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RELATÓRIO 

Soke ura caso clinico de rheumatismo polyarticular agudo 

PRELIMINARES 

José Dias Ferreira Valente, natural de S. Pedro 
do Sul, solteiro, de 13 annos, caixeiro, de tempera
mento sanguineo-nervoso e constituição regular, en
trou para a enfermaria de clinica medica escolar, no 
Hospital Real de Santo Antonio, em 25 de fevereiro 
de 1874. 

A sua casa em S. Pedro do Sul (onde residiu até 
aos 11 annos) em pouco offendia os preceitos hygie-
nicos ; a sua alimentação era, pelo contrario, parca em 
quantidade e de má qualidade. 

Ha dous annos, porém, que vive no Porto em 
condições inteiramente diversas: a alimentação de 
que usa é boa, e a casa, pequena, térrea, pouco e 
mal ventilada, muito húmida e fria. 
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Ainda vivem os pães do doente. A mãe tem sof-
frido por vezes dores em différentes partes do corpo, 
as quaes os curandeiros qualificam de—rheumaticas. 
0 pae e mais pessoas de sua família têm gosado saú
de regular, sem que nunca se queixassem de padeci
mentos análogos. 

Pelo que respeita aq passado mórbido do doen
te, antes dos dez annos só accusa ligeiras bronchites 
simples e algumas indigestões. 

Aos dez annos, pouco mais ou menos, teve uma 
doença que se representou por dores muito intensas 
nas diversas articulações dos membros thoracicos e 
abdominaes, acompanhadas de tumefação e algum ru
bor, que lhe tornavam difíiceis e muito dolorosos os 
movimentos d'essas regiões ; sendo para notar que es
tes symptomas não appareceram simultaneamente em 
todas as alludidas articulações, mas sim alternativa
mente, manifestando-se ora n'umas partes, ora des-
apparecendo d'ahi para reapparecerem n'outras mais 
ou menos distantes. 

Além d'estes symptomas locaes havia sensação de 
calor exaggerado em todo o corpo e principalmente 
nas partes mais dolorosas, bastante sede e perda de 
appetite. 

Não nos esclarece todavia sobre as circumstanr 
cias que lhe poderiam motivar esta moléstia, nem so
bre a natureza dos remédios cazeiros que lhe foram 
indicados pelo curandeiro. 

O que porém é certo é que este padecimento o 
obrigou a recolher á cama, aonde permaneceu por 
bastantes dias, ficando por fim apparentemente curado. 

Foi, crêmol-o, um ataque de rheumatismo po
lyarticular agudo. 
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Algum tempo depois teve o sarampo, bem conhe
cido do vulgo, e de que se restabeleceu completa
mente em poucos dias. 

No Porto tem soffrido, por vezes, encommodos re
presentados sempre por dores em diversas partes do 
corpo, que, ajudados simultaneamente por outros sym-
ptomas, ora locaes, ora geraes, constituiram em se
tembro de 1873 um novo ataque de rheumatismo po
lyarticular agudo. Recolheu por esta occasião a este 
hospital: fez uso d'alguns remédios, de cuja natureza 
não sabe dar noticia ; e ao fim d'uns vinte dias, a con
tar do começo da doença, sahiu restabelecido. 

Haverá quinze dias principiou por sentir em pri
meiro logar alguns arrepios, e em seguida muito ca
lor por todo o corpo, cephalalgia, seccuras de boca, 
sede e innapetencia, coincidindo com o desenvolvi
mento d'estes symptomas de reacção geral o appare-
cimento d'uma pequena dôr na garganta do lado es
querdo, e como que a presença d'um corpo estranho 
ahi existente. Esta dôr augmentou progressivamente 
a ponto de que se tornou excessivamente intensa, dif-
ficultando d'um modo notável os movimentos da deglu
tição e loquela. 

Entrou para o hospital, tomou um vomitivo e fez 
uso d'alguns gargarejos, sahindo curado, passados 
seis dias, sem que se desse qualquer outra circum-
stancia de notável. 

Estes dados auctorisam o diagnostico d'uma amy
gdalite catarrhal aguda. 

Seis dias antes de dar entrada no hospital (em 19 
de fevereiro), foi o doente obrigado a sahir da cama 
pela manhã, muito desagasalhado e descalço, e a per
correr uma loja muito fria e húmida. 
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A sensação de frio que então experimentou foi 
Ião pronunciada, qne é a ella que o doente attribue 
todos os seus soffrimentos actuaes. 

Continuou, com effeito, durante todo este dia com 
alguns arrepios, e desde logo perdeu o appetite. Pas
sou desassocegadamente a noite, e no dia seguinte, ma-
nifestando-se ainda a mesma inappetencia e um certo 
mal estar geral, começaram a desenvolver-se algumas 
dores nas articulações femuro-tibial e tibio-tarsica es
querdas. Em todo este dia ainda conseguiu, posto que 
com bastante custo, andar de pé, e satisfazer aos ser
viços ordinários da sua profissão. No immediato, po
rém, todos os incommodos se aggravaram a ponto de 
obrigarem o doente a recolher-se á cama. 

Sobreveio-lhe depois um intenso calor, que se 
tornava mais exaggerado nas regiões dolorosas ; co
meçou a sentir sede e seccuras de boca ; e desde en
tão, até que veio para o hospital, os seus padecimentos 
foram-se exacerbando. 

As dores estenderam-se a diversas outras articu
lações dos membros inferiores, tornando-se mais in
tensas, ora n'umas ora n'outras: appareceu alguma 
tumefação e rubor ao nivel d'algumas d'ellas : de noi
te passava mal; e a sede, seccuras de boca, inappe
tencia, calor, etc., augmentaram, havendo ao mesmo 
tempo constipação de ventre desde o dia 22 a 25. 

Durante todo este tempo não consultou medico 
algum: fez apenas usod'um suadoiro geral, feito com 
alecrim fervido em vinho, com o qual conseguiu uma 
transpiração abundante, sem que todavia se desse a 
mais ligeira declinação nos seus padecimentos. 

No dia 25 entrou, como já se disse, para este 
hospital, sendo-lhe desde logo prescripta a dieta n.°l 
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de gallinha constituída unicamente por três caldos du
rante o dia e noite, e a lherapeutica seguinte : 

R.e Limonada de citrato de magnesia — 400 
grammas. 

Para uso interno. 

R.e Linimento de sabão com ópio — 30 gram
mas. 

Para uso externo. 

EXAME DO DOENTE 

(OBSERVAÇÃO NO DIA 26 DE FEVEREIRO) 

O doente occupa o decúbito lateral direito. A po
sição no decúbito, quer dorsal, quer lateral esquerdo, 
é igualmente possível, mas para a conseguir torna-se 
necessário o auxilio estranho, pelas muitas dores que 
sente e que fortemente se exasperam com o mais leve 
movimento dos membros affectados. 

A face mostra-se um tanto rubra e animada : a 
pelle, quente e lenta. 

Ao nivel das articulações femuro-tibiaes, tibio-
tarsicas, tarso-metatarsicas, metatarso-phalangicas e 
pbalangicas d'ambos os lados, nota-se a tumefação, 
rubor, calor e dôr próprios da inflammação; sobre-
sahindo a dôr, por muito aguda e intensa, principal
mente quando tenta o mais leve movimento, ou quan
do a exploramos por meio da pressão. 
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Nas articulações coxo-femuraes, posto que se não 
note modificação alguma no tocante a tumefação e ru
bor, diz ainda o doente, que também ahi sente dores 
bem intensas, ainda que não tão fortes como nas ou
tras juntas. 

De noite todos estes incommodos dolorosos se 
aggravam, devendo notar-se mais que, em harmonia 
com o que se referiu na parte commemorativa da 
doença, estes symptomas locaes, offerecem différente 
grau de intensidade conforme os pontos, que, segun
do a ordem chronologica do seu apparecimento, fo
ram successivamente affectados ; assim as articulações 
do joelho e pé esquerdos, e mais particularmente es
tas, as ultimamente atacadas, são as que mais com-
promeltidas se acham. 

Os movimentos dos membros-inferiores são ex
cessivamente dolorosos; a locomoção, por esse facto, 
é completamente impossível. 

Voz, palavra, funcções intellectuaes e sentidos 
especiaes, no estado normal : no que diz respeito á 
sensibilidade geral ha, além das dores de que já se 
fez menção, cephalalgia supra orbitaria. Insomnias 
frequentes. 

A lingua apresenta-se sêcca e coberta por um en-
dueto esbranquiçado, pouco espesso. Ha sede, seceu-
ras e inappetencia. 

Calorificação excessiva; o thermometro applica-
do na axilla marca 40°,2. 

A pelle está lenta, e asourinas, em menor quan
tidade do que no estado normal, apresentam-se carre
gadas na côr. 



DIAGNOSTICO 

0 quadro symptomatologico que sobresahe dos 
anamnesticos e exame directo do doente restringe mui
to o campo das inducções, a que temos agora de pro
ceder. 

Vemos lesões locaes bem pronunciadas e um mo
vimento febril que se harmonisa com ellas. Não ha le
sões cephalicas, thoracicas ou abdominaes que possam 
dar a razão d'esta febre. Todos os soffrimentos do 
doente são referidos aos membros inferiores, única e 
exclusivamente ás regiões articulares; accusando o 
doente dores intensas ao nivel dos artículos coxo-fe-
muraes, femuro-tibiaes, tibio-tarsicos, tarso-metatar-
sicos, metatarso-phalangicos e phalangicos, dores que 
augmentam com o calor do leito, com a pressão e 
muito principalmente com os movimentos que tentá
mos imprimir aos membros. 

Ao nivel das mesmas articulações, exceptuando 
as coxo-femuraes por serem profundas, a calorificação 
aeha-se um pouco elevada, a pelle encontra-se um 
pouco rubra, os tecidos subjacentes e articulares en
tumecidos, e não podemos fazer executar o menor mo
vimento a qualquer dos membros, quer no sentido da 

2 
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extensão, quer no da flexão, sem despertar dores agu
díssimas. 

Ora um quadro symptomatologieo tão claro e tão 
frisante leva-nos directamente ao conhecimento da es
pécie mórbida que procurámos determinar. 

Comeffeito, se attendermos: 4.° ao modo como 
este padecimento se apresentou no seu começo (apoz 
a exposição ao frio, calafrios intensos e irregulares, 
apparecendo mais tarde um movimento febril acompa
nhado de sêde, seccuras, inappetencia, etc., etc.); 2.° 
á maneira como elle foi correndo de articulação em 
articulação, manifestando-se primitivamente na articu
lação femuro-tibial esquerda, estendendo-se á tibio-
tarsica e mais articulações do pé do mesmo lado, in
vadindo mais tarde as correspondentes do membro di
reito e por ultimo as coxo-femuraes ; 3.° aos sympto-
mas articulares, notando-se apenas a dôr nas articu
lações profundas, e a tumefação, rubor, calor e dôr 
nas mais superficiaes ; 4.° ao caracter d'essas dores, 
que augmentam com a pressão e muito principalmen
te com os movimentos; 5.° á mobilidade dos mesmos 
symptomas, que agora se revelam com maior intensi
dade em tal articulação, para logo se tornarem mais 
notáveis n'uma outra; e 6.° finalmente á intensidade 
da febre, bem como ao apparecimento de todos os 
symptomas que acompanham sempre ou quasi sempre 
um movimento febril de certa intensidade, o qual, por 
via de regra, é tanto mais pronunciado quanto maior o 
numero das articulações affectadas; se attendermos, 
repetimos ainda, a todo este quadro symptomatologieo 
não nos poderá restar a menor duvida de que temos 
ante nós o chamado—rlieumalismo polyarticular agu
do, ou polyarthrite rheumatica. 
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Mal vem para aqui o lembrar a existência d'uma 
arthrite simples, que tem sempre uma invasão espon
tânea, que se fixa ordinariamente a um só articulo, e 
que tem uma duração sempre extremamente longa,, 
deixando por ultimo, como vestígio da sua passagem, 
uma certa prisão, uma certa difflculdade sempre mais 
ou menos notável nos movimentos da articulação affe-
ctada. 

Com respeito á arthrite traumatica basta dizermos 
que não consta que o doente soffresse de traumatismo 
algum n'aquellas regiões, para não poder admittir-se. 

As arthrites blennorrhagica, syphilitica e escrofu
losa, alem de se revestirem dos mesmos caracteres da 
arthrite simples, apparecem demais ou ordinariamente 
no decurso de uma blennorrhagia, ou como conse
quência de um vicio syphilitico ou escrofuloso. 

Nenhum d'estes padecimentos podem igualmente 
dar-se no doente, porque a historia é completamente 
muda com relação á existência de qualquer d'aquelles 
vicios. 

Se as phlegmasias articulares provenientes d'uma 
phlébite suppurativa têm podido em raros casos dar 
logar a equívocos sérios, fazendo pensar n'um rheu-
matismo articular agudo, não é no nosso caso que 
iguaes duvidas seja licito apresentar. Como diz mesmo 
Valleix, este erro quasi que não-foi commettido senão 
na época em que se não conheciam ainda as conse
quências da phlébite. E eífectivamente basta exami
nar attentamente o doente para se encontrar o ponto 
de partida da doença n'uma ferida, n'um abcesso, etc.; 
além de que nas inflammações articulares da phlébite 
os phenomenos locaes são fixos, os phenomenos ge-
raes muito mais violentos do que no rheumatismo, e 

* 
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finalmente ha a maior facilidade na formação de ab~ 
C6SS0S. 

A gotta mesmo, que alguns medicos consideram 
como uma simples modalidade da espécie mórbida 
—rheumatismo—, é caracterisada ordinariamente por 
phenomenos de tal sorte salientes, que no nosso caso 
a hesitação mesmo entre esta doença e o rheumatis
mo não é permittida. 

Assim a gotta escolhe de preferencia para sede 
das suas manifestações as pequenas articulações, é 
constituída por ataques distinctos que se compõem de 
accessos quotidianos, sendo os primeiros os mais vio
lentos e os subsequentes mais frequentes, ainda que 
de menor intensidade; os phenomenos locaes persis
tem fixos de ordinário ás juncturas que primeiro ata
cam ; a tumefação, bem como o rubor e calor que se 
notam nos articulos invadidos, são quasi sempre muito 
mais sensiveis do que no rheumatismo; as veias que 
circumdam as partes affectadas apresentam-se dilata
das; a temperatura é moderada, e finalmente esta doen
ça âpparece com maior frequência nos individuos per
tencentes ás classes mais abastadas da sociedade e em 
idades mais avançadas. 

Em vista, portanto, do que levámos dito não nos 
será permittida a menor duvida com relação aos pa
decimentos do nosso doente, e julgámos suficiente
mente demonstrado que este individuo está soffrendo 
um novo ataque de rheumatismo polyarticular agudo. 



GENESE E ETIOLOGIA 

Genèse (*)—A expressão— rheumatismo—derivan
do de pst», eu corro, ou de p»fux, fluxão, indica que 
a mobilidade d'esta doença attrahiu desde remotas eras 
a attenção dos medicos antigos, que attribuiam as suas 
manifestações successivas e alternadas nos différentes 
pontos do organismo a um liquido em movimento. 

Esta hypothèse, porém, bem como algumas ou
tras que se têm apresentado relativamente á natureza 
do rheumatismo, por inadmissíveis no estado actual 
da sciencia, cahiram em completo abandono. Não nos 
deteremos portanto com a discussão do seu valor. 

Na actualidade quasi todos concordam em consi
derar o rheumatismo articular agudo como uma mo
léstia que se approxima, debaixo de muitos pontos de 
vista, das phlegmasias ; havendo todavia a divergência 

(') N'um trabalho d'esta ordem não vem por certo muito 
a propósito desenvolver detalhadamente o assumpto em que va
mos entrar. Damos no entanto uma idêa geral d'elle, porque 
queremos assim tornar mais claras as indueções therapeuticas 
que tenhamos a fazer, e simplificar o capitulo destinado ao tra
tamento. 



de que uns querem que não seja mais do que uma 
simples inflammação franca ; outros que o rheumatis
mo, por se apresentar com caracteres peculiares, de
ve ser considerado como uma inflammação sui gene
ris, ou especifica; e outros, finalmente, que os pheno-
menos inflammatorios são o resultado de perturbações 
nas funcções dos órgãos visinhos áquelles em que pri
mitivamente se dá a affecção rheumatica, que elles 
consideram como affecção sui generis, e que por tal 
motivo deve occupar um logar distincto no quadro no-
sologico. 

Pelo que respeita á primeira hypothèse, não pô
de negar-se uma tal ou qual similhança entre alguns 
dos caracteres do rheumatismo articular agudo e os 
das phlegmasias francas; porque as causas determi
nantes que em geral dão logar ao rheumatismo são as 
mesmas que produzem as phlegmasias; o frio e hu
midade, que obram da maneira a menos contestável 
na producção d'aquella doença, são também as causas 
por excellencia da pneumonia, pleuresia, etc., etc.; 
porque o rheumatismo articular agudo offerece todos 
os caracteres locaes da inflammação—tumor, rubor, 
ealôr e dôr—; porque, se se extrahe sangue de um 
individuo affectado de rheumatismo, observámos no 
mais alto grau essa alteração pathologica, designada— 
couenne inflammatoire—, como succède nos indiví
duos affectados de phlegmasias; e finalmente porque 
no rheumatismo articular agudo o tratamento empre
gado com mais insistência é sensivelmente o mesmo 
que costuma applicar-se nas verdadeiras phlegmasias. 

Mas, posto que se encontrem estes caracteres de 
similhança mais ou menos frisantes, é por outro lado 
não menos certo que apparecem outros de differença, 
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e por tal forma importantes, que conduzem necessa
riamente á não identidade dos dois estados mórbidos . 

Basta recordar a hereditariedade do rheumatismo, 
a sede múltipla e extrema mobilidade dos seus sym-
ptomas locaes, a sua marcha ordinariamente irregular, 
a diversidade de formas,-a terminação raríssima por 
suppuração, e ainda a therapeutica especial a que cos
tuma ceder, para se derrubar com toda a segurança 
a opinião dos que pretendem vêr no rheumatismo uma 
affecção puramente inflammatoria. 

A segunda e terceira hypothèse não nos parecem 
mais admissíveis, porque o dizer-se que o rheumatis
mo é uma inflammação ou affecção sui generis, equi
vale a dizer-se que a natureza do rheumatismo'nos é 
completamente desconhecida. 

Nada sabemos da especialidade etiológica a que 
seja devida a especialidade da inflammação ou affec
ção rheumatica; e, se essa especialidade provém so
mente de predisposições individuaes ou de modifica
ções produzidas no organismo por um excesso de aci
do úrico contido no sangue, como affirmam Edwards 
e Eiseumann, ou ainda por igual excesso de acido lá
ctico, de que duvida Jaccoud, mas que é considerado 
por Todd como característico da dyscrasia rheumati
ca, ficamos ignorando em que consistem aquellas pre
disposições, bem como (na hypothèse de que se tenha 
como provada a dyscrasia urica) a causa que torna im
perfeita a combustão das matérias azotadas, e o modo 
de actuar do acido úrico para o desenvolvimento do 
rheumatismo. 

D'aqui podemos inferir que deve ser pura e sim
plesmente symptomatico o tratamento d'esta entidade 
mórbida. 
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Etiologia—Mora os pontos obscuros que ainda 
existem na etiologia do rheumatismo em geral, são bem 
evidentes e claras as condições que influíram na sua 
producção no caso sujeito. 

0 rheumatismo pertence a um grupo de molés
tias em que uma certa causa, para produzir o seu ef-
feito, precisa encontrar o organismo no estado de op-
portunidade mórbida para receber a acção do agente 
morbifero, que de outro modo seria inactivo e impo
tente. 

Além da herança que predispõe indubitavelmente 
um individuo para este estado mórbido, são muito obs
curas todas as outras condições que podem alimentar 
ou favorecer tal predisposição. Depois de um primei
ro ataque o organismo fica em condições mais favorá
veis ao apparecimento de outros consecutivos (predis
posição adquirida) ; mas o que é difficil de averiguar 
são as circumstancias que cooperam para a producção 
da primeira manifestação rheumatica, afora a heredi
tariedade que é incontestável, e a acção lenta e gra
dual de um frio húmido, que é também de uma in
fluencia bem frisante. 

A herança, no nosso caso, não pôde deixar de se 
admittir. Dizem-no os commemorativos quando nos fa
zem a revelação de que a mãe do nosso doente sof-
frêra por diversas vezes dores rheumaticas. E' esta 
condição que mais concorreu, sem duvida, para o des
envolvimento do primeiro ataque de rheumatismo que 
o nosso doente soffreu aos 10 an nos. 

Para aquelle que hoje nos prende a attenção é 
preciso addicionar outras circumstancias que vieram 
reforçar a predisposição hereditaria já existente. São 
ellas—o primeiro ataque, a acção lenta do frio e hu-
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midade a que o doente estava constantemente exposto 
na casa para onde veio habitar aqui no Porto, as con
dições climatéricas e atmosphericas inhérentes a esta 
cidade, etc. 

Mas esta predisposição mórbida assim herdada e 
adquirida não foi a única causa que teve influencia na 
producção da moléstia actual. Foi, sem duvida, a ex
posição do doente a uma temperatura baixa que n'esta 
occasião fez revelar aquella predisposição e determi
nou um tal estado mórbido. 

E' pelo menos o que claramente parece dever de-
duzir-se dos anamnesticos e esclarecimentos que o 
doente nos forneceu. 
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PROGNOSTICO 

0 prognostico d'um ataque de rheumatismo agu 
do, como o que se dá n'este doente, não pôde deixar de 
ser reservado, ou até reservadíssimo. Basta para isso 
ter presentes as gravíssimas complicações que podem 
sobrevir d'um momento para ouJ.ro. 

Nada nos attesta por ora que esta doença não 
siga a sua marcha regular e livre de quaesquer com
plicações, mas nada nos pôde também assegurar que 
ellas não surjam mais tarde ou mais cedo ; e é fácil 
de avaliar o perigo que anda inhérente a uma endo
cardite, a uma meningite, ás embolias, pericardite, 
pleuresia, etc. etc. 

Além d'isso, suppondo mesmo que este ataque • 
de rheumatismo tenha de seguir a sua marcha ordiná
ria e favorável, ainda assim devemos ser reservados 
com relação á moléstia geral, ao estado diathesico, 
causa d'estes padecimentos. No doente ha já o exem
plo do apparecimento d'outros ataques anteriores a 
este, o que nos leva á conclusão de que elle está 
rheumatico, e que por conseguinte poderá, segundo 
todas as probabilidades, soffrer novas reincidências. 

http://ouJ.ro
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Para nós é ponto que não admitte contestação, 
que nunca se poderá ter a certeza de que um rheu-
matico não seja assaltado por um novo ataque n'uma 
época mais ou menos próxima ; bem como nunca se 
poderá assegurar que o novo ataque seja mais beni
gno ou mais grave do que o anterior. 



TRATAMENTO 

0 rheumatismo é uma d'aquellas doenças, que, 
como a erysipela, variola, icterícia simples e muitas 
outras, cede ou resiste quasi indifferentemente aos 
meios que até hoje contra elle se têm empregado. 

Não ha, quasi, medicação nem medicamento al
gum que se lhe não tenha opposto, e apesar d'isso 
elle percorre de ordinário todos os seus períodos, umas 
vezes notando-se apenas tal ou qual abreviação na sua 
duração, e outras a mais pertinaz resistência aos meios 
entregados, como igualmente succède em grande nu
mero de casos, quando entregues aos simples recur
sos da natureza. 

Não queremos todavia dizer com isto que a scien-
cia nada tenha aproveitado com as suas observações 
e experiências mais ou menos bem fundadas, relativas 
ao tratamento d'esta doença. Ha realmente alguns meios 
therapeuticos, que, posto que não possam considerar-
se como específicos, produzem todavia alguns resulta
dos favoráveis, umas vezes mitigando os soffrimentos 
do doente, e outras encurtando até o tempo de dura
ção da doença. 
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0 nitrato de potassa, os purgantes e tártaro emé
tico, as emissões sanguineas, a veratrina, narcóticos, 
vesicatórios, permanganato de potassa, a electricidade 
estática, propylamina, sulfato de quinina, digitalis e 
tantos outros agentes therapeuticos, que muitos au-
ctores têm apresentado como sendo capazes de pres
tar relevantes serviços no rheumatismo, devem os elo
gios que se lhe tributam a alguns casos de cura du
rante a sua applicação, cura que talvez se tivesse ope
rado também se taes medicamentos não tivessem sido 
applicados, em vista das tendências naturaes que tem 
o rheumatismo agudo para uma terminação favorável, 
independentemente da applicação de meios therapeu
ticos. 

A maior parte d'estes agentes ainda assim têm 
indicações especiaes, e podem prestar muito bons ser
viços quando prescriptos opportunamente. Alguns d'el
les mesmo têm para seus proselytos constituído metho-
dos exclusivos de tratamento. 

0 nitrato de potassa, que Forget muito preconi-
sou n'este estado mórbido e que muitos outros clíni
cos têm applicado com proveito, obra principalmente 
pela attenuação que determina na temperatura do cor
po e pela diminuição do numero das pulsações cardia-
cas (Rabuteau) produzindo algumas vezes também uma 
sudação e diurese abundantes e vantajosas. 

Uma grande parte dos clínicos o prescrevem ain
da hoje, mas simplesmente nos casos de rheumatismo 
de pequena intensidade, que é efectivamente quando 
elle presta melhores serviços. As doses têm variado 
muito: ha medicos mesmo que chegam a adminis-
tral-o na dose de 36 grammas por dia (dr. Moreira) ; 
mas elle pôde originar alguns inconvenientes (vomi-
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tos, excoriações da pharyngé, ulcerações do estômago, 
etc.), e por isso não é esta a regra que deve seguir-se. 

Os bicarbonatos de potassa e de soda e outros 
alcalinos .têm, também sido experimentados com pro
veito, no dizer de Garrod, Charcot, Vulpian e Jac-
coud. Este ultimo nas suas experiências feitas no hos
pital Beaujon viu inteiramente confirmada a pratica 
do medico inglez Garrod. 

O tártaro emético tem actualmente ainda bastan
tes e illustres apologistas. Jaccoud é um dos mais 
denodados, e applica-o sempre que a doença se apre
senta com certa intensidade, reconhecendo simples
mente por contra-indicação ao seu emprego a consti
tuição fraca do doente, a pouca intensidade dos sym-
ptomas principaes da doença e a existência d'uma diar
rhea. E' a sua acção antiphlogistica que se aproveita 
n'esta doença; havendo de notável que não produz 
effeito algum util quando se estabelece a tolerância e 
que é por conseguinte necessário prescrevel-o em dose 
e forma conveniente para se obter a acção purgativa. 

Oppolzer, Rabuteau e outros restringem muito o 
seu emprego com receio dos accidentes que algumas 
vezes sobrevêm, e porque tem obtido melhores re
sultados com outros medicamentos a que dão a pre
ferencia. 

Está sugeita a idênticas considerações a medica
ção purgativa em geral, que alguns medicos também 
têm aconselhado. 

As emissões sanguíneas têm a sua indicação muito 
especial, e se ha medicos que as reprovam d'uma ma
neira absoluta, nós apartamo-nos d'elles para lhe con
cedermos um certo valor. 

Temos um exemplo mesmo de casa que é bem 
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frisante, e que depõe muito em favor d'esté methodo 
de tratamento em certas condições. Meu pae, homem 
d'um temperamento indubitavelmente sanguineo e de 
uma constituição assaz robusta, sugeito a frequentes 
ataques de rheumatismo articular agudo, vê decahir 
como por encanto todos os seus incommodos, apenas 
uma sangria é praticada. Casos idênticos observam-se 
por ahi muitos. E effectivamente nós julgâmol-a so
bretudo indicada, quando o doente é robusto, sangui
neo, a febre intensa, o pulso cheio, as veias jugula
res se acham tumefeitas, as carótidas dilatadas, as 
conjunctivas injectadas e a cabeça congestionada. 
Deve-se então praticar uma sangria, que pôde ser 
repetida uma ou mais vezes conforme o consequente 
estado do doente e os effeitos obtidos, mas não com 
tanta insistência, como recommenda Bouillaud. 

Afora, porém, este concurso de circumstancias, 
as emissões sanguineas nunca deverão ser aproveita
das, porque, segundo Cullen, Heberden, Cornwel e 
outros, ellas podem originar um estado de anemia, 
prolongar a convalescença, favorecer a passagem ao 
estado chronico, etc. 

As sanguesugas e as escharificações têm também 
a sua indicação, quando a phlogose das articulações 
é muito notável e os doentes robustos. 

A veratrina, por seus effeitos sobre as fibras car
díacas, e secundariamente sobre a temperatura, e por 
sua acção analgésica (Rabuteau), tem sido aconselha
da no rheumatismo articular agudo de forma pronun-
ciadamente nervosa por Piedagnel e com vantagem. 
Ella tem principalmente por acção o diminuir a dôr e 
a temperatura. Debaixo d'esta relação approxima-se 
do sulfato de quinina e leva vantagem á digitalis e ás 
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emissões sanguíneas. Ella tem, porém, o inconvenien
te de poder causar graves damnos, de ser perigosa 
e delicada a sua administração, e de não se poder con
tar com certeza com os seus effeitos. 

Os narcóticos são principalmente vantajosos para 
combater o elemento—dôr—, chegando algumas ve
zes mesmo a diminuir a inflammação local (Oppolzer). 
Apesar da febre, elles são de ordinário bem suppor-
tados pelos doentes. Diz-se mesmo hoje que ás vezes 
basta uma única injecção hypodermica de morphina 
para acalmar as dores e produzir uma cura rápida. Os 
narcóticos que mais aproveitam são o ópio, a morphi
na, a belladona e o aconito. 

E' nos casos de rheumatismo polyarticular sub-
agudo, e quando, depois de extinetos os principaes 
e mais violentos symptomas da moléstia, persiste uma 
dôr que se fixa em qualquer articulação, que se pôde 
recorrer com mais proveito aos vesicatórios volantes. 
Elles estão indicados sobretudo nos indivíduos débeis 
(Jaccoud, Alric, etc.) e quando ha métastase para al
guma viscera ou órgão interior importante. Stoll at-
tribuia-lhe mesmo uma virtude especifica que hoje se 
não pôde admittir, e tinha-os como uma panacea uni
versal no tratamento d'esta moléstia. 

O dr. Ducan, attribuindo o rheumatismo a uma 
falta de oxigenação do sangue, e attentando na rique
za em oxigeneo do permanganato de potassa, empre
gou este sal n'aquella doença, e deu conta de dois ca
sos que tinham resistido ao sulfato de quinina, ópio e 
belladona, e que foram dominados pelo permanganato 
(Gazeta Medica de Lisboa—1867—pag. 108). Na mes
ma Gazeta (anno de 1868, pag. 500) vimos uma ou
tra noticia em que se diz ter-se obtido bons resulta-

3 
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dos, conforme a opinião de Ducan, no tratamento do 
rheumatismo por aquelle medicamento. 

No mesmo jornal (anno de 1873, pag. 11) refe-
rem-se também dois casos de rheumatismo articular 
agudo, tratados pelo dr. PoggioU por meio da electri
cidade estática, èm que se obtiveram os mais lison-
geiros resultados. 

Sem duvidarmos do facto, temos no entanto al
gumas duvidas sobre a explicação pathogenica que 
d'elle se quer dar. O dr. Poggioli, considerando o 
rheumatismo como uma doença nervosa, crê que es
tas resultam de uma falta de equilibrio da acção dos 
nervos (excesso, diminuição ou irregularidade d'essa 
acção), a qual seria idêntica á acção eléctrica; e tra
tou por isso de restabelecer no rheumatismo aquelle 
equilibrio por intermédio das applicações da electri
cidade estática. 

N'um dos casos referidos por Poggioli, já três dos 
mais distinctos medicos tinham prognosticado a im
possibilidade de uma cura completa, e no entanto, por 
meio das applicações eléctricas, depois de dezesete 
dias de tratamento, obteve-se um perfeito restabeleci
mento, sem mesmo mais tarde haver reincidência al
guma. 

No segundo caso tinham-se também feito varia
díssimas applicações therapeuticas, sem que a doença 
fosse sustada na sua marcha, e antes, pelo contrario, 
o doente se sentia cada vez em mais deploráveis cir-
cumstancias, até que, tendo-se recorrido á electrici
dade, os bons resultados foram rápidos, e não mais 
houve mesmo reincidência. 

0 dr. Poggioli faz votos para que os collegas pro-
sigam em experiências idênticas, e nós acompanha-
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mol-o nos seus desejos por julgarmos o meio inno
cente. 

Estas considerações, que acabámos de fazer, mos
tram só a obscuridade em que hoje se vive ainda com 
respeito á therapeutica do rheumatismo, obscuridade 
que é, sem duvida, devida em sua maior parte á nossa 
ignorância sobre a pathogenia e natureza d'esta affecção. 

Poderíamos ainda alargar muitíssimo a lista dos 
agentes therapeuticos aconselhados para combater esta 
moléstia ; mas a razão e a experiência têm proclama
do sobre elles o seu justo veredictum, e por isso 
hoje ninguém crê nas preciosas virtudes da tintura de 
guaiaco, da polygala de Virginia, dos extractos de 
aconito, cicuta, meimendro e dulcamera, da arnica, 
therebentina, ferro, ouro, mercúrio, etc., etc. 

No nosso doente, porém, tendo-se em vista o con-
vencermo-nos por factos próprios do que em geral se 
diz com referencia á acção dos medicamentos de mais 
recente data, pozeram-se de parte todos aquelles meios 
therapeuticos para se empregar a propylamina, á qual. 
se tem prodigalisado ultimamente os maiores elogios. 

Não se lançou, todavia, mão d'ella irreflectida
mente. Na doença não havia nenhum elemento que re
queresse indicação especial e remédio prompto ; o es
tado geral do doente não era rigorosamente mau ; e 
um ou outro symptoma que sobrelevasse aos ou
tros pela sua intensidade, ou estava fora do alcance 
dos nossos meios de ataque, ou não apresentava gra
vidade, ou finalmente estava nos casos de ser vanta
josamente modificado pela propylamina, se com effei-
to este agente possue as virtudes que se lhe attribuem. 

Obtendo-se por este meio a diminuição da fre
quência do pulso, o abaixamento da temperatura, e em 
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seguida a attenuação das dores, pois, segundo se jul
ga, taes são as propriedades da propylamina, nós só 
tínhamos de louvarmo nos pela escolha feita. 

Para estabelecer a dose em que devia ser admi
nistrado este medicamento, hesitou-se um pouco, pois 
que se ha clínicos que recommendam a dose de 60 
centigrammas a uma gramma e mais, ha também ou
tros que não chegam a doses tão fortes. 

Attendendo-se, porém, á idade do doente, á falta 
de esclarecimentos precisos sobre os effeitos de que 
esta substancia é capaz, á divergência que existe en
tre os medicos que a têm applicado sobre a determi
nação da dose, e ainda ao receio que devemos ter de 
que da parte do doente haja uma idiosyncrasia que 
exaspere os seus effeitos, julgou-se como muito pru
dente principiar por uma dose relativamente baixa, 
para se elevar progressivamente conforme as modifi
cações que fossem apparecendo. 

Debaixo d'estas impressões foi prescripta a propy
lamina em pílulas (com uma centigramma de substan
cia activa cada uma), tomando o doente três por dia. (') 

(i) A propósito d'esté agente foi-nos dito pelo distincte 
lente de clinica medica, o snr. dr. Monteiro, que posauia casos de 
observação propria em que a sua applicação pouco ou nenhum 
resultado tinha produsido; mas que entre elles existia um, no 
qual era bem demonstrada a efficacia d'esté medicamento no 
tratamento do rheumatismo articular agudo. Tratava-se d'um in
dividuo que,sofrrendo repetidas vezes d'ataques de rheumatismo 
articular agudo, não experimentara allivio com qualquer das me
dicações postas em pratica, que tinham sido todas as que geral
mente costumam empregar-se contra esta doença, e que sendo por 
ultimo medicado pela propylamina experimentou melhoras rápi
das e immediatas. E' para notar que o medicamento n'este caso 
foi administrado na dose d'uma gramma por dia, produzindo 
uma diarrhea abundante. 



OBSERVAÇÕES DIÁRIAS 

Dia 27—Apparecem dores nas articulações hn-
mero-cubitaes, radio-carpicas, e nas dos ossos do 
carpo, metacarpo e dedos d'ambos os lados, mani-
festando-se com maior intensidade do lado esquerdo. 
As dos membros inferiores, especialmente as do lado 
direito, offerecem sensivel declinação. 

Temperatura — de manha 40°,2; de tarde Í0°,i. 
Pulso — de manhã 110 pulsações por minuto ; de 

tarde 114. 
Thcrapeutka — cinco centigrammas de propyla-

mina. 

Dia 28 — As dores nos membros superiores, mais 
enérgicas, propagam-se ás articulações scapulo-hume-
raes, sterno-claviculares, acromio-claviculares, chon-
dro-costaes e chondro-sternaes. 

Nos membros inferiores continuam em declina
ção. 

Temperatura — de manhã 40°,2; de tarde 40°,4. 
Pulso—de manhã 108 pulsações; de tarde 112. 
Therapeutica—10 centigrammas de propylamina. 



— 38 

Dia 4 de março — Continuam a exaclerbar~se as 
dores nos membros superiores, e as das articulações 
dos ossos e cartilagens da caixa thoracica. Nos mem
bros abdominaes ha notável remissão, especialmente 
do lado direito, que se acha quasi livre. 

Temperatura — de manhã 39°r4; de tarde 39",6. 
Pulso — de manhã 94 pulsações; de tarde 98. 
Therapeutica — 25 centigrammas de propylamina. 

Dia 2— As dores declinam em todos os pontos 
invadidos; na perna direita desappareceram comple
tamente. Ha suores abundantes e constipação de ven
tre. 

Temperatura—de manhã 39°; de tarde 38°,6. 
Pulso — de manhã 91 pulsações; de tarde 97. 
Therapeutica — 5 decigrammas de propylamina e 

um clyster com óleo de rícino. 

Dia 3 — Notável deminuição nas dores dos mem
bros thoracicos e nas do thorax; no pé direito reap-
parecem, mas com pequena intensidade. 

Temperatura — de manhã 38°,2; de tarde 38°,6. 
Píilso—ãe manhã 90 pulsações; de tarde 96, of-

ferecendo algumas irregularidades. Ha períodos em 
que as pulsações se succedem regularmente, mas com 
estes alternam outros, de menor duração, durante os 
quaes as mesmas pulsações, mais precipitadas, se fa
zem distanciar por intervallos de tempo sensivelmente 
mais demorados e desiguaes. 

A auscultação sobre a região precordial accusa 
os mesmos phenomenos no rithmo dos sons do cora
ção e seus movimentos de impulsão contra a parede 
thoracica, reconhecendo-se igualmente que estes se 
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executam de quando em quando com tal violência, 
que, além de se verificar a sua maior energia pela 
impressão transmittida á orelha ou pela simples ap-
plicação da mão na referida região, bem se deixam 
denunciar á simples vista. 

Não ha sons anormaes, e nem qualquer outro fa
cto mórbido accusado pelo doente ao mesmo nivel. 

Continuam os suores abundantes. A applicação 
do clyster no dia anterior não provocou dejecção al
guma. 

Therapeutica — Suspendeu-se o uso da propyla-
mina ; e foram prescriptas as formulas seguintes : 

l . a R.e Limonada de citrato de magnesia — 400 
grammas. 

Para uso interno. 

2.a R.e Sulfato de quinina — 15 centigrammas. 
Extrato de digitalis — 15 milligrammas. 

F. s. â. uma pilula e como esta mais n.° 11. 

Mande para tomar 4 por dia. 

A primeira para ser applicada ainda n'este dia e 
a segunda para o dia seguinte. 

Adoptámos esta therapeutica em vista dos novos 
symptomas offerecidos pelo doente. 

E' sabido que a propylamina, posto que muito 
elogiada por alguns medicos em casos d'esta ordem, 
não passa por emquanto d'um agente therapentico 
muita mal estudado, e que está bem longe ainda de 
ter em seu abono um certo numero de factos expe-
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rimentaes, que sanccionem d'um modo seguro a sua 
efflcacia contra o rheumatismo. 

Sendo isto assim, e sendo igualmente certo que 
as perturbações observadas no funccionalismo do appa-
relho circulatório nos poderiam inculcar um começo 
de qualquer das doenças (endocardite ou pericardite), 
que frequentemente complicam o rheumatismo, muito 
especialmente quando se manifesta uma declinação 
mais ou menos pronunciada, como a que se nota no 
doente, é claro, attenta ainda a maior gravidade que 
arrastaria comsigo o desenvolvimento de qualquer 
d'aquellas complicações, que deveríamos pôr de parte 
qualquer agente, de cuja efflcacia se duvida, como suc
cède com a propylamina, para empregarmos outros 
meios que maior confiança nos merecessem. 

Foram estas considerações que determinaram a 
proscripção d'aquelle medicamento, e nos levaram a 
instituir, em seu lugar, a tlierapeutica que fica apon
tada; optando-se pelo emprego immediato do laxante, 
para remover a complicação do lado do apparelho di
gestivo e diminuir até certo ponto a tensão vascular, 
e em seguida pelo uso do sulfato de quinina e da digi
talis, aquelle por ser um dos medicamentos que a ex
periência entre nós tem mostrado mais proveitosos con
tra a doença em questão, e este não só por motivos da 
mesma natureza mas ainda e muito particularmente 
pela sua acção especial em relação ao órgão cardíaco. 

Dia 4 — As dores nos membros superiores e no 
thorax continuam a diminuir: nos inferiores, pelo 
contrario, exacerbam-se um pouco. 

Temperatura—de manhã 38°; de tarde 37°, 8. 
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Pulso—com as mesmas intermittencias, não ex
cedendo ó numero de pulsações a oitenta por minuto. 

Therapeutica—quatro pilulas das formuladas no 
dia anterior. 

Dia 5—Desapparecimento completo das dores lo-
calisadas nos membros thoracicos e thorax: nos infe
riores conservam-se aproximadamente no mesmo es
tado do dia anterior. 

Temperatura - d e manhã 37°,6; de tarde 37°,6. 
Pulso—ainda com as intermittencias e menos 

frequente: não excede setenta pulsações por minuto. 
Therapeutica—aov A dose de quatro pilulas. 

Dia 6—Apenas existem algumas dores de peque
na intensidade nas articulações illiaco-femuraes. 

Temperatura—de manhã 37°; de tarde 37°,2. 
Pulso— nas mesmas condições do dia antece

dente. 
Therapeutica—a mesma. 

Dia 7—Completa extincção das dores. 
Temperatura—de manhã 3 7 ; de tarde 37°,2. 
Pulso—extremamente irregular e desigual: ha 

períodos em que as pulsações são por tal forma pe
quenas e acceleradas, que não é possível contal-as; e 
com estes alternam outros, em que aquellas pulsações 
se executam com maior energia e tumultuosamente, 
notando-se ainda a maior confusão e desordem n'es
tas alternativas. 

Ha completo isochronismo do lado do rithmo e 
movimentos de impulsão do coração. 

Não ha sons anormaes. Reapparece o appetite 
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pouco a pouco, e todos os demais actos e funcções 
parecem exercer-se com a maior regularida'de. 

Therapeulica—As circumstancias especiaes com 
que hoje se nos apresenta a intercorrencia cardíaca, 
observada no doente desde o dia 3, attrahiu sobrema
neira, e nem podia deixar de assim ser, as nossas at-
tenções, levando-nos a algumas reflexões com o in
tuito de se reconhecer qual a génese mais provável 
d'esté facto mórbido, aliás pouco vulgar attentas as 
demais condições que se verificam no individuo, e de 
se escolher d'entre os meios ao nosso alcance aquel-
les que mais adquados nos parecessem para debellar 
a mesma intercorrencia. 

Proseguindo n'estas averiguações, ajuizou-se que 
a completa ausência de dôr ou certa oppressão mais 
ou menos pronunciada, tendo por sede a região pre
cordial, que a falta de som obscuro denunciado pela 
percussão n'este mesmo nivel, e de sons anormaes 
accusados pela auscultação no órgão central da circu
lação, e bem assim que a ausência de febre ou d'ou-
tro qualquer symptoma de reacção geral; que, repe
timos, todas estas circumstancias traduziam outros tan
tos motivos que deviam conduzir a não admittir como 
causa de taes phenomenos uma endocardite ou peri
cardite, complicações estas que bem frequentemente 
costumam desenvolver-se no decurso do rheumatismo 
agudo, sem que todavia a idade do nosso doente seja 
a mais propria. 

Mas, sendo isto assim, não havendo por outro 
lado da parte do organismo circumstancia alguma apre
ciável que podesse dar conta d'aquellas perturbações 
no funccionalismo do coração, e sendo ainda certo que 
o estado geral do doente é o mais satisfactorio que se-
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ria para desejar, conservando-se a temperatura sensi
velmente normal, como explicar este epiphenomeno? 
Sem duvida, antes do doente principiar com o uso da 
digitalis, já se tinham notado algumas irregularidades 
nos actos cumpridos pelo coração; mas eram elles 
muito leves e insignificantes, e nada veio provar, pelo 
menos de um modo claro, que estivessem filiados em 
alguma alteração orgânica apreciável das suas mem
branas. 

Depois da administração da digitalis, essas inter-
mittencias pronunciaram-se notavelmente ; e, sem que 
se queira fazer valer o post hoc, ergo propter hoc, 
não repugna admittir que lhe sejam devidas, tendo-se 
além d'isso e muito especialmente em vista o que nos 
dizem Rabuteau, Trousseau e outros pharmacologis-
tas, porque nos asseveram que aquelle agente thera-
peutico é capaz de as originar, quando administrado 
em doses mesmo não muito elevadas. 

Contra esta hypothèse pôde suggerir-se a lem
brança de que já existiam essas irregularidades antes 
do uso d'aquelle medicamento, muito embora se ma
nifestassem em grau menos elevado ; mas approveitan-
do o pouco que hoje ainda se sabe sobre a acção phi-
siologica da propylamina, não será muito ousado at-
tribuir esse estado a este novo meio pharmacologic, 
por isso que geralmente se affirma que os seus effei-
tos são muito análogos aos da digitalis. 

Não é vulgar, devemos confessal-o,.a apparição 
de similhantes phenomenos filiados em taes causas ; 
mas, á mingua d'outras que melhor os expliquem no 
caso sujeito, e admittindo mesmo tal ou qual suscepti
bilidade individual para a recepção d'estes meios phar
macologics, parece não muito repugnante invocal-as 
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para origem do epiphenomeno de que nos occupa-
mos. 

Por estas considerações, além de se não encon
trarem motivos para admittir qualquer outra hypothè
se que melhor harmonisasse com os factos observa
dos no doente, julgou-se que a digitalis actualmente 
devia considerar-se como contra-indicada. E, debaixo 
d'estas impressões, foram supprimidas as pílulas de 
que o doente fazia" uso, ficando actualmente sem me
dicação alguma e com a mesma dieta ainda, que lhe 
foi prescripta no dia 26 de fevereiro. 

Dia 8—Não ha dores. 
Temperatura—normal. 
Pulso—nas mesmas condições do dia anterior. 
Dieta—a mesma com 100 grammas de leite ao 

almoço. 

Dia 9—Temperatura—normal. 
Pulso—no mesmo estado. Estado geral melhorado. 
Dieta—3.a de frangão (chá com leite e tfO gram

mas de pão ao almoço; caldo com 15 grammas de ar
roz, ametade de um frangão e 90 grammas de pão ao 
jantar, e igual ração á côa). 

Dia 10— Temperatura — normal. 
Pulso—notam-se as mesmas perturbações com 

igual intensidade, conservando-se o individuo na posi
ção horisontal: quando sentado na cama é um pouco 
menos irregular. 

Este facto veio modificar por mais uma vez o juí
zo ultimamente formado acerca da génese da intermit-
tencia cardíaca. 
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Ponderou-se por um lado que, sendo a digitalis 
a causa de taes perturbações, era de esperar que, 
passados três dias depois da sua suspensão, o pulso, 
quando se não régularisasse completamente, deveria 
pelo menos apresentar alguma modificação n'este sen
tido. 

Como, porém, nenhuma d'estas modificações se 
deu, e como por outro lado aquellas alternativas nas 
contracções do coração podiam inculcar tal ou qual es
torvo á passagem da onda sanguínea, que exigiria da 
parte d'aquelle órgão um maior trabalho (representa
do por esse período em que as contracções systolicas 
eram pouco desenvolvidas e em extremo acceleradas), 
para voltar em seguida a um estado de collapso (re
presentado por outro periodo em que as mesmas con
tracções se executavam vagarosamente): a ponderação, 
repetimos, d'estas circumstancias veio dar elementos 
para se acreditar com mais probabilidade n'uma ou
tra génese, fazendo-se depender todos os desarranjos 
no funccionalismo do órgão central da circulação de 
uma causa qualquer que se oppozesse ao livre curso 
do sangue. 

Não houve, é verdade, symptoma algum a mais, 
que na occasião em que appareceram aquellas irregu
laridades podésse denunciar uma endocardite, para 
que esta, pelas lesões de que costuma acompanhar-se, 
nos explicasse o phenomeno; mas, se isto assim acon
teceu, também não é menos verdade que no doente, 
nos primeiros dias em que foi submettido á nossa ob
servação, se deu uma reacção geral muito notável, 
sendo oonseguintemente muito admissível que então 
se desenvolvesse uma phlegmasia na membrana inter
na do coração, e que ella nos passasse desapercebida, 
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por não termos examinado minuciosamente aquelle ór
gão, d'onde a possibilidade de se operar um trabalho 
mórbido, qualquer que fosse, e que pelo seu desen
volvimento posterior concorresse para pôr obstáculo 
ao livre exercício do coração. 

Dada esta hypothèse, não é muito difficil expli-
car-se a differença que o pulso apresenta nas duas po
sições do doente—horisontal e vertical—, visto que o 
obstáculo, causa d'aquellas irregularidades, deveria 
produzir effeitos différentes, conforme a mudança de 
condições em que necessariamente se colloca a arvo
re circulatória com a mudança de attitude. 

Em todo o caso aventou-se esta explicação como 
mera hypothèse, a qual, por não poder comprovar-se 
satisfatoriamente, nem por isso deveria deixar de se 
acceitar, á mingua de qualquer outra mais plausível. 

Dieta—a mesma. 

Dia ii—Pulso—as irregularidades acham-se me
nos pronunciadas; já é possível contar as pulsações, 
oscillando o seu numero, durante um minuto, entre 
140 a 150. 

O estado geral continua melhorando. 
Dieta—a mesma com um bife assado na grelha 

ao almoço. 

Dia 42—Pulso—tende notavelmente a régulari
sasse. 

Dieta—a mesma do dia antecedente. 

Dia iS—Pulso—apparecem períodos em que se 
apresenta completamente regular. 

Dieta—a mesma. 
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Dia M—Pulso-continua cada vez mais regula-
risado. 

Dieta—a mesma. 
Permittiu-se ao doente que se levantasse da cama 

e desse curtos passeios pela enfermaria. 

Dia i5—Pulso—continua a melhor. Nada mais 
de notável. 

Dia i6 —Pulso— as irregularidades só appare-
cem de longe em longe. 

Dieta— a mesma. 

Dia il —Pulso—regular. 
Dieta—a mesma com um decilitro de vinho ao jan

tar. 

Dia ÍS—Foi despedido como curado. 

Dia 2i de março—N'este dia entrou de novo para 
o hospital o doente com uma reincidência do mesmo 
padecimento. 

Logo que chegou a casa dos patrões foi entregar-
se aos serviços da sua profissão, sujeitando-se de no
vo ás más condições da loja. 

E este facto, reunido ás particularidades da doen
ça, bem como ao estado de convalescença em que ain
da se achava, explica sem contestação a presente rein
cidência. 
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A observação a que procedemos sobre o actual 
estado do doente deu-nos o seguinte quadro—dores 
muito intensas nas mesmas articulações dos membros 
thoracicos e abdominaes, especialmente n'aquellas; 
temperatura a 40°,6, e o pulso regular e com 415 pul
sações por minuto. 

Therapeutica—Apesar de se notar que seria esta 
uma occasião opportuna para um novo ensaio da pro-
pylamina, entendeu-se que deveria recorrer-se de pre
ferencia á administração das mesmas pílulas de sulfato 
de quinina com digitalis, não só pela circumstancia de 
que o doente já tinha aproveitado com o uso d'estes 
indicados, mas ainda para se reconhecer alguma cou
sa de mais positivo sobre a génese da intercorrencia 
cardíaca que da outra vez se dera no doente. 

Por taes motivos e porque nada houvesse no in
dividuo que contra-indicasse semelhante therapeutica 
foram prescriptas as referidas pílulas na mesma dose 
de quatro por dia. 

Dieta—quatro caldos de galinha. 

Dia 22 -Mobilidade notável nas dores. 
Temperatura—de manhã 39",8 ; de tarde 40°. 
Pulso—-de manhã 108 pulsações; de tarde 110. 
Therapeutica e dieta—as mesmas. 

Dia 23—Ligeira diminuição nas dores. 
Temperatura—de manhã 39\2; de tarde 39",6. 
Pulso—de manhã 100 pulsações; de tarde 104. 
Therapeutica e dieta — As mesmas. 

Dia 24 — As dores continuam em declinação. 
Temperatura —de manhã 38°; de tarde 38°,4. 
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Pulso — de manhã 77 pulsações; de tarde 80. 
Therapeutica—a mesma. 
Dieta—2.a de frangão (4 caldos com 120 gra^n-

mas de pão). 

Dia 25— As dores consideravelmente attenuadas. 
Temperatura e pulso—normaes. 
Therapeutica—a mesma. 
Dieta—3.* de frangão. 

Dia 26—Apenas são accusadas ligeiras dores lo-
calisadas nos pés e joelho direito. 

Temperatura e pulso—normaes. 
Therapeutica—as mesmas 4 pílulas e um banho 

geral a 33 graus com 50 grammas de sulfureto de po
tássio sêcco em dissolução, para ser tomado de dois 
em dois dias. 

Dia 5 d'Abril—Desde o dia 26 de Março só têm 
apparecido de notável algumas dores vagas nos pés e 
joelhos. 

Therapeutica — Suspendem-se as pílulas, conti
nuando com o uso dos banhos geraes. (') 

(') Depois da vacinação que por vezes temos patenteado 
no decurso d'esté relatório, quando se tentava investigar com a 
possível segurança ou maxima probabilidade a verdadeira ori
gem da intercorrencia cardíaca, que tão notável se tornou no 
doente, parece justificado que n'este logar façamos algumas 
considerações a respeito d'aquelle epiphenomeno. 

Qual seria na realidade a causa productorá das irregulari
dades observadas nas funcções do coração ? Seriam devidas á ac
ção da digitalis? Dar-se-bia um principio de phlegmasia do 
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Dieta—4.* de cosido (chá com leite e 60 gram
mas de pão ao almoço ; e um caldo com 360 gram
mas de vacca, 360 de pão e 60 d'arroz, divididas pelo 
jantar e cêa). 

Dia 49 d'Abril—Ainda apparecem de quando em 
quando algumas dores de pequena intensidade nas 
mesmas articulações dos joelhos e pés. 

endocardioj? Seriam simplesmente essas alterações filhas de' 
certas modificações funccionaes simplesmente nervosas, que os 
auctores ;apontam como podendo produzir-se no decurso d'um 
ataque de rheumatismo, assim como em muitas outras doenças, 
exclusivamente pelo facto de se darem em indivíduos de consti
tuição nervosa? Ou deveremos antes fazel-as depender de qual
quer excesso de prazeres venéreos, d'um tal ou qual estado de 
anemia,' etc. ? 

Não ousamos pronunciarmo-nos com plena convicção por 
qualquer d'estas hypotheses. 

A primeira era provável e muito admissível, se, quando pres
crevemos da segunda vez a digitalis, reapparecessem aquellas 
desordens funccionaes ; mas não aconteceu assim, e por isso ou 
devemos crer que ella não interveio na apparição d'aquelles 
phenomenos, ou devemos suppòr que se ellas senão reproduzi
ram foi porque se estabeleceu da parte do organismo uma tal 
ou qual tolerância que as não deixou revelar. 

A segunda hypothèse também não parece muito segura. 
Poderia ter-se dado, é verdade, no endocardio um trabalho mór
bido que tivesse produzido embaraços á circulação ; mas falta
ram os symptomas acústicos que ordinariamente revelam taes 
lesões ; e além d'isso não é muito de crer que uma endocardite, 
um coagulo ou qualquer outro facto mórbido se desenvolvesse e 
desapparecesse em tão pouco tempo. 

Pelo que respeita á terceira hypothèse, limitamo-nos a ad-
mittir-lhe a possibilidade, sem nos demorarmos com outras con-



— 51 — 

Therapetitica—Suspendem-se os banhos e é pres-
cripta a poção seguinte : 

R.e Iodureto de potássio — 8 grammas. 
Agua distillada — 400 grammas. 

Para 12 colheres de sopa por dia. 

Dieta—a mesma. 

21 d'Abril—Foi despedido, curado d'esté ataque. 

siderações a tal respeito. Recorremos quasi sempre, a hypotheses 
d'esta ordem quando não achámos a desejada [explicação em 
lesões materiaes ou orgânicas. 

O que todavia é certo é que iguaes irregularidades se ob
servam frequentemente em indivíduos de idade aproximada 
da do nosso doente, e que a sua explicação nem sempre é fácil. 
Ha mesmo um grande numero de doenças agudas que dão ori
gem ao mesmo phenomeno, talvez pela excitação que produzem 
no organismo. 

Quantas vezes se observam ellas na juventude quando se 
abusa dos prazeres venéreos? Não é também a anemia causa 
de iguaes phenomeno3 Î Quer-nos parecer que lembrando a hy
pothèse de que aquellas irregularidades cardíacas foram motiva
das pelo estado dyserasico em que se encontrava o sangue d'esté 
individuo, não incorremos em grave absurdo, e antes aventá
mos uma opinião que não repugnará talvez acceitar, notando-se 
que apenas a crase sanguínea se principiou a restabelecer por 
meio da alimentação e pelo estado convalescente da doença, 
aquellas irregularidades foram desappareeendo até se extingui
rem completamente. 

Estas reflexões auetorisam-nos todavia a ser reservado, por
que se ha argumentos, que possam apresentar-se em favor de 
qualquer d'estas hypotheses, ha outros que militam contra, e 
nos fazem por isso hesitar sobre a verdadeira resolução do pro
blema. 

* 



PROPOSIÇÕES 

Histologia—Julgámos inadmissível a doutrina de Rou
get sobre a estructura do musculo. 

P l i y s i o l o g i a — As chamadas correntes eletricas dos 
músculos são o effeito das operações chimicas que se dão no 
próprio tecido muscular. 

m a t e r i a m e d i e a — Reprovamos a injecção intra-ve-
nosa do chloral, como meio anesthesico nas operações cirúrgi
cas. 

O p e r a ç õ e s — Em geral, é de grande vantagem o pro
cesso d'Esmarch nas amputações e outras operações praticadas 
nos membros thoracicos ou abdominaes. 

P a t l t o l o g i a c i r ú r g i c a — A extensão e contra-exten-
sâo pelo processo de G-ariel são vantajosas nas fracturas dos 
membros abdominaes para se evitar a formação d'um calo vi
cioso e a claudicação. 

P a t l i o l o g i a m e d i c a — A doutrina sustentada por 
Cl. Bernard e Marey sobre a pathogenia do cholera-morbus não 
pode acceitar-se. 

A n a t o m i a p a t h o l o g i c a — A autopsia feita nos ir
mãos siamezes veio demonstrar que era arriscada, senão impos
sível, a sua separação durante a vida. 

P a r t o s — N o parto physiologico ou espontâneo regeitâ-
mos a anesthesia pelo chloral. 

H y g i e n e — Annexas a todo e qualquer hospital seria 
conveniente que existissem salas de isolamento, suficientes para 
receber todos os indivíduos que podessem prejudicar ou serem 
prejudicados por aquelles que cohabitam no mesmo edifício. 

Approvada. Pode imprimir-se. 
0 conselheiro-director, 

Monteiro. Costa Leite. 
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