames pleureticos estão con • 
sideravelmente diminuídos bem como a anasarca; as 
urinas mais abundantes são menos albuminosas. 

Conservou-se no hospital até abril de 1878 e 
sahiu muito melhorado. r 

A i5 de julho de 1880 gosava uma saúde sa-
lisfactoria, queixando-se apenas d'uma fadiga mais 
accentuada do que antes da nephrite. As urinas 
continham ainda uma pequena proporção d'albu-
mina mas todas as funcções se executavam bem. 

Observação VIII—(Arch, gener. de med.) 

M. X., de 3i annos, a 24 de novembro de 1877 
tinha uma balano-posthite com ulcerações largas e 
profundas da glande em via de cicatrisação, ade-
nophathia especifica das virilhas e do pescoço, ro
seola erythematosa vermelha confluente. 

Oito dias antes tinha experimentado cephalal
gia e febre seguidas três dias depois d'anasarca. 
Havia um mez que as urinas eram sedimentosas e 
sanguinolentas, mas não havia dores nos rins. Ne
nhuma causa além da syphilis podia explicar a ana
sarca. 
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O exame das urinas mostrou a existência d'uma 
grande proporção d'albumina. Foi prescripto ao 
doente o tratamento mixto. A 2'5 de janeiro de 1876 o 
doente tinha uma violenta estomatite mercurial mas 
a anasarca tinha desapparecido bem como as ma
nifestações syphiliticas. A albuminuria existia ainda 
mas a saúde geral era boa. 

Observação IX — (Arch, gener. de med.) 

Um individuo rachitico contrahiu a syphilis e 
dois mezes depois apresentava os symptomas da 
nephrite syphilitica muito graves sobretudo do lado 
do cérebro e do apparelho gastro-intestinal. 

A morte sobreveio na quinta semana da sy
philis renal e na autopsia verificou-se que existiam 
as lesões do grosso rim branco. 

M. S., de 17 annos, carniceiro, entrou no 
hospital du Midi a 27 de setembro de 1884. 

Na edade de 14 annos tinha contrahido uma 
urethrite leve. 

Nos primeiros dias do mez de julho contrahiu 
um cancro prepucial complicado de phymosis e no 
momento da entrada para o hospital, syphilide pa-
pulo-escamosa generalisada, placas mucosas anaes 
e alopecia. 
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Quinze dias antes de entrar para o hospital 
tinha notado que havia uma tumefação da face so
bre tudo de manhã e que pelo contrario á noite 
os membros inferiores se mostravam edematisados. 

A 27 de setembro jâ a anasarca estava muito 
desenvolvida e a urina era sanguinolenta, em pe
quena quantidade e carregada d'albumina. 

Poucos dias depois appareceram perturbações 
gástricas, somnolencia quasi continua sem cepha
lalgia, anciedade respiratória e palpitações. 

Passado algum tempo o estômago estava inca
paz de tolerar a medicação especifica, e todos os 
medicamentos ensaiados para impedir os progres
sos da nephrite ficaram sem resultado. 

Nos últimos dias d'outubro e nos três primei
ros de novembro, o edema augmentou, os pheno-
menos cerebraes accentuaram-se mais e no dia 4 de 
novembro suecumbiu. Autopsia feita 24 horas de
pois da morte. O fígado estava um pouco augmen-
tado de volume ; todos os outros órgãos estavam 
normaes, á excepção dos rins que óffereciam o 
typo de grosso rim branco. 

A superficie exterior do rim esquerdo estava 
mais branca do que a do direito e a capsula não 
estava adhérente. 

Não se fez a analyse histológica. 
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Observação X — Thess de Descout 

M. X., 27 annos. A i5 de março, vinte dias 
depois dum coito suspeito, corrimento urethral sem 
phenomenos agudos. 

A 20 d'abril, cancro infectante do prepúcio, 
plêiades ganglionares, anorexia. 

Administra-se o ferro, o vinho e a quina. 
A 25 d'abril, roseola intensa, adenopathia cer

vical, angina localisada aos pilares, anemia. 
A 3 de junho a-roseola é substituída por uma 

erupção papulo-escamosa, — constipação. 
A 5, crise gastralgica sem vómitos. 
Administra-se leite e pílulas de Valeriana. 
A 12, as urinas esverdeadas e em pequena 

quantidade são fortemente albuminosas. 
A 14, nova crise gustralgica, edema da pálpe

bra esquerda, fraqueza extrema, coração normal. 
A i5, o edema augmenta. 
Administra-se o leite e o iodeto de potássio em 

poção-, fricções de unguento mercurial. 
A 19, o edema quasi extincto; o appetite volta 

e as urinas são mais claras. 
A 21, desapparição completa do edema, esto-

matite intensa. Suspende-se as fricções. 
No i.° de julho o estado geral é já satisfactorio. 
A 2, o doente principia a levantar-se duas ou 

três horas por dia. 
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A 29, depois d'alguns dias de permanência no 
campo, as forças voltam gradualmente, suspende-
se o leite e o iodeto de potássio. 

A 10 de dezembro a albumina tem desappare-
cido das urinas e o estado geral é bom. 

Observação XI — (Barthélémy.) 

Virginia..., de 33 annos, cosinheira, entrou 
para o hospital a 19 de novembro de 1879. Soffria 
d'incontinencia d'urina desde creança, encommodo 
que cessou aos 18 annos, epocha do seu matrimo
nio. Menstruação normal. Aos 19 annos parto de 
termo. Ha quatro annos teve uma amenorrhea de 
três mezes seguida d'uma metrorrhagia. 

Ha três annos houve pela primeira vez a 
apparição da syphilis e entrando para o hospital 
em virtude de apparecerem placas mucosas na gar
ganta e vulva, com cephalalgia, vertigens, mas não 
albuminuria, sahiu curada no fim de três mezes e 
meio depois de lhe ter sido instituído o tratamento 
mixto. 

A i5 de novembro, augmento de volume do 
ventre com edema das partes genitaes externas. 
Nos dias seguintes, cephalalgia e propagação do 
edema ás coxas, pernas e pés. Ausência de dores 
renaes, mas dores nos membros, urina em quanti-
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dade maior do que normalmente e encerrando uma 
grande quantidade d'albumina, (22 gramm. por litro). 

Tratamento — iodeto de potássio. 
A 5 de janeiro, edema generalisado, dores 

epigastricas, vómitos biliosos e diarrhea. 
A 8 de janeiro, sem causa apreciável sobreveio 

uma induraçao notável da nádega direita com em
pastamento diffuso. 

Tratamento mixto. 
Sob a influencia do tratamento a albumina 

desceu a cinco grammas por litro. 
Nos primeiros dias d'agosto a proporção d'al

bumina é insignificante. 
No dia 12, o abcesso foi funccionado dando 

sahida a 3oo gram, de pus. 
A suppuração prolongou-se durante 4Ò dias. 

Em, seguida sobreveio novo empastamento doloro
so da fossa iliaca direita; feita outra puncção reti-
raram-se i5o gram, de pus. 

Algum tempo antes da cura do ultimo abces
so, sobreveio um phlegmão da parte superior e ex
terna da coxa que deu sahida a 100 gram, de pus 
depois de feita a puncção. O trajecto fistuloso du
rou quasi um mez. 

Quatro mezes depois d'estas suppurações, a 
doente sahiu do hospital n'um estado de saúde sa-
tisfactorio. 
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Observação XII—(Wagner) 

Um individuo de 19 annos, tendo soffrido na 
infância três febres eruptivas, mas ficando comple
tamente restabelecido, teve um coito suspeito e pas
sadas duas semanas apparece-lhe uma adenite in
guinal dupla e mais tarde tumefacção e rubor do pe
nis. 

A 9 d'abril de 1880 apparece um edema mais 
pronunciado na parte inferior do corpo do que na 
superior, roseola syphilitica e uma adenite cervical, 
axillar e inguinal. 

Existe uma pequena ulceração da amygdala es
querda, edema do escrotro hydrotorax duplo pouco 
intenso, ascite e bronchite leve; urinas albumino-
sas. 

Tratamento — 2b centigr. de calomelanos por 
dia. 

A 16, accentuação do edema, ascite, hydro-to-
rax e difficuldade de deglutição. 

Tratamento — calomelanos, banhos quentes e 
injecções de pilocarpina. 

A 17, ulcerações das amygdalas. 
A 21 substitue-se os colomelanos pelo iodeto 

de potássio por causa da salivação. 
A 24 a estomatite e as ulcerações das amygda

las diminuem consideravelmente. 
De 26 a 3o sobreveio febre. 
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A 8 de tnaio a hydropisia está quasi extincta 
e os ganglios inguinaes muito diminuidos. 

De 16 a 17 de junho dá-se ao doente somente 
iodeto de potássio. Os symptomas do lado da gar
ganta desappareceram bem como a albuminuria e 
o dpânte fica curado. O exame microscópico das 
urinas feito por varias vezes, mostrou a presença 
de glóbulos sanguíneos e cylindros hialinos con
tendo alguns, cellulas epitheliaes em via de dege
nerescência gordurosa. A 18 de junho todos estes 
elementos desapparecem das urinas. 

Observação XIII — (Burkman.) 

J. M., proprietário, de 23 annos, com magnífi
cos antecedentes de família e pessoaes, contrahiu 
uma ulcera no penis, em maio. 

Em agosto a ulcera existia ainda e âppareceu 
uma erupção cutânea. 

A 4 de dezembro numerosas manchas amarel-
ladas não escamosas, no peito, dorso e braços; ede
ma do rosto e pés. 

Hypertrophia dos glanglios da virilha, pescoço 
e cotovelo, algumas ralas no pulmão, appetite di
minuído, constipação, cephalalgia frontal, urina es
cura e albuminosa ; baço, fígado e coração normaes. 
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Tratamento—diaphoreticos e calomelanos. Na 
tarde do mesmo dia urinas mais claras. T. 38°. 
Dyspnea intensa, expectoração d'um liquido espu
moso e compacto, pulso frequente, vómitos. San
gria moderada e synapismos. 

Meia hora depois crise convulsiva com perda 
de sentidos durante 5 minutos. 

Estas crises repetiram-se de noite. 
A 5, leve cephalalgia, pulso e respiração fre

quentes, signaes de congestão na base dos pulmões. 
Fricções com unguento napolitano. 
A 6, o estado do doente é melhor; as urinas 

mais abundantes, são menos albuminosas. O edema 
dos pés é mais accentuado. 

A 7, urinas mais abundantes, claras e menos 
albuminosas ainda, e o edema diminuído. Tempe
ratura normal. 

Iodeto de potássio. 
A 8, a hydropisia e a affecção pulmonar dimi

nuem; o estado geral é bom. 
A io, as urinas não conteem albumina. 
A 12, o edema desapparece. 
A 14, urina pallida e de novo albuminosa. 
A 28, as urinas deixam de novo de ser albu

minosas. 
N'esta observação, diz Burkman, notamos uma 

albuminuria principiando ao mesmo tempo que 03 



7o 

accidentes secundários cutâneos e curada comple
tamente pelo tratamento especifico. 

Observação XIV —(Publicada por Barthélémy) 

Elisa B . . . , de 33 annos, entrou para o hospi
tal a 26 de novembro de 1879. 

Teve doenças d'olhos quando creança e uma 
febre typhoide aos 6 annos; a sua saúde habitual 
é boa. 

No mez de junho contrahiu um cancro syphi-
litico seguido d'uma erupção generalisada de syphi-
lides papulo-escamosas, em agosto. Cephalalgia, 
alopcia e edema da face. Quando entrou para o 
hospital queixava-se de violentas dores de cabeça e 
falta d'appetite. Urina fortemente albuminosa, sy-
philidts papulo-erosivas da vulva, plêiade inguinal 
dupla. 

A 3 de janeiro de 1880, os symptomas da ne
phrite persistem. 

A 7, a cephalalgia e o edema desapparecem 
e as forças têm augmentado e a i5 deixa o hospi
tal, muito melhorada, mas não curada. O tratamen
to instituído tinha sido o proto-iodeto. 
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Observação XV — {"These de Cahadon.) 

A . . . , entrou para o hospital por causa d'uma 
ascite e edema generalisado, em 17 de setembro 
de 1881. 

No fim do anno de 1878 tinha contrahido um 
cancro duro. Durante o anno de 1879 e 1880 apre
sentou algumas manifestações syphiliticas do lado 
da pelle, amygdalas, lingua e anus, mas o estado 
geral ficou bom até 1881. N'esta época sobrevem 
febre que dura i5 dias, inappetencia, dor e infiltra
ção serosa na perna direita. As urinas são turvas, 
ha edema palpebral, cephalalgia e somno agi
tado. 

A 3i o edema progride até ao epigastro, so
brevem vómitos, e o leite que se tinha administra
do é eliminado porque o doente o não supporta. 

O estado do doente vae peorando até 16 de 
setembro; desenvolve-se uma considerável ascite; 
é de novo prescripto o regimen lácteo e uma infu
são de jaborandi. 

Encontra-se o fígado atrophiado e albumina 
nas urinas. 

Robin diagnostica uma nephrite parenchimato-
sa com cirrhose e faz-se o tratamento appropriado 
sem resultado. 

No fim d'outubro faz-se uma puncção abdomi
nal retirando-se doze litros de liquido claro e albu-
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minoso. No fim de três semanas a ascite reappa-
rece. 

O doente passa a ser tratado por Rigal que 
diagnostica egualmente uma nephrite com cirrhose. 

Em novembro faz-se nova puncção extrahindo-
se egual quantidade de liquido. 

Ha algumas melhoras, mas a urina continua 
a ser albuminosa. Pensa-se então na syphilis e ins-
titue-se o tratamento iodo-mercurial. As melhoras 
progridem. 

Suspende-se o tratamento no fim de oito dias 
porque o doente o supporta mal. Sobrevem uma 
cephalalgia violenta que é combatida pelo brometo 
de potássio. Em seguida o doente principia a to
mar o xarope de Gibert que se suspende no fim 
d'um mez por causa das perturbações gástricas 
que sobrevem. 

Decorridos poucos dias, volta o appetite e des-
apparece o edema. Ha ainda alguma albumina 
mas em pequena quantidade. 

Observação XVI — (These de Negel.) 

D . . . , entrou a i5 d'abril para o hospital de 
S. Luiz. Tem 19 annos e soífre ha três semanas. 
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A' sua entrada verifica-sc a existência de intumes
cência da face, edema das pálpebras e das pernas 
e expectoração sero-mucosa abundante. Ausência 
de dores renaes. 

A urina tratada pelo calor e acido nitrico dei
xa depositar um abundante precipitado albuminoso. 

Nos antecedentes hereditários e pessoaes, na
da digno de menção. 

Ha seis mezes contrahira uma blenorrhagia 
que dura ainda e que se tornou um pouco mais 
aguda. 

Examinando a glande viu-se que existia uma 
cicatriz deprimida perto do freio. Plêiade ganglio
nar mais pronunciada á esquerda do que á direita. 

O doente não se lembra de ter manchas sobre 
o corpo. Actualmente também não existem mas ha 
alopecia. 

Tratamento—xarope de Gibert. 
A i5 de maio as urinas examinadas ao micros

cópio apresentam alguns glóbulos rubros e cylin-
dros granulosus. Uma pequena ulceração na amy
gdala direita desapparece pela cauterisação. 

No fim de maio as urinas são levemente albu-
minosas. 

Durante o mez de junho o estado geral torna-
se consideravelmente melhor e o precipitado albu
minoso está muito diminuido. 

No principio de julho a albuminuria desappa-
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rece completamente e o doente deixa o hospital de 
perfeita saúde. 

Observação XVII — (These de Negel) 

G . . . , de 26 annos, jornaleiro, entrou para o 
hospital a 21 de março de 1881. 

Este homem, d'uma saúde regular teve em 
1880 uma febre typhoïde de que se restabeleceu com
pletamente no fim de oito semanas. A 16 de mar
ço de 1881 manifestaram-se calefrios repetidos, do
res lombares, cephalalgia e nauseas. 

A 18 de março, infiltração serosa das pálpebras 
e membros inferiores, ao mesmo tempo a vista obs-
curece-se. Em seguida o edema augmenta e gene-
ralisa-se. 

Passado algum tempo a cephalalgia diminue 
mas as dores lombares persistem. 

Apparece um estado nauseoso, dificuldade de 
deglutição e inappetencia. 

Roseola syphilitica. 
Na parte superior da glande uma depressão de 

bordos duros que parece ser a cicatriz do acciden
te primitivo. 

Adenopathia inguinal e cervical, urinas albu-
minosas, nada de anormal no coração. Diagnosti-
ca-se uma albuminuria d'origem syphilitica. 
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Tratamento. O doente é envolvido em algodão 
desde a cinta até aos pés; Internamente regimen 
lácteo absoluto com 20 gram, de licor de Van-
Swieten 

A 23 de março o doente vomita o leite ; diar
rhea. 

A 24 os vómitos persistem; dá-se-lhe o leite e 
suspende-se o licor. 

A 26 os vómitos e a diarrhea cessam e a ce
phalalgia diminue mas o edema e a albuminuria 
continuam. 

A 2 d'abril a quantidade d'urina excede 6 li
tros. Oito ventosas escarificadas sobre a região 
lombar. 

A 3 d'abril faz-se o exame completo das uri
nas e vê-se ao microscópio alguns glóbulos sanguí
neos e cylindros deformados, e numerosos cristaes 
de phosphato ammoniaco-magnesiano. Albumina 
6 grammas por litro. 

A 4 d'abril nova applicação de ventosas na re
gião lombar e interiormente tintura d'iodo. 

A 6 d'abril a quantidade d'urina não excede 5 
litros. 

A 7 a erupção começa a empallidecer e a 10 
não se vê senão algumas maculas de forma indeci
sa. O estado geral é muito satisfactorio. Cessa-se 
a administração de tintura d'iodo a 16 d'abril. 
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URINA EM 24 HORAS 

Datas Quantidade de urina 
em 24 horas 

Albumina 
por litro 

Albumina 
em 24 hora» 

2 d'abril . . . 6 litros 1/2 6 gram. 38 gram. 
4 » ■ • . 6 M 6 » 36 u 
6 » . . . 4 • 1/2 5 » 50 26 » 75 
8 » . * • 3 » Í/S 5 » 17 » 50 

10 » . . . 3 » 6 » 18 * 
12 » . . . 2 » 800 gram. 5 » 14 » 40 
14 » . . . 2 M 4 » 8 ,» 
16 » . . . 

1 
2 )) 2 » 4 » 

Observação XVIII —(These de Negel) 

X.. . . , entrou no hospital a 20 d'abril de 1882. 
E' carniceiro e declara que nunca teve doença ai

gu mja. 
Tendo tido cinco mezes antes um cancro du

ro veio á consulta do hospital sendolhe adminis

trado o tratamento mercurial. Cicatrisado o can

cro, abandonou o tratamento. . 
A 17 d'abril, notando que tinha as bolsas tu

mefactas decidiuse a entrar para o hospital. Veri

ficouse a existência do edema do escroto e do pe

nis e um principio d'edema malleolar. Alopecia e 
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uma roseola de placas mucosas sub-prepuciaes e 
escrotaes. O appetite é normal; cephalalgia peri-
orbitaria. 

As urinas sanguinolentas são fortemente albu-
minosas. O microscópio mostra a presença de gló
bulos rubros em abundância e alguns cylindros 
granulosus. 

Tratamento — três pílulas de sublimado. 
A ib d'abril, o mesmo estado. 
A 2 de maio o doente urina cerca de dois li

tros e meio. 
O exame da urina feito com todo o rigor pa

tenteou a presença de glóbulos rubros e cylindros 
granulosus abundantes, alguns cristaes, cellulas epi-
theliores e micróbios moveis sob a forma de mi-
crococus ou de pequenos bastonetes rigidos muito 
curtos. Abundante precipitado albuminoso. 

A 4 o edema das pernas e escrotem tem dimi
nuído e o do penis não existe. 

O numero dos glóbulos rubros e dos cylin
dros diminue. 

A 11 o doente queixa-se somente de dores nos 
joelhos e nos músculos da coxa. O edema desappa-
receu. 

A dosagem da albumina dá 3 gram, por litro. 
A 12 de maio deixa o hospital n'este estado. 
A 27 de julho este doente é encontrado pelo 

seu assistente (Simonet.) 
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Queixa-se d'uma laryngite mas sente-se vigoro
so; o tratamento especifico foi feito muito irregu
larmente depois que sahiu do hospital. O novo tra
tamento instituído consistiu em: iodeto de potássio 
i gram, e biodeto de mercúrio i centigr. por dia. 

Três semanas depois o estado geral era bom 
c a dosagem da albumina deu somente 5o centi
gram, por litro. 

Observação XIX — (These de Negel.) 

D. E., entrou para o hospital de S. Clemente 
a 8 de junho de 1882. 

Esta doente tendo adquirido um cancro sy-
philitico ha 6 mezes, foi já tratada de manifes
tações syphiliticas duas vezes, por Martineau. En
tra terceira vez para o hospital com dores na gar
ganta e adenites cervicaes. Verifica-se n'esta occa-
sião um edema do pequeno lábio direito. 

As adenites cervicaes suppuraram rapidamen
te e transformaram-se em adeno-phlegmões. No bra
ço direito appareceu também um phlegmão. 

Nos antecedentes hereditários e pessoaes da 
doente nada se encontra que possa dar uma expli
cação d'uma complicação renal. 

A 10 de junho, injecção com 10 milligrammas 
de peptona mercurica. 
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A 12, reduz-se a 5 milligr. a dose da peptona 
por causa d'um principio de estomatite. As urinas 
são claras deixando depositar no fundo do vaso um 
sedimento espesso. 

Quinze dias depois a urina é mais escura, con
tém albumina e as micções são frequentes. Appa-
rece o edema das pernas. 

Por causa da estomatite, a peptona foi subs-
ittuida pelo iodeto de potássio. 

A dosagem da albumina, deu g gr. e jò por litro. 
No fim de 5 dias de tratamento o edema di

minue e as urinas tornam-se claras'. 
A 3 de julho o edema desapparece. A doente 

accusa algumas dores renaes e nos membros infe
riores bem como cephalalgia. Vómitos alimentares. 

A 17 de julho, as urinas são claras. 
Ao microscópio observam-se apenas aigus cy

lindres granulosos e cristaes. Albumina 45 centigr. 
por litro. 

A doente sahe a 18 de Julho e o seu estado ge
ral é bom. 

Observação XX— (Aroh. gen. de med.) 

João. . . , de 29 annos, entrou a [3 de janeiro de 
1870 para o hospital du Midi. 

Muito vigoroso e com uma saúde invejável, de-
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pois d'alguns coitos suspeitos no principio de setem
bro de 1869, appareceu-lhe um cancro prepucial. 

Na data da entrada, tinha placas mucosas e 
algumas erosões lineares dispostas em circulo sobre 
os escrotos. A pelle estava coberta d'uma roseola 
erythematosa. 

Tratamento—seis centigram, de proto-iodeto 
de mercúrio. 

Seis dias depois o doente accusou uma tume-
facção enorme das bolsas e do penis. 

Dois dias depois appareceu o edema palpebral 
e estabeleceu-se rapidamente uma anasarca. 

Não havia circumstancia ethiologica capaz de 
explicar o apparecimento da anasarca a não ser a 
syphilis. 

Nos primeiros dias de fevereiro, existe uma ro
seola erythematosa generalisada, ascite e anasarca ; 
as urinas contém uma enorme quantidade d'albu-
mina. 

A i5 de fevereiro, dyspnêa, anasarca conside
rável, ralas sibilantes em ambos os pulmões e um 
derramamento que occupava os quatro quintos in
feriores da pleura esquerda. 

A ascite tinha adquirido grandes proporções. 
Havia diarrhea e vómitos e a urina, avermelhada e 
sedimentosa continha uma tão grande proporção 
d'albumina, que quasi se solidificava quando trata
da pelo acido nítrico. 



8i 

Tratamento—iodeto de potássio. 
A 4 de março, o edema das bolsas e das extre

midades inferiores tinha diminuído; e o dos mem
bros superiores e do rosto tinha desapparecido. O 
derramamento pleuretico estava reduzido a dois ter
ços. 

Durante o mez de março, as melhoras conti
nuaram; todavia houve uma crise diarrheica que du
rou i3 dias. 

A 22 de março, o estado geral era bom. 
Ascite, derrame pleuretico e anasarca muito di

minuídos. A urina com muito menor proporção d'aï-
bumina. 

Nos últimos dias de março a albumina augmen-
tou consideravelmente ; a ascite e o edema reappa-
receram e sobreveio diarrhea. Nos primeiros dias' 
d'abril estes symptomas aggravaram-se. O doente 
respirava com alguma dificuldade e o emmagreci-
mento era considerável. Desalentado, pediu para sa-
hir do hospital e a morte sobreveio três dias depois, 
talvez devida a um edema da glotte. 

Observação XXI — (Feraud. journ. de med. de Lyon.) 

João Maria.. . , alfaiate, entra para o hospital 
a 14 de novembro de 1865. 

6 
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De temperamento lymphatico, conserva na per
na direita os vestigios duma névrose da tibia. 

Quatro mezes antes teve um cancro acompa
nhado de plêiade ganglionar. 

Ha oito dias, sem causa apreciável manifes-
tou-se uma anasarca principiando pelos membros 
inferiores. 

Na occasião da entrada, roseola syphilitica, 
plêiade ganglionar e cor anemica dos tegumentos. 

O doente queixa-se de dores surdas na região 
lombar; as urinas são pouco abundantes, coradas 
e albuminosas. O doente sente-se extremamente de
bilitado. 

Tratamento—proto-iodeto de mercúrio 8 cen-
tigr. em pílulas; perchloreto de ferro i gr. em 
poção. 

A 5 de novembro, dores lombares intensas, 
urinas sanguinolentas e muito albuminosas. Admi
nistrate o sub-carbonato de ferro e a cravagem de 
centeio. i 

A I I O doente sahe do hospital com as urinas . 
ainda albuminosas e algumas dores lombares, a 
erupção syphilitica e a anasarca tinham desappa-
recido; o estado geral, regular. 

Passados alguns dias volta para o hospital no 
mesmo estado em que tinha sahido. 

Tratamento — proto-iodeto de mercúrio. 
A 12 de janeiro, suspende-se o mercúrio por 
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causa d'uma estomatite intensa, mas continua-se a 
dar o ferro, a cravagem e um regimen tónico. 

A 28 de janeiro, continua com o mercúrio e 
sahe a 2 de fevereiro com a albuminuria quasi ex-
tincta. 

No mez de março de 1866, o doente entra 
para o hospital por causa d'uma irite. 

E1 instituído um tratamento não especifico e a 
irite é curada com deformação da pupilla. A 24 de 
abril deixa o hospital. Estado geral, bom. 

Observação XXII — (Perraud.) 

Pedro.. ., colchoeiro, de 22 annos, entra para 
o hospital a 2 de janeiro de 1866. 

Dois mezes antes tinha contrahido um cancro 
infectante. 

Na occasião da entrada, apresentava placas 
mucosas no anus <e nas bolsas, placas ulceradas na 
lingua e nas amygdalas, syphilide papulosa genera-
lisada e plêiade ganglionar. 

Infiltração serosa dos membros inferiores e pa
redes abdominaes, dores lombares intensas e urinas 
carregadas e muito albuminosas. 

Tratamento—proto-iodeto de mercúrio, per-
chloreto de ferro e ergotina. 
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A 17 de Janeiro o mesmo estado. Iodeto de 
potássio. 

A 3 de fevereiro a anasarca diminue rapida
mente. 

A 6 sobrevêm um rubor erysipelatoso da per
na esquerda e a 7, durante a noite, uma dyspnêa 
intensa, escarros sanguinolentos e diminuição do 
murmúrio vesicular do lado direito do peito. 

O doente morre a i3 de fevereiro. 
Autopsia.—Os rins estão consideravelmente 

augmentados e depois de seccionados vê-se que es
tão descorados e a substancia cortical bastante al
terada. Hypertrophiada e levemente rosada, apre
senta estrias e pequenas manchas amarelladas. 

O microscópico demonstra nos.caniculos da su
bstancia cortical, as cellulas de revestimento infil
tradas d'uma grande quantidade de granulações, 
algumas das quaes parecem gordurosas. Esta infil
tração, é mais pronunciada nos pontos amarellados 
do que n'aquelles que pela sua côr se approximam 
mais do estado normal. Alguns corpos fusiformes 
nos espaços intercanaliculares. 

Nos calices existe um liquido esbranquiçado, 
que deve a sua opalescencia á presença d'um gran
de numero de cellulas granulosas e de núcleos epi-
theliaes livres. 

Baço e fígado, normaes. 
Os pulmões ambos engurgitados e edematisa-
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dos, perderam parte da sua elasticidade e secciona
dos, deixam escapar uma grande quantidade de se-
rosidade amarellada e espumosa. 

Ventrículo esquerdo do coração, e ganglios in-
guinaes levemente hypertrophiados. 

FIM. 
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Anatomia. — Acceitamos a divisão do medias-
tino em anterior e posterior. 

Physiologia.— Parte do assucar da economia 
é fixado pelos elementos anatómicos. 

Th.erapeu.tica.—Em alguns casos de mani
festações syphiliticas, deve utilisar-se a via hypo-
dermica para administrar o mercúrio. 

Patnologia externa. —Preferimos o trata
mento resolutivo na adenite syphilitica. 

Medicina operatória. — Na mulher adulta, 
a dilatação rápida da urethra para a extracção de 
cálculos, dá bons resultados. 

Partos.—Não julgamos úteis as emissões san
guíneas nas convulsões puerperaes. 

Anatomia pathologica. — As lesões da ne
phrite syphilitica precoce, são antes parenchimato-
sas do que intersticiaes. 

Patnologia interna.—No tratamento do rheu-
matismo articular agudo preferimos o salicylato 
de soda. 

Hygiene. —• Preferimos o leite de cal para a 
desinfecção das matérias fecaes. 

Patnologia geral. — A bile é um toxico. 

"Vis ta . P ô d e i m p r i m i r - s e . 
O Presidente, O Conselheiro-Director, 

.façi'cfac/ei (Oç<j/cr, c//'àcoftc/e e/lyuvetter, 
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