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PROLOGO 

Quando pensávamos na escolha d'um ponto para a dissertação 
que havia de ser o consummatum dos nossos trabalhos escholares, ven-
tilava-se ainda uma vez na imprensa periodica a questão de insalubri
dade do hospital de Santo Antonio. 

O conhecimento que tínhamos d'esté estabelecimento, que fre
quentamos por cinco annos. e onde recebemos a nossa educação me
dica, a importância pratica do assumpto e a falta na eschcla d'um tra
balho d'esta natureza, suggeriram-nos a idea de trazer para a arena 
da discussão académica, este ramo de hygiene publica, que actualmen
te tanto está prendendo as attenções de todo o inundo medico. 

Por mais d'uma vez tentamos mudar d'assumpto, porque a ca
da passo encontrávamos escolhos onde fácil era sossobrar; todavia, 
arrostar todas as difficuldades, era, além dum desejo nosso, um po
deroso incentivo para robustas intelligencias explorarem mais' sabia
mente o caminho que indicamos. 

O que podemos afíirmar com a certesa da nossa convicção, é 
que os dados que apresentamos são conscienciosos e filhos d'um estu
do demorado, por não dizer fastidioso. 

A dissertação será dividida em três partes: 
A primeira, reserval-a-hemos para um esboço histórico dos hos-

pitaes em geral, que apresentamos com o duplo fim, não só de mos-



,rar que apesar do grande numero de séculos porque teem passado 
estas instituições de beneficência, pertence ao que vamos atravessan
do a gloria do seu aperfeiçoamento, mas para sahir por algum tempo 
d'esse campo árido e estéril d'uma demorada descripção. 

A segunda parte constará de seis artigos relativos ao hospital 
de Santo Antonio: 1.° Construcção e forma do edifício; 2.° Situação; 
3.° Disposição interior do hospital; 4.° Exposição; 5.° Ventilação; 6.° 
Casas annexas do hospital. N'esta parte só fallaremos dos pontos que 
mais chamaram a nossa attenção, mostrando estarem em verdadeira 
antithèse com os preceitos da hygiene moderna, os quaes apresentare
mos no fim de cada artigo. 

Finalmente, na terceira e ultima parte, daremos uma resumida 
estatística d'algumas operações mais importantes, archivadàs nos re
gistos clínicos da eschola, assim como alguns casos pathologicos ob
servados por nós, durante o tirocínio clinico, que mais podem provar 
a urgência d'uma prompta reforma nas condições anti-hygienicas do 
primeiro hospital do Porto. 

O AUGTOR. 



PRIMEIRA PARTE 

Esboço histórico dos hospitaes 

Ce n'est pas d'aujourd'hui que l'homme aime 
l'homme; ce n'est pas d'aujourd'hui qu'il y a des 
cœurs pour lesquels le soulagement des pauvres 
est une nuble occupation, une consolation tou
chante, une prière á Dieu. 

Rapport sur Vassistance publique. 

THIERS. 

PRIMEIRO PERÍODO." DESDE OS TEMPOS ANTIGOS ATÉ Á INTRODUCÇÃO 

DO CHRISTIANISMO. 

A Bíblia e mais tarde a Oflyssea, esses dois poemas do cbristia-
nismo e paganismo, descrevendo o génio e costumes dos antigos 
povos, apenas nos levantam a fimbria do espesso véo em que está en
volta a historia d'estas primeiras instituições de beneficência. 

Os hebreus desconheciam completamente a medicina e por con
seguinte os hospitaes; porque, segundo as leis de Moyzés, considera
vam as doenças como mera vontade do Eterno, a que jamais se oppu-
nham, por o julgarem um verdadeiro génio do bem e do mal. Deus 
dava-lhes as doenças, e era isto uma manifestação da sua cholera; vinha 
depois a terminação da-doença pela cura, e este resultado era para elles 
uma prova da sua clemência. A medicina dos hebreus encontra-se to
da nas seguintes palavras de Job:—«As mãos de Deus ferem; as mãos 
de Deus saram». Segundo as thèoriâs hebraicas, as mãos divinas eram 
uma verdadeira fonte de doenças, onde também se encontrava toda a 
therapeutica necessária. 
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Entre os egypcios a luz cia intelligencia e do raciocínio esclareceu 
melhor o que era a doença ; as ideas de vingança de Deus e justiça ce
lestial, tão intimamente arreigadas no coração dos hebreus, encontram-
se n'aquelles substituídas por verdadeiras crenças na immortalidade da 
alma. Lembrados dos castigos da vida futura, tentam evitar alguns da 
presente, olhando a doença por um prisma mais claro, e buscando 
meios d» a tornar mais suave, meios que foram encontrando empirica
mente. Daqui nasceu a medicina, que foi por alguns séculos colligindo 
factos, até que a eschola hyppocratica de Coos a organisou em corpo de 
doutrina. 

Apesar de algum desenvolvimento da medicina, a escravidão con
sagrada pela lei de Moyzés, fez com que entre os pagãos ainda não fos
sem conhecidos os estabelecimentos hospitaleiros; porque, os que pela 
sua miséria, por trabalhos e influencias deletérias, a que se expunham, 
estavam em circumstancias de recorrer a estes cuidados públicos, 
eram na maxima parte escravos, e os seus senhores, interessados pela 
sua conservação, não os confiavam a mãos desconhecidas, sendo elles 
próprios que os tratavam, fazendo-os reunir todos em uma espécie de 
enfermaria. 

E' nas antigas republicas gregas que se encontram leves indícios 
destas instituições, feitas mais por um verdadeiro espirito de naciona
lidade, que por philantiopiu enrista. 

O Cynosargo, um dos três gymnasios de Athenas, e templo dedi
cado a Hercules, foi o primeiro edifício escolhido para receber as crian
ças abandonadas, mas em estado de, para o futuro, poderem servir a re
publica; os orphãos, cujos pais tivessem sido mortos no campo da glo
ria, a quem o estado garantia uma. educação militar, e finalmente os 
inválidos feridos na defesa da pátria, para os quaes era reservado o 
Prytaneo. 

Posto que n'estas instituições se não encontre uma índole franca 
e abertamente caritativa, que se possa comparar com as mais tarde 
existentes, mas antes uma consequência da organisação social da Gré
cia, todavia descobre-se um génio hospitaleiro, não só nos particulares, 
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mas até nas authoridades consulares gregas, as quaes eram obrigadas 
a ministrar aos estranhos tudo aquillo de que necessitassem, havendo 
para esse fim grandes edifícios públicos onde eram recebidos. 

Na historia medica dos romanos, pouco mais desenvolvido se 
apresenta este ramo de beneficência publica, a não ser que os soccor-
ros medicos se não limitavam a certas classes, mas achavam-se mais 
amplamente derramados por todos os indigentes que d'elles careces
sem, tendo os enfermos lugares certos e determinados onde diaria
mente se reuniam para serem operados, curados ou receberem conselhos 
medicos. Não faltavam também gymnasios para ahi se curarem os athle-
tas e gladiadores feridos nas luctas, á frente de cujos estabelecimentos 
encontramos os gloriosos nomes de Voscennio, Carpunio e Galeno. 

A ausência de hospitaes civis nos povos anteriores ao christia-
nismo é explicada de diversos modos: entre os hebreus pela maneira 
fatalista por que elles consideravam as doenças, e pelas boas leis por que 
eram governados, as quaes até obrigavam os ricos proprietários a dei
xar nas suas terras fructos sufficientes para a sustentação dos pobres; 
entre osgregose os romanos pelo modo por que estava dividida a sua po
pulação em senhores e escravos, sendo os últimos considerados como 
uma dependência dos primeiros, por. quem só se interessavam quando 
os viam em estado de poderem trabalhar. 

A maxima de igualdade proclamada ao mundo pelo christianis-
mo, fez com que a causa dos pobres fosse olhada com mais attenção 
e se déss6 começo aos primeiros hospitaes, vindo o christianismo a 
marcar uma das epochas mais importantes da historia d'estes estabe
lecimentos de beneficência. 

SEGUNDA EPOCHA: DESDE O ESTABELECIMENTO DO CHRISTIANISMO ATÉ ÁS 

PRIMEIRAS CRUSADAS. 

O christianismo marca na historia dos hospitaes uma nova epo-
cha, durante a qual se transforma o egoísmo e personalidade do paga
nismo em verdadeiro e caritativo amor do proximo, a obrigação im-
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posta em desejo espontâneo, a custosa execução obrigada pela força 
cias leis em mutuo sentimento de piedade, arreigado no coração do ho
mem pela força do raciocínio; e finalmente a beneficência olhada como 
systema politico na palavra santa e sublime—«caridade». 

Durante os três primeiros séculos do christianismo, os sectários 
da nova religião, unidos todos pele mesmo impulso de manifestarem a 
sublimidade das suas crenças, só tiveram tempo para saciar os bárba
ros appetites das paixões pagãs, que se alimentavam de grandes per
seguições e numerosos holocaustos; apesar disso, sempre abraçados á 
bandeira que lhes servia de divisa, regavam com seu próprio sangue 
o rotulo onde se lia:—«Egualdade perante Deus». 

A luz emitlida pelo génio do christianismo era intensa de mais, & 
a impressão sobre os espíritos pagãos foi forte. Constantino vê a cari
dade como base da religião christã, compenetra-se da solidez d'um 
edifício, cujos alicerces eram tão fortes, e é elle o primeiro a seguir os 
conselhos de S. Matheus, que dizia:—Vende quœ habes et da pauperibus, 
mandando fundar em Byzancio grandes estabelecimentos para ahi serem 
recebidos os doentes pobres. 

Sobre a fundação do primeiro hospital regular, ha divergência en
tre os historiadores. A maior parte quer que as primeiras instituições 
d'esté género tivessem lugar em Jerusalém, onde eram recebidos os pe
regrinos que vinham vizilar a terra-santa. 

Era Roma, o primeiro hospital, que se construiu, foi por ordem 
de Fabiola, rica e illustre romana, no anno 380, onde ella propria re
cebia os doentes, a quem curava por suas mãos com a maior dedicação 
e caridade. Segundo refere Santo Epiphanio, Eusthato tinha, antes de 
Fabiola, mandado construir em Roma, um hospital que elle dirigia da 
mesma maneira que eram dirigidos estabelecimentos análogos já exis
tentes no Pomo, como se vê pelo seguinte escripto de Santo Epipha
nio:— Nam et presbiterum hunc postèa crewil, et xenodochii, quodphto-
chotrophium in Ponto vacatur, curam ei Aerio commisit; etc. 

Quer a edificação do primeiro hospital fosse no Oriente quer 
em Roma, pertença a honra da invenção a Eusthato ou a Fabiola, o que 
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se pôde afïirmar é, que nos fins do quarto século da era christã, come

çou a generalisarse o gosto da propagação de taes estabelecimentos, 
porque havendo hospilaes sóno Oriente e em Roma, algumas outras 
capitães da Europa seguiram o tão aproveitável exemplo da capital do 
mundo christão. 

Constantino durante o seu reinado mandou subsidiar estas insti

tuições, não só com dinheiro do estado, mas convidando atè o Pontí

fice Silvestre a que por um concilio obrigasse a igreja a dar a quarta 
parte dos seus rendimentos para a sustentação de tão humanitárias ins

tituições. O subsidio dado pela igreja aos hospitaes fez com que aquel

la tivesse algum dominio sobre estes; e data desde então a recipro

ca annexação que quasi sempre tem existido entre taes estabeleci

mentos. 
O quinto e sexto séculos foram passados sem que a sua historia 

nos deixe vêr alguma coisa notável sobre hospitaes, a não ser quasi 
nos fins do século sexto a fundação do Hotel Dieu em Lyão, a que n 
concilio d'Orleaes, deu o nome de xenodochium. ■ 

No anno 660 (7.° século) fundavase por ordem de Landy, bis
po da capital de França, um grande hospital, que ainda hoje existe 
com um avultado numero de doentes, debaixo da denominação de 
Hotel Dieu. Era o segundo hospital de Paris, porque antes d'esté havia 
já o de Saint Julien le Pauvre. 

O andamento tão rápido e progressivo que iam tomando estas 
instituições de beneficência christã afrouxou; e as cidades mais cultas 
da Europa, em vez de continuarem n'essa senda de progresso, para
ram. A causa d'esté facto é inquestionavelmente a prepotência e ty
rannia do barbarismo e paganismo exercida sobre os fieis, muitos,dos 
quaes, reduzidos á ultima miséria, recorriam nas suas doenças aos soe
corros monásticos, onde sempre encontravam agazalho, a par d'alguns, 
ainda que poucos, auxílios medicos. 

Aqui apparece ainda a medicina sacerdotal como antes do chris
tianismo, medicina ignorante e supersticiosa, porque ignorantes e su
persticiosos eram os que a professavam; indivíduos tirados das classes 
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mais baixas da sociedade, os quaes, na ausência d'outros recursos the-
rapeuticos, procuravam na invenção dos milagres, roubar á nalureáá o 
mérito das curas, profanando para isso já os túmulos dos martyres, 
já as relíquias dos santos. E se' não, que fallem os túmulos de Santa 
Ida e de S. Martinho, e que digam quão avantajado numero de febres 
intermittentes sararam. Infelizmente, ainda na epocha em que escre
vemos prejuisos d'esta naturesa estão arreigados no espirito do povo 
menos civilisado. E pena é, porque a luz da civílisação é já snfficien-
temente clara para dilucidar espíritos ainda os mais obscuros e fazer 
desapparecer taes absurdos. 

Por não pouco tempo um empirismo nimiamente supersticioso 
era a medicina que os monges e padres possuíam; porém, a repugnân
cia que o povo tinha (e ainda hoje tem, posto que em menor escala) 
de entrar nos hospitaes das grandes cidades, e a ausência completa 
destes estabelecimentos em outros pontos, faziam com que as vizi
nhanças dos conventos e igrejas fossem os logares onde se reunia o 
povo, que desejava encontrar allivio para os seus soffrimentos. 

Os resultados, por certo, pouco salisfactorios da pratica exercida 
nos conventos, som pouca arte e nenhuma sciencia, chamaram a alten-
ção dos poderes públicos, vendo-se obrigados a formularem leis, pelas 
quaes eram mandadas fundar, nos conventos, escholas onde se ensinava 
a medicina com o nome de physica. 

O estudo pouco desenvolvido da medicina conventual, conservou 
este estado pouco prospero de beneficência publica até ao regresso das 
primeiras cruzadas á Europa, onde se encontra uma das epochas mais 
brilhantes da historia dos hospitaes. 

TERCEIRA EPOCHA: DESDE O REGRESSO DAS CRUZADAS Á EUROPA 

ATÉ Á INTERVENÇÃO DO PODE!? CIVIL 

Antes da volta das cruzadas, apenas algumas das principaes da 
Europa possuíam hospitaes ; o seu augmente» progressivo logo depois 
foi manifesto e devido ás seguintes causas: ao augmente» em numero e 
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gravidade dos doentes leprosos, á lembrança que elles traziam dos ricos 
hospitaes estabelecidos em Constantinopla e Jerusalém, á supremacia 
que deram á igreja augmentando-lhe as riquesas que até então eram 
poucas e que conseguiram multiplicar com a engenhosa idea das in
dulgências plenárias. 

Esta impressão mystica fez abater e humilhar os feudatarios, a 
ponto de offerecerem valiosos presentes á igreja e até de alguns ven
derem todos os seus bens, para fundar hospitaes, julgando d'esta ma
neira attrair a benção divina. Desde então o numero dos homens li
vres augmentou, e viu-se n'elles crescer o amor pelas sciencias e artes, 
O uso da medicina que era exercida quasi exclusivamente pelos padres, 
estendeu-se por todos aquelles cuja inlelligencia se elevava ás alturas 
d'uma tão nobre profissão. 

O supremo poder de que as crusadas fizeram revestir a igreja, 
assim como a parte activa que tomaram na concessão da liberdade aos 
escravos, deu em resultado a descentralisação d'esse poder ecclesiasti-
co e a sua divisão pelas outras classes sociaes. 

Luiz 6.° de França manifestou abertamente a sua protecção aos 
libertos, entregues até então só ao commercio, e fez-lhes crear gosto 
pelas profissões liberaes que mais tarde poderam vir a exercer com 
o applauso do Estado. 

A faculdade dada aos libertos de, entre as profissões liberaes, 
exercerem a medicina, offendeu o amor próprio das classes que só 
tinham esse privilegio, chegando a ponto de por différentes concílios 
ser prohibido aos membros da alta gerarchia clerical o exercido da 
medicina, ficando este só para o baixo clero, a cargo do qual lam
bem estava a administração d'estes estabelecimentos. 

O numero dos hospitaes por toda a parte era já grande, mas o 
despreso, filho do orgulho e vaidade offendida era ainda maior, che
gando a tal relaxição, que os administradores recebiam para si a maior 
parte dos rendimentos dos hospitaes, despresando a administração dos 
bens e esquecendo-se completamente da caridade para com os pobres 
enfermos! 

3 
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Estas desordens e dilapidações forçaram o poder civil a intervir 
na governança clerical, o que veio abrir ura novo período na historia 
dos hospitaes. 

QUARTA EPOCHA: DESDE A INTERVENÇÃO DO PODER CIVIL ATÉ AOS 

NOSSOS DIAS 

A França, que é o theatro onde ordinariamente se representam 
as primeiras transformações que indicam progresso, foi ainda uma vez 
a primeira a obrigar os administradores de todos os hospitaes a pres
tarem contas ás aulhoridades civis dos logares onde- houvesse taes es
tabelecimentos de caridade, como se vê pelos éditos mandados publi
car em 1545, por Francisco I e Henrique II. 

Mais tarde o exclusivismo ecclesiaslico acabou; e ordenou-se que 
a direcção e administração dos hospitaes fosse adjudicada a leigos e 
ecclesiasticos; por ultimo, são estes excluídos de taes encargos e esta-
belece-se definitivamente a authoridade civil na administração dos hos
pitaes. 

Os resultados d'esla mudança governativa reflectiram-se benefica-
mente nos desgraçados, que demandavam taes soccorros. Apesar de 
o aperfeiçoamento, que então se deu aos hospitaes, n'aquelle tempo 
ser grande, todavia os resultados das moléstias eram atterradores se 
os compararmos com os da actualidade. 

Em uma estatística medica feita por Tenon, no Hotel Dieu em 
1788, encnntra-se a espantosa mortalidade d'util em 4 '/a doentes; e 
piocurando-se hoje as causas de tão maus resultados podemos encon-
tral-as: na demora que os doentes eram obrigados a ter no hospital, 
ainda depois da doença sob o pretexto de convalescença,—na grande 
accumulação,—em se fazerem deitar na mesma cama três, quatro e cin
co doentes,—na repugnância aliás justificada, que havia de entrar em 
taes estabelecimentos de que só em casos extremos se valiam, e em 
períodos muito adiantados em que os soccorros medicos eram frus
trados. 
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Em 1856 a media de mortalidade nos hospitaes de Pariz foi uma 
morte em doze doentes, resultado este devido a melhores condições 
hygienicas. 

E' no século actual que se tem dado um grande desenvolvimento ao 
seu estudo, podendo afoulamente sustentar-se que a miséria enferma 
deve mais á época em que estamos, do que ao grande numero de 
séculos que tem atravessado. 

Em toda a Europa o numero dos hospitaes cresceu espantosa
mente. A França que em 1780 contava 870 onde podia receber 115:000 
doentes por anno, tem na actualidade 1:270 com 126:500 camas 
para poder receber annualmente 575:000 doentes. 

Em Portugal não se encontra cidade alguma que não lenha um 
ou mais hospitaes, havendo já um grande numero de villas onde es
tes se encontram correspondentes á população, e rendimentos dos 
municípios e confrarias a cargo de que estão. 

Damos fim a esta primeira parte do nosso trabalho com a resu
mida historia do hospital de Santo Antonio, do qual é nosso propósito 
tractar. 

As fundações hospitalarias no Porto, datam de tempos imme-
moraveis. 

Encontram-se em antigos documentos e raras edificações ves
tígios pelos quaes se vê, que não era menos previdente nem menos 
fecunda a caridade dos portuenses nos primeiros tempos da nossa 
constituição como reino se não em tempos mais antigos. Albergarias, 
hospícios e. hospitaes, taes como: os do Espirito Santo, Salvador, 
S João Baptista, S. Lourenço, S. Thiago, Santa Clara e Santa Maria de 
Roque Amador, afora outros, dão claro testemunho do nosso asserto. 

Muitos d'estes estabelecimentos se fundiram ou incorporaram 
uns nos outros para se tornarem mais prestadios; e é certo, que a 
albergaria-hospital do Roque Amador já era bem importante no fim 
do século 15 e principio do 16, sôb a administração da camará d'esta 
cidade. 

Instituída a veneranda irmandade das Misericórdias pelo sábio 
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rei D. Manoel, de gloriosa memoria, foi confiada á sua tutela a admi
nistração do pio estabelecimento de Roque Amador, o qual foi au-
gmentando com o munificente legado de D. Lopo. Alargaram-se en
tão os seus benefícios com o augmente das suas rendas e da sua casa 
situada na rua das Flores, perto da dos Caldeireiros. 

Reunidas a elle outras piedosas fundações e legados para o 
mesmo fim, tornou-se o estabelecimento insufficiente para as necessi
dades da cidade. 

Solicitou a Misericórdia licença para a construcção d'um novo 
hospital, a qual lhe foi concedida por carta regia d'El-Rei D. José em 
12 de junho de 1767; tendo logar a ceremonia do assentamento da 
primeira pedra do grandioso .hospital de Santo Antonio junto da Cor
doaria, em 1§ de julho de 1770. 

A accumulação dos doentes no antigo hospital levou os medicos 
a proporem com a maior brevidade a transferencia d'um certo numero 
d'elles para a parte do hospital já construída em 1792, o que se verifi
cou em 19 d'agosto. A' medida que se ia fazendo o edifício eram para 
alli transferidos os restantes doentes, sendo abandonado completamente 
o antigo hospital, parte do qual, se não todo, foi ha ainda poucos annos 
vendida por uma das modernas administrações. 

Eis-ahi resumida a historia do mais importante dos estabeleci
mentos hospitalarios do paiz, d'entre os devidos exclusivamente á cari
dade particular. 

Muito mais proveitosos deveriam ter sido os seus benefí
cios se as administrações fossem mais illustradas e melhor dirigidas , 
porque teem sido grandes as suas rendas e nem sempre bem empre
gadas. 

No decurso da seguinte parte se conhecerá a veracidade d'esta 
nossa asserção. 
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SEGUNDA PARTE 

O hospital de Santo Antonio e a hygiene moderna 

Aujourd'hui malheureusement l'hôpital est 
et sera longtemps encore une nécessité sociale, 
et ce que nous devons chercher, c'est à en di
minuer les inconvénients. 

LEON = LE-FOKT. 

ARTIGO I 

CONSTRUCÇÃO E FÓRM4 DO EDIFÍCIO 

A descripção da projectada construcção do hospital de Santo An
tonio, que podemos encontrar e vamos transcrever, mostra que uma 
só idea presidiu a um tal intento — a de grandeza — ; attendendo-se 
pouco á parte mais importante e necessária, ás condições de hygiene e 
salubridade, que deveria ter um estabelecimento d'esta ordem. A des
cripção é a seguinte : (*) 

«O hospital de Santo Antonio é conhecido também pelo nome 
«de Hospital Novo. Esta obra acha-se ainda nos seus primeiros alicer
ces; mas eu que vi a sua planta, que medi, e notei todas as suas par
âtes, farei d'ella uma breve exposição. 

«A forma d'esté edifício é quadrangular. As principaes fachadas 
«ou fronteiras ficam ao nascente e ao poente, e se dilatam pelo com-
«primento de 783 palmos cada uma : as outras duas fachadas de norte 

(•) Descripção Topographica do Porto; por dr. Agostinho Rebello da Cos
ta = anno de 1739. 
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«e sul, tem cada uma 807 palmos de extensão; e toda a circumferen-
rtcia exterior do edifício 3180 palmos. No meio de toda esta extensão, 
«fórma-se um grande pateo e claustro, que pelos lados do nascente, e 
«poente, tem de comprido 601 palmos, e pelos do norte e sul 583. 
«No centro do referido pateo existe a igreja que é em tudo propor
cionada á magnificência de toda a obra. 

«A sua figura interior é circular, e a exterior quadrada. Terá 
«de comprido cada uma das suas quatro faces exteriores 130 palmos; 
«o seu diâmetro interior 77 ; a sua altura desde a superfície da terra 
«até o remate da Cruz do Zimbório, 200. E' ornada esta igreja com 
«32 columnas de 40 palmos d'alto, 4 estatuas de 18 palmos, 3 portas, 
«24 janellas grandes e 48 menores, além das que íicam subterrâneas 
«á face dos alicerces. 

«O numero total das offlcinas e mais partes, que comprehendem 
«esta grande machina, é o seguinte: Sobrados 3; salas e salões 159; 
«enfermarias 142; privadas 97; portas e janellas 20:609; estatuas 28 
«de 18 palmos; columnas 176 a maior parte de 40 palmos; pyrami-
«des 100; balaustres 5:586; escadas principaes 56 de dous andares 
«cada uma; degraus mais de 3:000 além dos subterrâneos. A altura 
«d'esté edifício, supposta a desigualdade do terreno, não é igual em 
«todas as partes; em umas não excede 70 palmos, e em outras passa 
«de 90. As paredes fundamentaes chegarão a ter em parte 50 palmos 
«de grosso: o espaço que medêa entre o mais fundo dos alicerces e a 
«superfície da terra, sobe a tanta altura, pela desigualdade do terre-
«no, que chega em partes a contar 100 palmos, podendo facilmente 
«accommodar debaixo da terra, uma machina quasi igual á que sus-
« tenta sobre si». 

O edifício depois de terminado deveria representar um qua
drado fechado por todos os lados, cuja frontaria olhava para este, a 
face opposta para oeste, e as duas lateraes, uma para sul outra para 
norte. 

Só dois terços da fachada principal e pouco mais d'um terço 
da lateral do lado do sul estão concluídos, mostrando serem os prin-
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cipios d'um sumptuoso edifício de architectura romana e ordem dórica, 
mas um pouco irregular e alterada. 

A fachada principal, que devera ser construída para n'ella se fa
zerem todas as repartições administrativas do hospital, é hoje occupa -
da, a primeira parte a começar do sul pela Escola Medico-Cirurgica: 
as.restantes por enfermarias e algumas repartições do hospital, botica, 
secretaria, dispensa e sala para recepção dos doentes. A frente é toda 
formada de galerias e balaustradas de 3 e 4 metros de largura, com-
municando com as salas interiores por portas e janellas corresponden
tes á altura do edifício, e cuja espessura excede a um metro. 

A parte que conclue esta face está em construcção para ahi se 
estabelecerem enfermarias para alienados. 

A face do sul está menos de ametade construída; continua-se.com  
a fronlaria, formando com ella um anglo de 90.° e dando ambas a 
forma | . 

Todo o edifício é feito de magnifico granito, que apesar das 
dezenas d'annos por que tem passado, existe no melhor estado de con
servação. 

A forma magestosa, ainda que um pouco pesada, do hospital 
achamol-a aproveitável, e abraçamos n'este nosso pensar as ideas de 
Roubaud, que, fallando da forma monumental dos hospitaes, acha ne
cessário que este asylo de soffrimento seja digno da caridade christã, 
que lhe deu origem ; e que o seu caracter architectonico deva ser se
vero como a dôr e grave como a miséria. Os arcos, os festões e toda 
a espécie de ornamentos devem ser reservados para os palácios dos 
ricos e dos felizes d'e-te mundo. Nada exterior deve mentir o santo 
destino do hospital, e cada uma das suas partes deve inspirar respei
to a quem só o vê e confiança aos desgraçados que o procuram. 

Não é regular a forma que actualmente tem a parte do edifício 
que serve de hospital; nem é aquella que faz parte da planta da cons
trucção. 

Em uma concisa exposição das différentes formas que tem sido 
aconselhadas para estes estabelecimentos debaixo do ponto de vista da 

http://continua-se.com
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hygiene, apresentaremos alguns inconvenientes que tem a actual, assim 
como os que teria no caso de concluído o plano traçado, que dava ao 
hospital a forma quadrada. 

A forma dos hospilaes, parecendo assumpto de importância secun
daria, tem sido um dos pontos que mais tem prendido a attenção dos 
medicos, que se dedicam a esta parle de hygiene publica. 

Por melhor que seja a situação e por maior que seja a facilidade 
de estabelecer correntes d'ar snfficienles para uma boa ventilação, se 
a forma do edifício se não adaptar á direcção d'estas correntes, serão 
frustradas todas as tentativas tendentes a bem arejar as suas varias 
partes. 

As bases sobre que deve assentar a forma dos hospitaes encontra-
se pas seguintes palavras de Trelat: (a) «E' preciso, que tudo esteja 
disposto para a livre e abundante circulação do ar; que os ventos var
ram facilmente as superficies de construcção, que não encontrem nem 
ângulos nem parles reinterantes, e que o sol possa penetrar na totali
dade das salas espaçosas e completamente separadas umas das outras, 
para não constituírem focos d'infecçao reciproca, cujo poder cresce 
com o numero.» 

Analisemos qual das formas melhor poderá satisfazer a estas con
dições. 

Além de muitas outras, cuja menção seria fastidiosa, são sete as 
principaes formas, que tem sido apresentadas para a construcção regu
lar d'um bom hospital, e cada uma d'ellas leva vantagem na opinião dos 
seus inventores, a todas as outras; estas são: forma de eslrella, qua
drado perfeito, cruz grega, pavilhões circulares communicando com um 
central, e pavilhões parallelos em duas séries também parallelas; forma 
de H, forma de T. 

A forma de estrella dada aos hospitaes, encontra-se descripta em 
uma memoria sobre a melhor forma de construir um hospital, por An
toine Petit. Nos raios da estrella devem ficar situadas as enfermarias e 

(*) Société de Chirurgie de Paris=Discussion surl'hygiène des hôpitaux, pag. 4. 
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no centro os annexos; (Testes a capella estará situada de modo que os 
doentes chegando ás galerias de cada andar possam assistir aos offi
cios sagrados. Parece resumirem-se n'isto as vantagens da construcção 
de Petit. 

A difflculdade d'uma semelhante construcção, a grande porção, 
d'espaço perdido nas pontas da estrella, a sua pequena separação pro
jectando as suas paredes especialmente nas proximidades do centro, a 
sombra d'umas sobre as outras, a porção d'ar estagnado nos ângulos 
reintrantes, a má exposição e impossibilidade de insolação que deve
rá ter uma parte do edifício, são outras tantas desvantagens que se po
dem notar na realisação d'uma tal construcção que até hoje não foi pos
ta em pratica, servindo apenas de norma para a prisão cellular de Ma-
zas, em Pariz. 

O plano d'um quadrado foi traçado por John Aikin, o qual manda 
reservar o andar do rez-do-chão para todas as officinas do hospital, e 
os andares superiores, formados por grandes salas, para as enfermarias. 

Pelo systema de Aikin fica o hospital, exposto a todos os ventos, 
mas apesar d'isso as enfermarias do interior deverão ser difficilmente 
ventiladas, a não haver communicações directas das de fora para as de 
dentro, o que é altamente inconveniente. As grandes dimensões das 
enfermarias requeridas pelo auctor do plano são contrarias aos precei
tos da hygiene moderna, que recommenda que as salas sejam peque
nas e isoladas tanto quanto for possível, condições que nos parecem 
demasiadamente necessárias, como tentaremos provar em outra parte 
d'esté nosso trabalho. O quadrado completo para estabelecimentos hos-
pitalarios tem tido bastantes sectários, mas actualmente poucos de
fensores. 

A cruz grega dada por Iberli aos hospitaes consiste em uma parte 
central quadrada com repartições circulares interiores; de cada angulo 
d'esté quadrado prolongam-se pavilhões formando uma cruz grega, cu
jos ramos se acham reunidos dois a dois pelas extremidades. A parte 
central é reservada para serviços geraes e os pavilhões para enferma
rias, 

4 
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São manifestos os inconvenientes de tal forma, não só porque 
algumas das enfermarias deverão ficar expostas a correntes d'ar pouco 
saudáveis, mas porque em muitas a ventilação ha de ser mal feita, es
pecialmente nas que tiverem só jancllas para o espaço triangular for
mado pelos ramos da cruz e pelo pavilhão que faz communicar estes 
dois ramos. 

As divisões da planta deixam reconhecer em Iberti um grande 
talento architectonico a par d'um profundo conhecimento de todas as 
necessidades dos doentes. Com esta forma encontra-se o hospital de 
S. Luiz de Gonzaga, em Turin. 

Poyet adoptou como melhor plano de construcção d'um hospital, 
uma série de pavilhões dispostos circularmente e reunidos entre si 
por uma galeria interrompida em quatro partes para dar origem a ou
tras tantas galerias, que vão da periferia convergir a um centro com-
mum. Ao lado do centro ha mais quatro pavilhões reservados para as 
dependências do hospital, sendo os da circumferencia para enfermarias. 
D'esta forma circular resulta, que alguns dos pavilhões da circumferen
cia devem ficar com má exposição, e que se estiverem ncuito próximos 
uns dos outros, não só a circulação do ar será impossível, mas a 
sombra d'uns projectada sobre outros, impedirá a penetração dos raios 
solares dentro das enfermarias. As salas do interior da galeria ficarão 
evidentemente em pessiitMS condições, porque os pavilhões exteriores 
serão verdadeiros diques á entrada do ar e do sol, e por consequência 
as emanações pútridas, vindas das enfermarias, demorar-se-hão estagna
das na atmosphera d'esse limitado recinto. 

Alguns hygienistas teem modernamente dado á forma dos hospi-
taes em pavilhões parallelos as honras da ultima palavra do progresso. 
Vejamos se tal forma merece ou não tamanha gloria. 

Um hospital construído por este systema pôde ter os pavilhões 
dispostos em uma só série conservando mutuo parallelismo, e commu-
nicando uns com outros por uma galeria, ou pôde ter duas séries 
de pavilhões também parellelas ; separadas por um claustro mais os 
menos extenso. 
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Completo isolamento, boa e fácil ventilação foram sem duvida as 
ideas que presidiram ao projecto d'uma tal construcção. Por ventura 
estarão os hospitaes assim construídos quites de todos os defeitos? Por 
certo que não. Teem-n'os como os outros, posto que em menos escala, 
porque não ha construcção alguma que absolutamente os não tenha. 

As enfermarias estão isoladas umas das outras, mas ou esta se
paração, que existe entre um e outro pavilhão, é grande ou não; no 
primeiro caso o edifício deve ser muito extenso, o que torna o ser
viço interno mais custoso e a vigilância mais difflcil, ou para obstar a 
ambos estes inconvenientes, um excessivo augmento de despesa, cir-
oumstancia aliás attendivel n'este assumpto; senão ha enire um e ou
tro pavilhão pelo menos urna distancia igual á altura de cada um d'el
les, a sombra d'um será projectada sobre o outro, a luz solar só com 
custo lá entrará e a ventilação tornar-se-ha difflcil, porque as maiores 
correntes effectuar-se-hão seguindo a direcção do comprimento dos pa
vilhões. Demais, passemos a argumentos positivos, ao descobrimento 
da verdade deduzida dos factos. Os hospitaes mais importantes a que 
em França se tem dado esta forma são o hospital de Clermont-Ton-
nere, em Breste, com uma só série de pavilhões, e de Lariboisière, em 
Paris, com duas séries, osquaes apesar de por lodos serem julgados mo
delos, a mortalidade n'elles è maior, e as estatisticas mostram que os 
resultados definitivos são peiores do que nos outros em peiores con
dições hygienicas. 

Não podemos todavia deixar de dizer aqui, que não achamos 
muito segura a verdade colhida pela estatística medica, por ser mui 
difflcil, se não impossível, conhecer as différentes condições de vitalidade, 
comparar os estados pathologicos, a curabilidade, incorabilidade e de
mora dos doentes nos hospitaes em que se fazem estas estatisticas, da
dos necessários para um trabalho d'esta natureza. 

Mas ainda assim, lançando mão das estatisticas encontramos a 
media de mortalidade em Lariboisière de 1 em 5,81; nos outros hos
pitaes de formas variadas a mortalidade é de I em 9, o que dá uma 
differença em favor dos últimos de 4,19. 
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Não nos parece, que as formas de ftj e T mereçam tanta censu
ra como alguns hygenislas lhes querem fazer. Verdade é, que em 
qualquer d'estas formas ainda se encontram ângulos reintrantes, mas 
são especialmente na ultima em menor numero, e tendo os edifícios 
construídos d'esté modo, uma exposição boa, não vemos que haja em 
nenhum d'estes ângulos um obstáculo á livre entrada e sahida do ar. 

A forma que actualmente tem o hospital de Santo Antonio en-
contra-se com alguma modificação n'este grupo, e se não fosse a orien
tação pouco boa que tem, podia ser ventilado por todos os lados, por
que nenhuma das suas faces serve d'obstaculo a que outra receba bas
tante ventilação, e porque em todo o edifício apenas se encontra um 
angulo reintrante onde o ar pôde entrar e ser amiudadas vezes reno
vado. 

Os inconvenientes que teria, levada ao fim a planta primitiva do 
edifício seriam os que já ficam ditos na forma de quadrado fechado. 

ARTIGO II 

SITUAÇÃO 

O hospital de Santo António está situado no centro d'um dos 
bairros mais populosos da cidade do Porto, em logar elevado, fican
do sobranceiro a todos os outros edifícios que d'elle estão próximos. 
A distancia a que está do rio Douro é bastante, para se Dão resentir 
demasiadamente da grande humidade e frios nevoeiros que é costume 
haver proximo dos rios e dos grandes lagos. ' 

Tem-se dado como uma das principaes causas da insalubridade 
d'esté hospital o elle estar assentado sobre um pântano. Não sabemos 
até que ponto isto fosse verdade; porém hoje duvidamos que ainda exis
ta tal pântano porque a solidez das paredes de tamanho edifício, a na
tureza do solo e subsolo que predominam no restante d'esté bairro e 
mesmo de toda a cidade, faz-nos crer que o pântano foi complecta-
mente esgotado, e o que podemos affirmar por informações compe-
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tentes, é que era o assentamento dos alicerces da parte do edifício que 
actualmente se está construindo, apenas se encontrou uma pequena 
porção d'agua, que sem grande trabalho se fez desapparecer. 

O terreno posto que não seja secco, não é demasiadamente hú
mido, e pôde dar-se n'elle uma vegetação fácil, qualidade exigida pela 
maioria dos hygienistas modernos, para entre as plantas, ar e doentes 
se dar esse continuo commercio de gazes, que como tão elegantemen
te diz Dumas, constitue um circulo eterno em que a vida se agita e 
manifesta, mas em que a materia não faz mais do que mudar de lo-
gar. 

A existência de vegetação próxima do hospital torna-se ainda 
necessária pela acção muito poderosa que tem sobre o solo e a agua. 
Não são só as folhas das plantas que recebem da atmospheraos vapores 
d'agua em suspensão, também as raizes ramificadas infinitamente rou
bam á terra a agua, saes e matérias orgânicas, alterando o equilíbrio entre 
as différentes camadas terrestres e obrigando, em virtude da capillari-
dade, a agua a passar das camadas mais para as menos húmidas, o que 
constitue um continuo movimento da agua subterrânea, que torna sau
dável a natureza do solo. Não julgamos portanto a natureza do solo 
sobre que está construído o edifício, razão de grande força para se ex
plicarem os resultados pouco bons de algumas doenças e de grande 
numero d'operaçôes. 

Dissemos no principio d'esté artigo que o hospital de Santo An
tonio estava situado no centro d'um dos bairros mais populosos da 
cidade. Não vem fora do assumpto fazer algumas breves considerações 
sobre uma questão ventilada pelos hygienistas modernos se os hospi-
taes deverão ou não ser construídos no cmtro das povoações. 

São já poucos os medicos, que optam pela affirmativa d'esta pro
posição porque os argumentos que a defendem, caem com as mais le
ves objecções. 

Apontam como uma das maiores conveniências dos hospitaes 
centraes a facilidade e promptidão dos soccorros medicos. Ou o hos
pital é para povoações grandes ou pequenas; no primeiro caso, pou-

l 
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cos indivíduos, que reclamam os soccorros do hospital, são surprehen-
didos por doenças repentinas que exigem exacta promptidão da medi
cina, e para estes, nos centros muito populosos, deve haver postos me
dicos que tão bons resultados teem dado; e sendo muito grandes as 
povoações, em qualquer ponto que íique o hospital, haverá para lá gran
des distancias; sendo para pequenas povoações nenhum inconveniente 
ha em que um hospital seja construído em logares onde o ar seja puro 
e abundante. 

Ainda dois argumentos contra as instituições hospitaleiras fo
ra das cidades : a difficuldadè de os medicos poderem ir vèr os doen
tes, e privarem-se estes últimos das vizitas de pessoas suasfamiliares pela 
distancia a que estão. Ao primeiro argumento respondemos com Leon-
Le-Fort, que o hospilal faz-se para o doente e não para o medico, ao 
segundo que a distancia nunca deve ser tamanha que não possa ser 
vencida em pouco tempo e sem grande difficuldade; além de que as 
vizitas muito repetidas não conveem aos doentes. 

Regeilamos os centros das povoações como impróprios para a 
construcção d'hospitaes, dando preferencia aos arrabaldes das cidades, 
bem arejados, espaçosos e previamente reconhecidos sadios; reforçan
do esta nossa muito humilde opinião com a dos seguintes medicos hy-
gienislas. 

A melhor situação para um hospilal, diz A. Becquerel, é fora 
mas muito perlo d*uma cidade, ou anles em um bairro isolado ou pe
lo menos com muito poucas casas e habitantes, e onde seja fácil a li
vre renovação do ar. 

Antoine Petit sustenta, que, para um hospital estar bem situa
do, é necessário que seja construído fora da cidade, sobre terreno ele
vado, onde o ar é mais puro e reina menos humidade e cujo aspe
cto é mais agradável, que oê fácil saída ás immundicias conservando 
sempre a maior limpeza. O ar das grandes cidades é em geral carre
gado de vapores e exhalações pútridas, que de modo algum conveem 
aos doentes. 

Ambroise Tardieu diz ainda, que se é d'utilidade ler hospitaes no 

* 
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meio de bairros populosos por ser fácil o transporte dos doentes, é 
ainda mais urgente que estes estabelecimentos estejam situados em 
togares sadios onde haja terreno vasto, ar puro e ao abrigo da agita
ção e bulício das cidades. 

Temos ainda o parecer da «.Sociedade de cirurgia de Paris, 
que relativamente á situação dos hospitaes diz: «A atmosphera de 
um hospital será tanto mais pura quanto mais affastada estiver das 
agglomerações populosas. De modo algum se deveriam conservar den
tro das cidades hospitaes, que não fossem urgentemente necessários ex
ceptuando os de ensino medico. Esta medida de salubridade seria ao 
mesmo tempo uma medida de economia, e permittiria às grandes cidades 
como Paris construir os seus hospitaes em terrenos vastos e pouco cus
tosos.» 

Vamos fechar este artigo com uma pequena mas importante esta-
istica devida aos trabalhos de Leon-Le-Fort, que prova a influencia da 
situação d'uni hospital, e em que se vê maior mortalidade nas ampu
tações de coixa praticadas dentro dos hospitaes da cidade, do que nos 
do campo. A eslatistica é a seguinte. 

Hospitaes situados no centro da cidade, 39,1 por cento de morta
lidade. 

Hospitaes situados na circumferencia ou fora da cidade, 24,2 por cento 
de mortalidade. 

ARTIGO III 

DISPOSIÇÃO INTERIOR DO HOSPITAL 

E' da concisa descripção que vamos fazer da divisão interior do 
hospital, especialmente das enfermarias, que claramente se podem vêr as 
más condições hygienicas do nosso primeiro estabelecimento de caridade. 

Fatiaremos só das enfermarias geraes, porque apenas ha duas 
ou três particulares que quasi sempre estão sem doentes, o que pro
va que os soccorros medicos são quasi exclusivamente procurados pela 
miséria, que não tem outros recursos. 
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O hospital está construido com três andares e em todos elles se 
encontram enfermarias divididas em duas séries por um grande sa
guão. 

Este saguão é um verdadeiro cano de esgoto, porque recebe to
das as matérias excrementicias dos doentes, agua das chuvas, restos 
dos curativos, etc. 

A sua capacidade é grande, estendendo-se a quasi toda a altura 
e a todo o comprimento do edifício; tem uma pequena inclinação que 
faz com que continuamente corra uma porção d'agua, mas só pelo cen
tro que é cavado em forma de rego, de maneira que as matérias es-
crementicias para alli lançadas, logo que não caiham na estreita cor
rente da agua, íicam depositadas para continuas exhalações. Tem pe
quenas aberturas para o exterior do edifício; o contrário acontece para 
o interior, com o qual communica por grandes janellas para quartos e 
latrinas contíguas ás enfermarias. 

A um cheiro pestilencial, que continuamente exhala, pôde juntar-
se uma prespectiva pesada e medonha, que faz recuar quem pela pri
meira vez ousar vêl-o. Finalmente, está em guerra declarada com todos 
os preceitos hygienicos. 

Primeiro andar. — Caminhando, logo depois da entrada princi
pal, na direcção da linha norte-sul, encontramse a este do saguão, algu
mas dependências do hospital, taes ccmo: casa de recepção dos doen
tes, secretaria, dispensa e pharmacia; a oeste uma pequena sala para 
banhos e um quarto para doentes particulares, e immediatamente a 
este segue-se a enfermaria de clinica cirúrgica de homens. 

Esta enfermaria chamada de S. José está reservada para as cli
nicas da escola, sendo portanto aquella em que entram doentes de mais 
gravidade, e quasi todos os que desejam encontrar em mãos experi
mentadas os recursos tão valiosos da medicina operatória. Tem o seu 
eixo longitudinal na linha norte-sul. A parede do norte é completamen
te fechada; a de este tem apenas uma porta para um quarto escuro 
do ajudante do enfermeiro; a de oeste communica com a arcaria por 
quatro janellas pequenas abertas em uma parede muito espessa, as 
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quaes só deixam entrar o sol quasi no seu occaso. De altura tem 4m,9, 
de largura 6m,47, p. 12m,õ8 de comprimento, o que dá uma capacidade 
de 432mc aproximadamente (1). O espaço que só deveria ser occupa-
do por 8 doentes, tem actualmente treze e algumas vezes um numero 
ainda maior, armando-se camas no centro da enfermaria. 

O tecto da enfermaria é de abobada e as paredes estão quasi sem
pre carregadas de grande humidade, devida á impossibilidade na en
trada do sol, á falta de ventilação e á má vizinhança que lhe dá o sa
guão. Poucas vezes acontece que as paredes não estejam cobertas de 
plantas cryptogamicas, e que não gotejem abundantemente. 

A ventilação lá é impossível, porque, abertas as janellas que 
communicam com a arcaria, o ar pôde entrar, mas não tem por onde 
possa estabelecer corrente, por não haver em nenhuma das paredes op-
postas abertura para a sua sahida, e a porta da entrada estar quasi na 
mesma direcção das janellas. 

Em frente da entrada para esta enfermaria está o quarto chama
do de operações, apenas separado d'aquella por uma pequena casa es
cura e immunda onde estão as latrinas, que muitas vezes lançam para 
a enfermaria cheiro insupportavel. 

O quarto de operações estará apto para tudo, menos para traba
lhos d'esta natureza. A construcção d'esta pequena sala é em tudo igual 
á que lhe fica fronteira, e o grau de humidade é também o mesmo se 
não mais elevado. 

Uma das condições essenciaes a uma sala de operações é sem 
duvida ter muita luz natural recebida directamente, o que não aconte
ce com a nossa, em que na maior parte dos dias nublosos se torna 
impossível operar pela pouca luz, que, para chegar ao logar da 
operação, tem de atravessar a galeria e uma janella muito espes
sa. 

A ausência d'uma espécie de amphytheatro de onde se podesse 

(1) Veja-se a tabeliã da capacidade das enfermarias a pag. 43. 
5 
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vêr bem o andamento da operação, faz com que um grande numero 
dos espectadores nada veja, o que é de grande inconveniência para 
os alumnos de clinica. 

Uma distancia apenas de dois ou três metros a separa da enfer
maria, de maneira que os gritos dos operandos são ouvidos por os 
que já foram operados ou ainda estão para o ser; d'ahi emoções for
tes e perigosas, que de modo algum deveriam receber no meio dos ac
cidentes de inflammações e abundante suppuração, lhes vão atra
sar o andamento da cura, quando não lhes ponham em eminente pe
rigo a propria vida. 

O doente operado ou ha-de ficar n'esta mesma sala, o que é 
inconvenientíssimo, porque todas as torturas porque passou na opera
ção a todo o momento se lhe avivam, por ter de presenciar igual sor
te nos companheiros e finalmente pela falta de tranquillidade de espi
rito, que não deve haver em um individuo n'estas circumstancias ; ou 
tem de ir d'alli para a enfermaria onde fica exposto a mil accidentes, 
que podem vir complicar o regular andamento da operação. 

Seria uma necessidade urgentíssima que, atém da sala onde se 
pratica a operação, houvesse pelo menos uma outra, prompta para re
ceber o doente operado nos primeiros dias, caso não podessem haver, 
como quer Tenon, três salas; uma para os preparativos da operação, 
outra logo immediata para se operar e uma terceira nas melhores con
dições hygienicas reservada exclusivamente para receber os operados 
quasi até á convalescença. 

Eis algumas condições que este illustre académico exige em uma 
sala de operações : Que o pavimento seja de pedra e dividido em duas 
partes, uma em amphytheatro terminando ao fundo por uma balaus
trada de ferro, outra dentro desta gradaria, plana e com extensão 
bastante para conter uma cadeira, mesa ou um pequeno leito, e logar 
para o operador e ajudantes; muita luz vinda de cima e do lado, com 
exposição ao norte. A parte da sala deve ter cinco pés de largura, por
que, se muitos doentes podem ser transportados em braços ou em al
guma cadeira, alguns ha que só devem ser conduzidos nas camas onde 
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foram operados, como acontece por exemplo em casos de laqueações 
de grandes artérias e outros muitos. 

Teremos sido prolixos de mais na descripção e considerações que 
fizemos da enfermaria de S. José e quarto d'operaçoes, todavia como 
são estes os logares onde ordinariamente se praticam e seguem via de 
tratamento todas as operações feitas em clinica de homens, não nos pa
receu fora de propósito estudar já algumas das circumslancias que po
dem complicar este ramo therapeutico. alvo único e exclusivo do nosso 
trabalho. 

Na direcção das salas, que vem descriptas, está ainda uma outra 
de dimensões muito acanhadas, conhecida pelo nome de «Quarto da 
boticas, nome que lhe foi dado por effectivamente ser uma dependên
cia da pharmacia, tnas que por necessidade se arvorou em enfermaria. 
Tem 4m,70 de altura, 6m,30 de largura e 6ra,50 de comprimento dan
do uma capacidade de 198mc aproximadamente, aloja 9 doentes onde 
só deviam estar quatro e onde não pôde haver ventilação, porque ain
da que o ar entre por duas janellas que tem, só pôde sair pela porta 
d'entrada que está na mesma direcção das janellas; não podendo por 
isso estabelecerem-se correntes por estarem completamente tapadas as 
paredes do norte e este. 

O primeiro andar da fachada do lado do sul tem duas enferma
rias e a cosinha. 

As enfermarias são as de Santo Antonio e de S. Pedro. 
E' ainda o saguão, continuando-se para este lado e fazendo com 

o do este um angulo de 90°, que nos servirá de ponto fixo para esta
belecermos as relações d'estas duas salas, por lhe ficarem uma do 
lado esquerdo, outra do direito. 

A enfermaria de Santo Antonio (cirurgia de homens) tem 4ra,70 
de altura, 6m,10 de largura e 47m,50 de comprimento, capacidade to
tal 1505mc; recebe 52 doentes, quando não tem logar para mais de 3011! 
As faces de este e oeste, que constituem as duas extremidades da en
fermaria são sem communicações, a face que olha para sul e faz fren
te para a rua da Restauração tem 12 janellas por onde só pôde rece-



— 36 — 

ber vento sul, que é quente e húmido e reconhecidamente mau. A face 
do norte tem apenas três portas, duas para corredores por onde se po
dem estabelecer limitadas correntes dar e a terceira para as latrinas, 
as quaes estão contíguas á enfermaria para onde exhalam muito mau 
cheiro arrastado por correntes d'ar que vêem do'saguão. 

Do lado direito do cano ha primeiro a cosinha de que em outro 
artigo diremos alguma coisa e logo em seguimento a ella fica a enfer
maria de S. Pedro reservada só para doenças syphiliticas d'homens. 

Não podemos, ainda com grande exforço, descrever as impres
sões que sentimos quando estudamos esta enfermaria! 1 ! Causa horror 
vêr mais de duas dúzias de desgraçados de rostos macilentos, accumu-
lados em curto espaço, respirando um ar impregnado de miasmas, com 
pouca luz e sem ventilação alguma, a braços com enfermidades cujos 
resultados são tão funestos quando uma sã hygiene e rigorosa therapeu-
lica não vem prestar valoroso auxilio. 

Tem uma capacidade de 635 metros cúbicos, sala para 13 doen
tes e onde actualmente está o dobro. A face do norte tem 6 janellas 
que deitam para a arcaria interior, a parede opposta uma só porta 
que dá entrada para a latrina, cujo mau cheiro vem augmentar o já 
existente e próprio da enfermaria. 

As camas estão tão próximas umas das outras, que só com dif-
ficuldade se pôde passar por entre ellas. 

De todas estas péssimas condições resulta que, não poucas ve
zes, indivíduos que para alli vão com doenças syphiliticas descompli-
cadas, trazem verdadeiras cachexias syphiliticas ou mercuriaes que os 
levam á sepultura. 

, Segundo andar.— N'este, as enfermarias conservam quasi as mes
mas disposições que as do precedente, sendo também dispostas em duas 
séries divididas pelo saguão, que se estende a todo o comprimento 
do edifício, e que ainda concorre poderosamente para as condições 
pouco boas das salas d'esté segundo andar. 

Na fachada mais pequena, ou do sul, ha apenas duas enferma-
- rias, ambas de medicina de homens, cuja linha divisória é o saguâa 
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Uma que olha para sal e fica por cima da de Santo Antonio, chamada do 
Senhor dos Afflictos, tem uma capacidade de 2152 metros cúbicos, onde 
estão 50 doentes, havendo logar só para 43. As faces de este e oeste 
são sem aberturas; a do sul tem 15 janellas e a do norte apenas três 
portas, das quaes duas communicam por dois pequenos corredores com 
a enfermaria de S. João Baptista, e a terceira com um pequeno quar
to onde estão as latrinas. No tecto ha 3 respiradouros, com a forma 
d'uma pyramide trancada cuja base tem mais dum metro de diâme
tro, que favorecem a ventilação dando saida ao ar impregnado de 
miasmas, o qual érenovado pelo que entra pelas janellas. 

. A outra que fica parallela a esta é a de S. João Baptista, acco-
moda 32 doentes e não obstante isso nunca tem menos de 50. Tem 
13 janellas para a galeria, e communica com a precedente por duas 
portas; no tecto ha as mesmas chaminés que ha na enfermaria do Se
nhor dos Afflictos. 

A collocação d'estes ventiladores no tecto, posto que não satis
façam por imperfeitos aos fins desejados, são todavia muito convenien
tes porque, abertas as janellas, podem dar sahida ao ar viciado dis 
enfermarias. 

Na fachada de este a enfermaria, que se segue, é a da Senhora da 
Piedade (medicina de mulheres), inquestionavelmente a única de todo 
o hospital que está em condições de receber doentes; está exposta a 
oeste e communica por este lado com a galeria por onze janellas. Tem 
espaço para 27 doentes e só lá estão 5 a maior. 

No tecto ha também dois respiradouros, e as vidraças das janel
las são divididas em quatro, o que facilita muito as correntes de ar 
sem prejudicar os doentes. Demais, não tem falta de luz, nem o as
pecto pesado e repugnante, que apresentam as outras quasi todas. 

Estão em direcção parallela a esta, as enfermarias da Senhora 
do Rosário, S. Braz, Senhora da Conceição Senhora da Saúde, todas 
de medicina de mulheres. 

Estas enfermarias estão expostas a este para onde tem janel
las. 
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As faces oppostas ás do lado este apenas teem duas portas que 
dão para as latrinas; as de norte e sul teem uma só porta para ca
da enfermaria, que as faz communicar directamente umas com ou
tras. 

A ventilação faz-se pelas janellas e respiradouros. 
O grande numero de doentes que lia sempre, obriga a porem 

alas de camas pelo centro das salas. . 
A enfermaria de partos é a que se segue. As janellas estão na fa

ce do este, e na opposta apenas ha uma, mas muito acanhada. Na pa
rede do sul tem uma porta que é a da entrada; na do norte duas. uma 
para o quarto da parteira e a segunda para as dependências da enfer
maria. 

Tem de capacidade 339me,875, sendo de altura 6ra,50, largura 
3m,25, e comprimento 15m,9. Só pôde dar lugar a 7 doentes e poucas 
vezes tem menos de 15. 

A humidade e baixa temperatura quasi constantes, a insufficien-
te e difficil ventilação feita só pelas janellas e um respiradouro do te
cto, e sobretudo a constante accumulação de parturientes tornam esta 
sala imprópria e até perigosa para enfermaria de partos. 

A péritonite puerperal e a metro-peritonite são lá frequentes, e 
muito poucas doentes escapam a accidentes tão graves, não obstante s 
reconhecida competência e grande cuidado do exc.mo lente de partos. 
Póde-se asseverar que se não fossem as más condições hygienicas da 
enfermaria, apesar mesmo da gravidade d'estas doenças puerperaes, a 
mortalidade não seria tamanha. 

Terminamos a descripção das salas do segundo andar fallando da 
de S. João de Deus, concedida á clinica cirúrgica de mulheres. Tem 
4m,85 de altura, 10™,35 de largura e 10™,60 de comprimento; capa-
cidad3 550 metros cúbicos, bastantes para 11 doentes, e apesar d'isso 
ha sempre um numero superior a 17. As paredes estão quasi sempre 
húmidas e especialmente a âeéste, que é impossível branquear-se pela 
formação de algumas cryplogamicas que lhe dão uma côr esverdea
da. A luz é bastante, mas a ventilação não pôde fazer-se bem por-
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que as correntes de ar vindas das janellas não encontram sahida 
franca. 

Annexo a esta enfermaria, apenas separado por uma porta, está 
um quarto reservado para se executarem as operações. N'esta pequena 
sala encontram-se alguns dos inconvenientes, que notamos na sala de 
operações de clinica d'homens, e colloca-se á frente de todos a proxi
midade da enfermaria, onde as doentes, especialmente as que estão 
para ser operadas e as que já o foram, sentem os gemidos das operan-
das, que incutem receios ás primeiras, avivando os soffrimentos 
das segundas. Ha aqui ainda a grande falta d'uma outra sala para 
onde se mudassem as operadas para n'ella gozarem toda a quietação 
de espirito que taes casos reclamam; todavia não podemos deixar de 
confessar a supremacia d'esta sobre a outra sala., pelo que diz respeito a 
luz, que recebe directamente e em abundância de duas janellas, e pelo 
menor grau de humidade. 

A estatística das operações feitas n'esta sala é relativamente mais 
favorável do que na de homens, o que se prova, aíém de outras, pelas 
operações de catarata, cujos resultados são sempre mais satisfactorios. 
E' provável que o maior cuidado e limpeza, que se encontram em to
das as enfermarias de mulheres e que faltam completamente nas de 
homens, sejam razões poderosas d'esta differenja. 

Terceiro andar. - - Não nos demoraremos nada com a descripção 
das enfermarias que constituem este andar do hospital, porque ainda 
estamos a sentir as impressões de desagrado se-não de horror, que re
cebemos todas as vezes que lá fomos obrigados a entrar para. o estu
dar. Quiz-ncs até parecer, que para as cousas chegarem a um tal es
tado devia háVer muita incúria e grande falta de caridade em quem 
governa um tal estabelecimento. 

N'este andar ha quatro enfermarias todas de cirurgia de mulhe
res. A oeste do saguão está a enfermaria da Senhora do Pranto, com 
capacidade para receber nove doentes e onde se acham amontoados 
vinte e nove I está exposta a oeste e apenas recebe ar por 5 pequenas 
janellas que de modo algum pôde ser promptamente renovado. 
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A este tem as enfermarias seguintes: 
Do Senhor de Mathosinhos, onde só deviam seradmittidos 8 doen

tes, tem lá actualmente 22; com uma só porta para a enfermaria de 
Santo Antonio. 

De Santo Antonio dálogar a 13 doentes etem lá 35, não obstan
te estar entre dois focos com quem commur.iea directamente, por uma 
porta com a enfermaria de Mathosinhos, por outra com a de Santa 
Catbarína. 

A ultima d'esta série é a de Santa Gatharina com uma capacida
de de 419 metros cúbicos, a qual não devendo receber se não 9 doen
tes, tem actualmente 28. 

Todas estas enfermarias estão cheias de camas, tornando impos
sível o transito por entre ellas. O ar é mephitico e a ventilação péssi
ma. Em uma palavra, taes enfermarias como se acham actualmente são 
um verdadeiro escarneo da pobreza. 

Água furtada. —Para completar esta collecção de enfermarias 
ha uma agua furtada que arroga a si os foros de «enfermaria de S. 
Luiz» protestando contra quem ousar transpor a sua porta de chapéu 
na cabeça, porque tem pouco mais de 2 metros d'altura. Quando lá 
entramos tinha 14 doentes em um espaço de 112 metros cúbicos que 
mal chega para 3, mas onde não devera estar nenhum. 

Para maior prova do estado pouco bom em que se acha este hos
pital vejamos o que -a hygiene nos diz relativamente ás enfermarias. 

O hospital de Santo Antonio tem 3 andares; e a observação dos 
hygienistas modernos prova que a mortalidade é tanto maior quanto 
mais as enfermarias se affastam do rez do chão. As experiências de 
Villermé, Hunier, Tardieu e outros, teem demonstrado a verdade de 
tal asserção, collocando egual numero de doentes em circumstancias 
absolutamente semelhantes, mas em andares différentes, e achando que 
a mortalidade é maior nos andares superiores do que nos inferio
res. 

A construcção d'um hospital que tivesse de receber um grande 
numero de doentes só em um andar seria diffieil, porque a sua área 
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deveria ser extensíssima; para se obviar a tal inconveniente lembra Te
non, que as enfermarias podem licar Iodas ou quasi todas no andar in
ferior, e as demais repartições do hospital no andar superior. O alvi
tre de Tenon tem lambem visíveis inconvenientes. 

As grandes enfermarias não merecem a approvação medica 
embora com capacidade bastante para o numero de doentes que tive
rem. 

Entre os mais accerrimos impugnadores da insalubridade das 
grandes salas, contam-se Sanson, Davillier e Trelat. 

Hyppolite Lurrey só quer era cada enfermaria trinta doentes dis
postos em doas séries; Trelat acha este numero ainda grande porque sendo 
necessários pelo menos 1res metros para cada cama virá, a sala a ter 
45 metros, comprimento para elle excessivo; Morin limita entre 12 e 
18 o numero de doentes de cada enfermaria; finalmente o conselho ge
ral dos hospitaes em França, propoz que se construíssem salas só para 
10 doentes cada uma. Este ultimo numero è pequeno de mais para 
um hospital que tiver dê receber tão grande numero de doentes, por
que as muitas enfermarias obstam a um serviço regular e boa admi
nistração. 

As salas devem estar separadas por corredores espaçosos e com-
municarem com o ar exterior por grandes janellas. E' isto o que se não 
encontra no hospital de Santo Anlonio, cujas enfermarias communicam, 
directamente umas com outras, com as latrinas ou com corredores es-
ros e acanhados. 

Tenon calculou SO metros cúbicos dar necessários para cada 
doente e 46 para os convalescentes; tal numero recebido pela maioria 
dos uygienistas é um protesto contra a accumulação. 

A troca de gazes que incessantemente se dá, e em que a econo
mia viva recebe do ar ambiente princípios que lhe são necessários ex-
pellindo os noscivos, fax com que o ar não renovado antes de pouco 
tempo não esteja apto para fornecer oxigénio e contenha muito acido 
carbónico ; além de que, nos hospitaes em que ha accumulação não é 
só este gaz que torna a atmosphera impura, são lambem as matérias 

6 
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animaes exhaladas putresciveis, os glóbulos purulentos, os sporulos 
vegetaes, pedaços de epithelio e outras muitas secreções mórbidas 
susceptíveis de viciarem o ar, e alterarem profundamente os líqui
dos da economia. 

Mapather achando três vezes mais viciado o ar d'uma sala onde 
tinha mandado deitar doze doentes, do que o d'uma outra igual onde 
se fazia a dissecção de nove cadáveres, provou quão perigosa é a ac-
eumulação. 

Na tabeliã das capacidades das enfermarias, fazemos vêr que o nu
mero de doentes é maior em todas do que devera ser, e espantosa
mente grande em muitas, sendo talvez esta a causa que mais podero 
sãmente concorre para que os resultados flnaes de muitas doenças 
não sejamos esperados. ..,' 
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ARTIGO IV 

EXPOSIÇÃO 

O hospital de Santo Antonio, tem a sua primeira e principal fa
chada na direcção da linha tmrle-sul,% portanto exposta a este G oeste; 
a segunda na linha ésle-oeste com exposição para o ml e norte. 

Desde Hyppocrales que se encontra debatida a questão acerca 
da exposição que mais convém dar a um hospital, e ainda hoje não te
mos resolvido esse problema de hygiene publica; ao contrario, se ro
bustas inlelligencias defendem com argumentos, que parecem inabalá
veis, esta ou aquella exposição, authoridades de grande peso a impu
gnam, mostrando as suas d «vantagens, d'onde resulta encontrarem-se 
opiniões sempre diversas, de cujo choque ainda não sahiu a luz da 
verdade. 

Uma tal diversidade de opiniões, prova a importância do verda
deiro conhecimento duma boa exposição com relação aos ventos rei
nantes, temperatura e estado hygromèlrico. 

Quem deixará de ter sentido as impressões desagradáveis d'uma 
corrente d'ar frio, quando as suas moléculas, ao equilibrarem-se com 
as da pelle, vão roubar-lhe para isso uma porção do seu calor? Quem 
ignorará lambem a influencia das temperaturas muito elevadas ou 
muito baixas? 

E' theoria geralmente admittida pelos pathologistas que a humi
dade é a causa mais poderosa e funesta dum grande numero de 
doenças graves, taes como o escorbuto, as escrófulas, a phtysica e 
quejandas. Fazendo uma concisa descripção do estado de orientação 
em que está o nosso hospital, e sobre qual seria a mais conveniente 
que tivesse debaixo do duplo ponto de vista, de receber bôa insolação 
e dar livre entrada a correntes d'ar puro, parecemos não sahir do 
programma seguido até aqui. 

O observatório metereologico da Escola Medico-Cirurgica, que 
está situado no ponto mais culminante do hospital, dá como ventos 
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reinantes no verão, os ventos norte e noroeste; no inverno sul, sudoes
te e oeste. 

Pela direcção do edifício e conhecimento dos ventos reinantes, 
poderemos desde já concluir que a sua exposição não é bôa sem que 
comtudo seja das peiores. 

A fachada principal, que conta maior numero de enfermarias, 
tem uma das suas faces exposta a este e a outra a oeste; posto que 
esta parte do edilkio se preste a receber bastante insolação e esteja 
na direcção de dous dos ventos reinantes, tem o sudoeste que é quen
te e húmido, reconhecidamente insalubre. A facluda do sul tem expo
sição para sul e para norte do lado òpppsto; esta é mais batida por 
ventos reinantes menos prejudiciaes á saúde e está nas eircumstancias 
de ser mais bem arejada, mas tem o inconveniente de receber sol só 
pela face que olha para sul e de a opposta ser sombria, a ponto de 
n'ella haver enfermarias que nunca viram luz solar. 

Apontadas algumas desvantagens da exposição do hospital de 
Santo Antonio, apresentaremos as opiniões de alguns hygienistas emit-
tidas em poucas palavras, mas sufficientes para todos manifestarem 
ideas contrarias sobre a mais conveniente exposição. 

Tardieu quer que se estudem os ventos reinantes, para que o hos
pital não fique exposlo a elles, receiando que as correntes arrastem 
para dentro do edifício alguns miasmas dos logares circumvizinhos. 

Fleury escolhe a direcção éste-oeste para que todas as fachadas 
possam estar alternativamente ao sol durante a revolução diurna. 

Na opinião de Michel Levy devem ser preferidos para logares de 
exposição aquelles em que com maior rapidez se dissiparem os nevoei
ros e a humidade da manhã, e estão n'este caso as localidades volta
das para este. 

Voillemier não quer que o hospital fique exposto ao meio-dia para 
não ficar uma parte virada ao norte, & prefere a exposição a este & oeste. 

Larrey e Jaquemet abraçam a este respeito as ideas de Voille
mier, porque com esta exposição julgam o ediíicio ao abrigo no inver
no do vento norte, no verão do calor do sol. 
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O snr. Macedo Pinto dá como preceito geral, que cada fachada 
do hospital deverá corresponder a um dos rumos cardeaes. 

Facilidade na livre circulação do ar e boa insolação, devem ser, 
em nosso modo de pensar, os requesitos principaes d'uma exposição, e 
não achamos muito fundados os receios de Tardieu em não querer que 
um hospital esteja exposto aos ventos reinantes só por causa dos mias
mas que, dos logares visinhos, para elle podem ser trazidos, porque a 
idea principal, que temde presidir á construcção d'uni hospital, deve ser 
a escolha do local, e esta nunca se fará nas proximidades de pânta
nos ou d'onde se desenvolvam miasmas que possam ser trazidos pelas 
correntes dos ventos. 

A melhor exposição que podemos dar a um hospital não só com 
relação aos ventos, mas para que as suas fachadas fiquem sucessiva
mente expostas a influencia solar, está em collocar um dos seus ângu
los a este e o opposto a oeste, na direcção da diagonal. Desta manei
re cada uma das ametades do edifício lerá duas exposições solares, uma 
pelo exterior, outra pelo lado interno correspondente, sempre propor
cionadas de maneira que uma das exposições terá em duração e con
tinuidade o que faltar na outra. As correntes dos ventos reinantes pou
co fortes e cautelosamente dirigidas são garantia segura d'uma boa 
ventilação. 

ARTIGO V 

VENTILAÇÃO 

A incessante permutação gazosa estabelecida directa ou indire
ctamente entre todos os seres organisados vivos e o ar ambiente, con
stitue uma das necessidades mais urgentes e a garantia mais segura 
da continuação das manifestações biológicas. O homem para viver ca
rece de oxigénio; (que por meio da respiração transforme em acido car
bónico, gaz incompatível com a vida), se a quantidade do ar em que 
vive não pôde ser renovada, o oxigénio esgota-se e a atmosphera as
sim viciada torna-se imprópria para a continuação da vida. As causas 
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d'esla viciação além d'outras, são: a respiração pulmonar, a transpira
ção insensível, as dejecções e os focos de combustão que consomem o 
oxigénio, substituindo-o por acido carbónico, oxido de carbonio, carbu-
retos de hydrogenio, gazes ammonia:aes, vapores d'agua, matérias or
gânicas, hydrogenio sulphurado, etc. 

A vida com tal ar é impossível e a sua renovação torna-se por 
isso indispensável. D"aqui surge a necessidade de estabelecer nos to
gares, onde se reúnem muitos indivíduos, correntes d'ar por meio de 
janellas, chaminés, ou apparelhos especiaes para isso inventados, o quo 
constitue a ventilação no primeiro caso chamada natural, no segundo 
artificial. 

A ventilação do hospital de Santo Antonio é só á natural; mas' 
se os ventiladores que actualmente tem, fossem aperfeiçoados e bem 
dispostos a fim de distribuírem o ar pelas enfermarias, tal ventilação 
seria muito melhor do que a artificial. Os medicos inglezes, ensaiando 
em alguns hospitaes civis e militares os diversos systemas de ventila
ção artificial, viram pelos resultados das suas experiências, que não só 
não correspondiam á espectativa, mas exigiam grande cautela e enormes 
despesas e sobre tudo um resultado clinico muito desfavorável, que os 
obrigou a renunciar as suas tentativas, tratando desde logo de aperfei
çoar a ventilação natural, com que ficaram na maior parte dos hospi
taes. 

Trelat, que tem estudado profundamente esta questão, acha pre
ferível a ventilação artificial nos logares com pouca capacidade para 
muitos indivíduos que se reúnem accidentalmente e por pouco tempo, 
e onde é manifesta a necessidade de rápida renovação do ar respirável, 
como nos theatros; ao contrario, combate tal ventilação e prefere a na
tural nas casas particulares, nos hospitaes onde os indivíduos vivem 
mais demoradamente e onde nunca deve haver grande agglomeração .. 

Uma auctoridade por todos os títulos respeitável, o snr. Mace
do Pinto, no seu tratado de hygiene publica, no artigo em que falia da 
ventilação, diz: «A ventilação pôde ser natural ou artificial; e tanto 
aproveita aquella nas ruas e habitações particulares, quanto é ineficaz 
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pós estabelecimentos vnsîos onde se reune grande numero de pessoas». 
O snr. Macedo Pinto acha inelficaz a ventilação natural nos vastos es
tabelecimentos onde se reúnem muitas pessoas, e n'este numero de
vem por certo entrar os hospitaes. Sentimos não poder responder ao 
illustre cathedratico com argumentos tirados de estatísticas portuguezas, 
porque infelizmente não as temos sobre este ponto; mas o que se vê 
nos hospitaes estrangeiros? Beaujon e especialmente Lariboisiere são 
hospitaes que estão construídos com todos os preceitos hygienicos e 
possuem os mais aperfeiçoados systemas de ventilação artificial; o an
tigo Holel-l)ieu,cujo mão estado tem ultimamente prendido as atten-
ções medicas, não tem senão a ventilação natural e dá uma msdia de 
mortalidade muito menor do que a dos primeiros. Tem-se chegado a 
obter este resultado no mesmo hospital de Lariboisiere ensaiando a 
ventilação natural em uma araetade do edifício e a artificial em outra, 
egualando todas as circumslanciis, que podem influir nos resultados 
vas doenças, e as conclusões são sempre mais satisfactorias em favor da 
denlilação natural do que da artificial. 

Demais, Boudin nega que a ventilação artificial possa fazer des-
apparecer o mão cheiro das enfermarias como leve occasião de obser
var no hospital Necker. 

Voltando ao ponto, que deu logar a estas divagações, a ventila
ção do hospital de Santo Antonio, vejamos como esta se faz actualmente. 

A péssima construcção das enfermarias, tendo janellas só em uma 
das paredes e na opposta apenas pequenas portas, as quaes communi-
cam com as enfermarias, que lhes ÍLam próximas ou com as latrinas, 
faz com que a ventilação além de difflci! seja defficientíssima. 

Os únicos ventiladores que se encontram na maior parte das 
enfermarias das janellas e portas e algumas chaminés no tecto. As ja
nellas não são rasgadas d'alto a baixo, de maneira que as correntes só 
teem logar na direcção das aberturas das janellas, sendo o ar menos 
renovado nos espaços comprehendidos entre a extremidade superior 
da janella e p tecto, e entre o parapeito e o pavimento. 
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Em algumas enfermarias ha já três chaminés, uma no centro e 
duas nos extremos do tecto entre as quaes e as janellas e portas se 
estabelecem correntes atmosphericas, melhorando a ventilação, sendo 
todavia ainda manifesta a deficiência d'estas correntes. 

Ultimamente tem-se olhado com mais alguma attenção para esta 
parte da hygiene nosocomial aperfeiçoando e augmentando em algu
mas enfermarias os ventiladores; citamos, para exemplo, a enfermaria 
da Senhora da Piedade, que apesar de só ter janellas para oeste, tem 
as vidraças divididas em quatro, que se abrem alternadamente ou na to
talidade, deixando d'est'arle estabelecer correntes em diversas alturas 
e podendo abrigar os doentes de correntes directas, tem mais três 
chaminés no tecto por onde sahe grande porção dar viciado e tem final
mente aberturas na parede ao nivel do pavimento, que communicam 
externamente com o ar livre, e internamente, a ametade da abertura 
com a enfermaria, ao nivel do sobrado e a outra ametade com a parte 
que fica por debaixo do soalho. 

Resulta d'esté cuidado com pouca despesa, que esta enfermaria 
não tem nunca máo cheiro e é a que na actualidade está em condicções 
de poder receber doentes. Bom seria que o conselho medico do hos
pital propozesse a ampliação pelas restantes enfermarias de tão apro
veitáveis medidas, absolutamente necessárias para o avultado numero 
de doentes, que cada uma d'ellas sempre tem. 

As janellas e portas, únicos ventiladores d'algumas salas, além 
de serem acanhadas teem uma descomedida espessura e deitam para 
arcarias pouco, altas o que impede o livre accesso do ar atmospherico 
e por conseguinte a ventilação, 

ARTIGO VI 

CASAS ANNEXAS DO HOSPITAL 

Sô duas palavras acerca de três repartições que mais chamaram 
a nossa attenção pela influencia que podem ter sobre a salubridade 

7 
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do hospital. Alludimos á cozinha, lavanderia e casa mortuária; as 
duas primeiras pelo local em que estão, a terceira pelo nenhum cui

dado que tem merecido e que aliás deveria merecer aos directores d'es

té estabelecimento. 
Cozinha.— Está situada no meio das enfermarias do primeiro an

dar, sendo a de S. Pedro a que lhe fica mais próxima. O serviço é 
regular e feito com bastante limpesa; o local, porém, é máo, não só 
porque não pôde ser bem arejada, mas pelo cheiro e calor que espe

cialmente no verão deve eommunicar ás enfermarias com que está 
contigua; por estas razões todos os hygienistas recommendam que as 
cozinhas devem ser construídas ao rez do chão, isoladas, com bastante 
espaço e tacil escoamento das aguas. 

Lavanderia.—Este estabelecimento é n"este género um dos me

lhores que temos no paiz; está construído com a maior perfeição, par

te da qual se deve ao zelo do seu incansável director; porém achamos 
pouco apropriado o local em que foi situado por estar contíguo ao hospi

tal. Embora a lavanderia esteja com o maior acceio e as roupas para 
alli conduzidas sejam immediatamente mergulhadas em lixivia, a situa

ção não é boa pelas seguintes razões: 
E' para nós ponto de fé que o hospital de Santo Antonio, ha de 

ser sompre o que é hoje, mas no caso do se continuar o edifício e 
de se lhe dar a forma projectada, a lavanderia deveria ser d'alli logo 
removida, não só por que ficava dentro d'um espaço fechado, o que de 
modo algum conviria, mas porque o terreno em que está, era o mais 
apropriado para passeio dos doentes e nunca para officinas d'esta natu

reza. 
Quando sopra o vento noroeste e oeste hade o fumo ser impelli

do para as enfermarias, porque a altura da chaminé não chega á do hos

pital; e finalmente porque estando a roupa molhada nos estendedouros 
sobre os quaes se abrem algumas janellas de enfermarias, a agua que 
d'elle se evapora, humedece o ar que entra pelas janellas. 

Posto que os inconvenientes apontados sejam em pequdiia escala» 
podem todavia influir na salubridade do hospital. 

■ 
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Casn mortuária.—E' uma pequena loja a grande distancia do 
hospital onde são depositados os cadáveres até levarem o compe
tente destino. Não é raro encontrar, três quatro e mais em um monte 
sem o menor indicio de cuidado e reverencia que se devem ter pelos 
mortos. 

A difficuldade de distinguir nas primeiras horas e em certos ca
sos a morte real da apparente, e a frequência de indivíduos voltarem 
à vida depois d'algum tempo de morte supposta, teem feito tomar me
didas preventivas, que todas se resumem em pôr os cadáveres em to
gares idênticos aos que tinham durante a vida, para obviar ao grande 
abalo que o doente1 sentiria voltando a si. 

Por certo que não seria muito custosa a construcção d'uma ca
sa mortuária como a do hospital de S. José, em Lisboa, que tivemos 
occasião de vêr quando vizitamos este óptimo estabelecimento. Consta 
d'uma casa com quartos separados uns dos outros, tendo cada um uma 
cama feita e em tudo semelhante ás das enfermarias; os cadáveres são 
n'ellas deitados como se faria a enfermos; pendentes nas camas ha uns 
anneis que se introduzem nos dedos do cadaver e que com a mais 
pequena tracção estebelecem uma corrente eléctrica que vai tocar com 
grande força uma campainha no quarto do guarda. D'esta maneira o in
dividuo pôde ser logo soccorrido sem estranhar muito a triste situação 
em que se achava. 
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TERCEIRA PARTE 

As operações da grande cirurgia no Hospital ' 
de Santo Antonio 

Il est bien établi que l'encombrement, 
sourtout le défaut d'air et de lumière, h'hu-

,, midité, les émanations fétides, sont les causes 
principales des accidents qui surviennent 
spontanément sur des plaies simples, comme 
sur celles qui sont accidentelles, chez des 
malades dont la constitution parait vigoureuse 
et dont la santé a été toujours bonne. 

Discussion sur l'hygiène et salubrité des hôpitaux. 

TOINET. 

E S T A T Í S T I C A D ' A L G U M A S O P E R A Ç Õ E S M A I S N O T Á V E I S F E I T A S N A C L I N I C A 

DA ESCHOLA MEDICO-CIRURGICA NOS ÚLTIMOS DEZ ANNOS 

Operações Cura Melhora Morte Total 

Amputações da coxa.. . , » » 4 4 
Amputações do penis . . . 2 1 1 4 
Laqueações da art. illiaca ex

terna » » 2 2 
Laqueações cia art. femural.. 5 » 2 7 

Total 7 1 9 17 

A resumida estatística que apresentamos, é só d'algumas ope
rações feitas durante a clinica da Eschola Medico-Cirurgica e não damos 
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a de todo o hospital por a não haver: todavia aquella mais do que es
ta poderá provar a influencia das más condições d'esté estabelecimento 
especialmente na medicina operatória, não só porque os casos mais 
importantes que reclamam operações vêem paia a clinica, mas porque 
n'esta encontram os doentes maior cuidado, mais limpeza e sobre tudo 
as mãos d'um dos operadores mais distinctes do nosso paiz. Escolhe
mos também d'entre as operações aquellas de maior gravidade por ser 
n'estas que mais facilmente se podem vêr os resultados pouco satisfa
tórios que ha a esperar em casos análogos, e porque para as de pe
quena cirurgia e de pouco perigo conviria antes uma estatística da de
mora, que ordinariamente teem até chegarem ao termo da cura ; mas 
tal trabalho torna-se desnecessário pelo exacto conhecimento, que lodos 
ahvemos do mau caracter que tomam algumas feridas simples logo que 
entram no hospital. 

Das amputações da coxa não nos consta uma que lá tenha vin
gado, e consequentemente as quatro que apresentamos feitas nos ulti-
timos annos tiveram egual sorte, sendo tal o receio d'estes resultados 
que só se praticam taes operações quando a infallibilidade da morte é 
reconhecida não se operando. 

Quizeram já sustentar, que não eram as más condições do hospi
tal a causa mais poderosa da terrível mortalidade nos amputados da 
coxa, adduzindo como argumentos de tal asserção, análogos resultados 
obtidos em hospitaes provisórios durante uma das campanhas de que 
o Porto foi theatfo; dando-se então como causa principal o continuo 
abalo que soffriam os doentes ouvindo o som dos tiros. E' para nós 
de grande importância, essa falta de quietação d'espirito, porque te
mos sempre em grande conta a influencia do moral sobre o physico, 
mas achamos muito mais noscivas as condições pouco proprias em que, 
por certo, deviam estar muitas se não todas essas improvisadas enfer
marias, pela accumulação de feridos, falta de bom ar, emanações féti
das e pou30 cuidado pelos operados, que é costume haver em casos 
semelhantes. 

Durante a nossa clinica apenas tivemos occasião de vêr uma am-
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putação da coxa, reclamada por esphacelo, que se limitou acima do 
terço superior da perna. O doente estava sufficientem nte robusto 
quando entrou para o hospital, apesar do atroz soffrimento de tão do

lorosa moléstia. Depois de alguns dias de tratamento geral e local re

conheceuse que o esphacelo tinha interrompido a sua marcha até alli 
tão rápida, e achouse indicada a amputação pelo terço inferior da co

xa. Nos primeiros dias depois da operação a ferida apresentava bom 
aspecto e o estado geral do doente era regular, havendo esperanças de 
proroplo restabelecimento, contra a espectativa dos que já conheciam 
os funestos resultados de casos semelhantes. A suppuração, a princi

pio muito pequena, passados alguns dias augmenlou, sem que todavia 
isto desse grande cuidado; porém as forças foram decrescendo e de re

pente o doente é surprehendido por uma infecção purulenta que veio 
dissipar todas as nossas illu&ões e conservar firmes e inalteráveis os 
resultados de taes operações. 

Não podemos observar o andamento de nenhuma das laqueações 
da illiaca externa, por não serem feitas durante o nosso curso de cli

nica; portanto ignoramos que complicações houvesse, que dessem em 
resultado a morte de ambos os operados; outro tanto não aconteceu < 
com a ultima laqueação da femural, a que tivemos occasião de assistir 
e acompanhar o andamento regular da cura. 

Esta operação foi praticada em um carpinteiro que tinha um 
aneurisma thraumatico na região poplitêa, em consequência d'urn salto 
que dera de grande altura; fezse a laqueação da crural; a ferida foi por 
duas vezes complicada de erysipela que cedeu ao tratamento apropria

do, conservando sempre abundante suppuração, que só tarde dimi

nuiu, persistindo n'este estado por muito tempo, a ponto de se acon

selhar ao doente a sahida do hospital, por se reconhecer que um tal 
estado era só enterlido por influencias nozocomiaes. Não foram passa

dos muitos dias sem que o doente se nos apresentasse perfeitamente bom, 
dizendo que a ferida tinha fechado logo que chegou a sua casa. 

Mas factos mais modernos, cuja impressão jamais poderá esvair

se do nosso espirito, vem juntarse aos já apontados. A laqueação da 

■ 
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illiaca primitiva, foi ta ainda ha pouco pelo exc.mo snr. Antonio Bernar
dino d'Almeida, que por certo veio marcar uma das epochas mais bri
lhantes na cirurgia portugueza, não estaria já coroada com um promplo 
e feliz resultado se não fosse feita dentro do hospital, cujas más condi
ções teem ultimamente demorado a doente em um estado adynamico, 
que tem impedido o seu prompto restabelecimento? Todas as cir
cumstances favoráveis que se deramdurante depois da operação, nos 
induzem a responder affirmativamente. 

Outro caso observado por nós todos este anno, duma caria do 
carpo e metacarpo duma mulher, que a obrigou a entrar no hospital 
por mais d'uma vez e onde estfeve quasi todo o anno lectivo. A doen
te entrou em outubro. Apesar do tratamento geral tónico de que sem
pre fez uso, e das applicações tópicas, a moléstia conservou-se no 
mesmo estado, sem que todavia progredisse. A eliminação d'alguns 
fragmentos d'osso fez conceber a esperança da sabida completa ou in
completa do carpo e da cicatrisação da ferida; tendo-se sempre em vis
ta conservar a mão á doente e recorrer á amputação só em ultimo caso. 

Assim se conservou em espectativa sem indicio algum de melhoras1; 
ao contrario, a doente de dia para dia definhava, até que chegou a um es
tado dyscrasico, mostrando todos os symptomas dum verdadeiro es
corbuto. As dores e a demora da doença obrigaram a paciente a pe
dir a amputação da mão e o medico a accéder aos seus rogos, reconhe
cendo a impossibilidade duma terminação espontânea; mas como a ope
ração feita logo estava contra-indicada pela anemia e dyscrasia em que 
a doente se achava, e julgada a sua demora no hospital a causa d'es
té estado, convidou-se a doente a que se retirasse por alguns dias para 
o bom ai- do campo, e que depois de restabelecida voltasse para ser 
operada. 

A demora não foi grande, porque um mez depois dava nova
mente entrada no hospital, nutrida, com bôa côr, e confessando que 
sentira rápidas melhoras logo que de lá sahiu e se restabelecera com
pletamente emquanto ao estado geral. 
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Fez-se a amputação pelo terço inferior do ante-braço e a doente 
ainda hoje está em tratamento que por certo será muito longo. 

Nas operações de catarata.que todos os annos ha em grande nume
ro, e que poucas vezes deixam de ser feitas pelo melhodo de extrac
ção, que a não ser nos hospilaes, é reconhecidamente mais vantajoso, 
a ferida da cornea nem sempre se reúne por primeira intensão, e 
são quasi todas complicadas de inflammaçãq, suppuração ou erysipela, 
(jue algumas vezes mergulham os doentes em completa cegueira, sem 
de nada valerem os recursos da arte e d'uma sã therapeulica. 

As grandes operações obstétricas são também quasi todas fataes, 
porque são sempre complicadas de péritonites ou melro péritonites, que 
vêem pôr termo aos dias das puerperas, tornando inúteis os mui
tos recursos operatórios e o grande e esclarecido tino medico do digno 
lente de partos. 

Não é necessário um longo tirocínio clinico n'este hospital para 
se conhecer até á evidencia a frequência de casos análogos aos que te
mos apontado; portanto julgamos supérfluo narrar muitos outros, cujas 
impressões estão gravadas em nosso espirito. 

Não é só no hospital de Santo Antonio que o resultado das 
grandes operações se não elevam ás alturas dos nossos desejos; o mes
mo acontece a outros quaesquer em análogas circumstancias. 

Antes da ultima reforma do Hotel Dieu, de Paris, as grandes 
operações praticadas dentro d'esté hospital eram na maior parte perdi
das, a ponto de se nomear uma commissão encarregada sô de estudar 
as causas de tão grande mortalidade, e os meios de a remediar. De
pois d'algum tempo a commissão deu o seu parecer julgando como 
causas prinqipaes: 1.° As más disposições physicas do individuo. 2." 
A inopportunidade das operações. 3.° Affectos moraes. 4." A falta de 
cuidados. 5.° O ar mais ou menos carregado de miasmas, que o ope
rado continua a respirar depois da operação. 

Reconhecidas as causas tentaram removel-as; o que reverteu 
sensivelmente em beneficio dos desgraçados, que mais tarde lá pediram 
soccorros á medicina operatória. 
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Nas operações a que nos temos referido pode r-se-hão encontrar 
estas mesmas causas de mortalidade? Todas se podem dar, inclusive as 
duas primeiras em que muitas vezes o medico se vê obrigado a operar 
seja qual fôr o estado physico do individuo e embora não opportuna 
a occasião; estão n'este caso além d'outras, muitas fracturas comminu-
tivas, grandes e irregulares soluções de continuidade, e em geral todas 
as lesões que reclamam repentinamente a intervenção da arte a troco da 
vida do paciente. Os affectos moraes são com referencia a ausência 
de pessoas familiares; ao triste espectáculo que de continuo rodeia o 
doente, já olhando para o logar em que foi operado e recordando-se 
de tudo o que passou, já assistindo a igual sorte dos seus companheiros; 
tudo isto se dará em am hospital, que. corno o nosso, não tiver com-
modidades para os operados, a par da falta de vigilâncias que estados 
tão melindrosos reclamam. 

O ar miasmatico que os operados continuam a respirar depois 
das operações, é para lodos os medicos a causa mais poderosa dos 
seus maus resultados. E de facto ; o ar n'estas condições é um perfei
to veneno, que actuando continuamente sobre o organismo, produz uma 
intoxicação lenta mas gradual e progressiva a ponto de trazer após de 
si a morte, se não nos apressamos a substituil-o por outro com ele
mentos necessários para uma perfeita e boa arterialisação. 

Em o nosso hospital o ar respirável é péssimo e nem podia dei
xar de ser assim em razão da communieação immediata das enferma
rias umas com outras, da sua má orientação e continua humidade, da 
ausência de insolação, pouca limpeza, falta duma boa ventilação, vizi
nhança de logares que são verdadeiros focos de emanações pútridas e 
sobretudo da espantosa accumulação de doentes. 

Urge quanto antes remediar estes tão gran les males; assim o 
exigem a causa da pobresá enferma, o bem do povo e ainda mais a 
tranquilidade da consciência. 

FIM. 
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PROPOSIÇÕES 

l.a ANATOMIA. — O craneo é uma vertebra. 

2.a PHYSiOLOGiA. — A theoria de Laennec é a que ainda hoje ex
plica mais salisfactoriamente os murmúrios respiratórios. 

3." PATHOLOGiA GERAL. — A herança physiologica e pathologica 
é um facto incontestável. 

4.a PHARMACOLOGIA GERAL. — Tem grandes inconvenientes o me-

thodo endermico na applicação de medicamentos enérgicos. 

5.a OPERAÇÕES. — Nos grandes hospitaes o methodo de depres
são na operação da cataracta deve ser preferido ao da extracção. 

6 / PARTOS. — E' impossível determinar o dia certo do parto. 

7.a PATHOLOGIA INTERNA. - Existe uma diathese palustre. 

8.a ANATOMIA PATHOLOGICA. — E' indemonstravel a identidade 
pathologica das escrófulas e tubérculos. 

9.° HYGIENE PUBLICA. — E' d'urgencia uma lei que regule o tra
balho da infância. 

Approval* , . . „ , , l m p r | m I p . g e 

Porto, 2 de Julho de 1867. 
®r. Okrtia, fiUudcnh. ® r . J ^ > 

Director. 
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