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Cnm ergo oculi multis constent particulis 
actioni videndi inservientibue, quid mirum si, 
ex hac part.um óculos cornponentium varieta-
te, auctores diversorum morborum myriades 
efformarint? 

—ZACUTUS LUZITANUS— 

Praxis historiaram. L. 1. Cap. 13. 

Pela multiplicidade das partes componentes do maravilhoso ap-
parelho da visão não se admirava o insigne medico portuguez, que 
acabamos de citar, de que muitas e variadas fossem as moléstias do 
olho. 

Agente principal que nos patenteia o mundo exterior e com elle 
nos relaciona, desempenhando funcções de ordem a mais geral e a 
mais elevada, que o constituem órgão do primeiro dos nossos senti
dos, é effectivamente o olho um conjuncto de delicadas e perfeitíssi
mas partes todas rigorosamente combinadas; parecendo que o próprio 
creador, cônscio d'aquellas importantíssimas funcções, fez d'esté ór
gão objecto de sua especial solicitude. 

A estructura delicadíssima do olho, a sua posição e exposição á 
influencia dos agentes exteriores e muitas outras circumstancias de-
vem necessariamente, como dizia Zacuto, tornar as moléstias do ap-
parelho da visão frequentes e variadas; e, pela importância do órgão 
affectado, merecedoras de toda a solicitude, quanto ao seu estudo e 
tratamento. 

Se recorrermos á historia da medicina, vemos que realmente em 
todos os tempos e em todos os povos foi a ophthalmologia objecto de 
attenções e cuidados em relação com os conhecimentos medicos d'en-
tão. 
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No antigo Egypto, onde a natureza do clima torna ainda hoje 
frequentes e extremamente graves as moléstias dos olhos, havia já , 
em epochas remotíssimas, indivíduos especialmente encarregados da 
cura d'estas infermidades; e em tal conta eram alguns tidos, que, 
no dizer de Heródoto, o rei dos Persas Cyro mandou embaixadores a 
Amasis rei do Egypto pedindo-lhe o melhor oculista do seu reino. 

Os Gregos, herdeiros da maior parte da sciencia dos Egypcios, 
Dambem d'elles receberam a das moléstias ,dos olhos; e ainda hoje 
restam monumentos,, que nos mostram o estado da therapeutica oph-
thalmolgica n'essas epochas. Mas a oculistica d'esses povos era uma 
sciencia grosseira e empírica, que essencialmente se reduzia á appli-
cação de certos collyrios, e á pretendida intervenção dos deuses, cujo 
poder sobrenatural era preconisado como o melhor dos remédios pe
los sacerdotes, que ao mesmo tempo exerciam a medicina. 

Ainda assim alguns medicos da escola de Alexandria deixaram 
estudos assas exactos de certas moléstias exteriores do olho, das quaes 
muito se aproveitaram Celso e Galeno. Os romanos trataram a ophr-
thalmológia com o mesmo desprezo, com que em geral encararam a 
medicina; não pela falta de indivíduos, que até exclusivamente -se 
Votavam á cura das moléstias dos olhos; mas porque esses homens, 
dedicando-se principalmente á venda de mil ingredientes mais ou 
menos afamados contra taes padecimentos, nunca fizeram d'estes um 
estudo serio, e, não passando por isso de charlatães e curandeiros, 
nada deixaram d'aproveitavel. 

Os Arabes, inspirando-se dos conhecimentos ophthalmoiogicos 
legados pelos Gregos, quasi que os transmittiram sem modificação 
aos medicos da edade media, deixando de dar a esta parte da-scien
cia de'curar o poderoso impulso, que outras d'elles recesberam. 

A medicina ocular da edade media reduzia-se a poucos e im
perfeitos corihecimentos da pathologia dos olhos, tendo em compen
sação uma infinita e monstruosa collecção de fórmulas as mais dis
paratadas, acompanhada da mais ridícula superstição. Este estado de 
cousas pode dizer-se, que durou até aos princípios do século 18, por
que durante esse longo espaço de tempo pouco progrediu o conhéci-
mèrito das moléstias oculares e a sua therapeutica racional. 

• No principio do século 18 appareceram Voolhouse, Taylor e ou-
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tros charlatães celebres que percorriam a Europa, como hoje ainda 
muitos o fazem, precedidos de pomposos annuncios e emphaticos es-
criptos, nos quaes se inculcavam consummados oculistas. Toda a sua 
scieneia se reduzia á operação da catarata pelo methodo da depres
são, que datando já de Celso, é ainda hoje seguido por muitos ope
radores. 

Com tudo a par d'estes impiricos, que com a fama das suas ma
ravilhas enchiam a Europa, appareciam já então oculistas distinctos, 
cujos escriptos são ainda hoje lidos com proveito. Em 1703 mestre 
João descobria a verdadeira sede da catarata. Saint Yvés em 1722 
fazia applicação do nitrato de prata á therapeutica ocular. Anel em 
1713 descrevia o processo da operação da fistula lacrimal, e Daviel 
em 1746 praticava a operação da catarata pelo methodo da extracção. 

No fim do século 18 Barth, fundando na universidade de Vienna 
a primeira escola theorica e prática de ophthalmologia, deu ao estudo 
das moléstias do olho um impulso poderoso que se fez sentir na maior 
parte das universidades da Europa, onde em breve eguaes escolas fo
ram organisadas. 

Foi então que Scarpa adquiriu grande nome pelo ensino da 
ophthalmologia na Italia, e Sannders creou em Inglaterra o curso 
regular d'esté importante ramo da medicina. 

Os progressos recentes da ophthalmologia são de todos bem co
nhecidos. O aperfeiçoamento dos conhecimentos da optica e da phy-
siologia da visão, a descoberta de importantes meios de exploração 
do olho e minucioso exame das suas lesões anatómicas, a perfeição 
dos processos operatórios e o auxilio de agentes pharmacologicos, 

-aîïklaJ:jMa pouco desconhecidos, têm feito progredir extraordinaria
mente este notável ramo da pathologia. 

A historia da ophthalmologia em Portugal é infelizmente pouco 
brilhaníé:10 que a respeito das moléstias d'olhos pensaram e soube
ram os antigos medicos pòrtuguezes, pôde lêr-se nas obras de Zacu-
to, Rodrigo da Fonseca, Rodrigo de Castro, e Thomaz Rodrigues da 
Veiga. 

E ' a repróducção fiel das doutrinas arabicas e galenicas de qne, 
quasi ate os nossos dias, os medicos luzitanos foram sectários acérri
mos.' 

3 
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As operações exigidas pela pathologia ocular eram muito limi
tadas, consistindo principalmente na da catarata, e essas mesmas de
sempenhadas na maior parte por facultativos estrangeiros, que clini
cavam em Portugal; ou por cirurgiões portuguezes, que a paizes es
trangeiros tinham ido procurar conhecimentos cirúrgicos, que o mes
quinho estado do ensino d'esté ramo da sciencia em Portugal não 
podia fornecer-lhes. 

Pelo meado do século 18, dous professores da velha escola de 
cirurgia fundada pelo rei D. Manoel no hospital de Todos os Santos, 
os D .rs Ortigão e Ramalho, esforçaram-se por propagar os conhe
cimentos ophthalmologics tão atrazados entre nós, tornando conhe
cidos em Portugal os escriptos do já citado occulista Taylor acerca 
da operação da catarata. Foram elles auxiliados n'este louvável em
penho por outros dous professores da mesma escola, os cirurgiões 
Fonseca e Gonçalves Corrêa. 

Parece porém que os trabalhos d'estes laboriosos professores não 
sortiram o effeito desejado, e que o estudo da medicina dos olhos não 
progrediu entre os facultativos portuguezes porque, poucos aunos de
pois, foi necessário recorrer a um cirurgião estrangeiro, David Fi-
lippe Schuartz, para que viesse organisar o ensino da oculistica na 
mesma escola. 

Este facto importantíssimo é digno de especial menção nos an-
naes da medicina portugueza, porque mostra que em epochas arre
dadas se olhava com mais attenção para a necessidade do estudo mi
nucioso da ophthalmologia; ao passo que hoje, depois de tantas pre
tendidas reformas e aperfeiçoamentos do ensino medico, está outra 
vez este ramo da sciencia de curar, pelo que diz respeito ao seu estu
do, confundido com a pathologia de todos os outros órgãos e appa-
relhos. Foram então estes serviços, prestados á medicina e á huma
nidade, coroados de melhor resultado porque, durante o longo espaço 
de 33 annos, em que a oculistica foi- professada por Schuartz no 
hospital de Todos os Santos, contam-se muitos alumnos que sairam 
consummados no tratamento das moléstias do olho, merecendo espe
cial menção o cirurgião José Joaquim de Santarém, que em 1783 
substituiu Schuartz na regência da cadeira. Este cirurgião, cujos 
conhecimentos e amor pelo ensino da ophthalmologia bem se manifes-
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tam nos seus—Elementos de cirurgia ocular—que publicou em 1793, 
foi comtudo por motivos, para nós desconhecidos, alvo constante de 
incarniçada guerra, que deu infelizmente em resultado a suppressão 
do curso de moléstias d'olhos em 1810, vivendo e sendo ainda pro
fessor o mesmo Santarém. 

A ophthalmia, que com caracter epidemico se manifestou no 
anno de 1849 em alguns dos corpos da guarnição de Lisboa, Vianna, 
Setúbal &, veiu chamar a attenção dos facultativos portuguezes, es
pecialmente dos militares, para o estudo das moléstias dos olhos, pu-
blicando-se por essa occasião alguns escriptos importantes. 

Entre todos os que então e posteriormente têm sido dados á im
prensa, merecem principal menção os notáveis trabalhos do faculta
tivo militar o snr. J. A. Marques, e os do snr. J . C. Loureiro, que 
especialmente se dedicou ao estudo e tratamento d'estas infermi-
dades. 

O escripto, que em seguida apresentamos, não tem pretenção 
de concorrer para o adiantamento da oculistica, porque não contem 
ideas novas, e apenas é o fructo do que podemos colher da leitura dos 
trabalhos mais importantes em assumpto novo e ainda tão pouco co
nhecido. E' elle publicado para cumprimento d'um dever, e por isso 
sirva esta consideração para desculpa de todos os seus defeitos. 

? 

« 



INTRODUCÇÃO 

A conjunctivite diphtherica é uma doença, que só n'estes últi
mos tempos foi suficientemente estudada ; é certo todavia, que já ha 
maisde 20 annos alguns auctores descreveram uma conjunctivite 
membranosa, sem nenhum d'elles distinguir os caracteres que per
tencem á conjunctivite diphtherica, e, chamaram a attenção de todos 
os seus collegas sobre a espantosa malignidade d'esta doença. 

Ha pouco tempo ainda Bouisson, de Montpellier, depois de ter, 
observado muitos casos d'esté género, publicou um trabalho sobre a 
conjunctivite diphtherica, no qual este auctor dá toda a importância 
á secreção fibrinosa e coagulavel, que forma membranas sobre a con
junctiva, mas deixou por definir o verdadeiro caracter da diphtheria. 

Mr. Chassaignac, pouco tempo depois da publicação de Bouis
son, chamou a attenção de todos os medicos sobre a formação de 
membranas mucosas ou fibro-mucosas na conjunctivite dos recem-
nascidos, mas sem indicar casos de verdadeira diphtheria. 

Até ha pouco tempo a ophthalmologia franceza era incompleta 
nas suas descripções da conjunctivite diphtherica; e foi preciso que 
na Allemanha se publicassem importantes trabalhos sobre este as
sumpto, para que Mr. Prichard se resolvesse a apresentar em publi
co um trabalho seu bastante consciencioso sobre a diphtheria na con
junctivite. 
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Se passamos á Inglaterra vemos que Warthon Jones, no Beu 
manual de opbthalmologia, apenas menciona a conjunctivite membra
nosa; e, só n'estes últimos tempos, Jacobson publicou um interessan
te trabalho sobre uma epidemia de conjunctivite diphtherica. 

Entre todos os ophthalmologistas modernos, Graefe tem o méri
to de ser o primeiro, que apresentou os caracteres d'esta doença, dis-
tinguindo-a da conjunctivite membranosa, que, no maior numero de 
casos não tem relação alguma com a diphtheria. E' também a este 
auctor que devemos o diagnostico differencial entre a conjunctivite 
diphtherica e a conjunctivite purulenta. 

Entre os auctores, que têm escripto sobre ophthalmologia, ha 
alguns que não admittem a especificidade na conjunctivite diphtheri
ca; sendo alem d'isso todos concordes em que ha phlegmasias do 
olho que se desenvolvem sem causa occasional apreciável e que estas 
têm a sua origem n'um estado geral da economia, quer seja um 
estado mórbido passageiro como a variola ou outras lebres erupti-
vas, ou um estado physiologico resultante de certas condicções inhé
rentes ao organismo do individuo, taes são as condicções de tempe
ramento e de constituição; e que é somente a estas ophthalmias sem 
causa occasional apreciável que se dá o nome de especificas. 

Esta ideia de filiar d desenvolvimento de algumas ophthalmias 
em certos estados mórbidos do organismo data já de uma epocha 
muito remota. 

Desde Guy de Chauliac, que indicou as differenças que apre
sentam estas doenças, segundo ellas reconhecem por causa o sangue, 
a bile, a pituita, e a melancolia, até os nossos dias ; todos os ophthal
mologistas têm feito d'esta ideia a base das suas classificações. 

Vemos por exemplo, A. Paren ir buscar a origem d'estas doen
ças á dura-mater, ao pericraneo, ao estômago. Vemos Pellier de 
Quengsy citar-nos ophthalmias venéreas, escrophulosas, dartrosas, es-
eorbuticas. Furnari falia-nos de ophthalmias catarrhaes, arthriticas, 
rheumatismaes, escrophulosas. 

Esta ideia foi largamente desenvolvida por Beer e por os seus 
discípulos, e pôde ir estudar-se nos escriptos de Sichel e de outros. 

Stoeber divide as ophthalmias em duas grandes classes, idiopa-
thicas e especificas; as primeiras são inflammações francas do olho, 



— 22 — 

affectando indivíduos sãos ou isentos de doenças constitucionaes pro
duzidas por causas ordinárias ; as segundas são ophthalmias occasio-
nadas por matérias especificas applicadas sobre o olho, ou por uma 
constituição particular da atmosphera, ou por uma doença constitu
cional, circumstancias que dão á ophthalmia uma marcha e um cara
cter particulares; tendo este auctor como certo, que as ophthalmias 
especificas se dîstinguem das idiopathicas por sjmptomas geraes e 
locaes. 

As doutrinas de Sichel são conformes ás precedentes. Se a in-
flammação sobrevem, diz este auctor, debaixo da influencia de-uma 
causa especial, ou se apparece n'um individuo, que já soffreu outras 
manifestações mórbidas taes como a syphilis, a escrophula, localisa-
se em certas partes do olho, e apresenta-se com caracteres particula
res, que permittem sempre reconhecel-a. 

Em 1857, o congresso ophthalmologic de Bruxellas submetteu 
á discussão a questão das ophthalmias especificas, e adoptou entre ou
tras as proposições seguintes : 

1." Está demonstrado pela estatística, que um grande numero 
de doenças dos olhos tem a sua causa única ou pelo menos predispo
nente na constituição do individuo. 

2.a Convém em cada um dos casos estudar, tanto quanto possí
vel, as causas geraes; se o exame clinico demonstra a existência 
d'ellas, podemos ou até devemos acceitar na denominação da doença 
o principio etiológico. Esta maneira de obrar exercerá sem duvida 
uma influencia vantajosa sobre os progressos da nosologia e da the-
rapeutica. Não é permittido generalisar a nomenclatura etiológica, 
devemos reserval-a exclusivamente para os casos, em que se manifes
te uma relação evidente entre as diatheses e a forma anatómica da 
doença. 

3." Convém sempre ter em vista a constituição do individuo, eas 
causas que d'ella podem derivar; porque é possivel, procedendo d'esta 
maneira, chegar a encontrar differenças entre lesões anatómicas de 
doenças, reputadas semelhantes, mas observadas em diversas condic-
ções de constituição. 

Por o que se lê, o congresso ophthalmologico respondeu em ter-
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mos tão vagos, que ninguém pôde saber, se elle admittiu ou rejeitou 
a existência de ophthalmias especificas. 

E ' esta uma questão, que só mais tarde poderá ser resolvida, 
por isso que também ha discordância entre os pathologistas sobre a 
interpretação das palavras doenças especificas; porque uns as empregam 
em sentido mais lato e outros mais restricto, como pode verificar 
quem compulsar os tractados de pathologia geral de Chomel, Hardy, 
Bouchut, e outros. 

Eu tomarei a expressão de doenças especificas no sentido mais 
lato, e considero ophthalmias especificas todas aquellas que, ou pela 
natureza do seu agente productor, ou em razão das condicções cons-
titucionaes ou diathesicas do individuo affectado, dão lugar a indica
ções curativas especiaes. 

Debaixo d'esté ponto de vista não se pode negar a existência 
real de ophthalmias especificas. A syphilis, por exemplo, n'um certo 
periodo da sua evolução produz uma phlegmasia da iris, a que nin
guém duvida chamar irite syphilitica, e que só cede a um tractamento 
especifico. 

Temos pois uma ophthalmia syphilitica; isto é, uma ophthalmia 
especifica de natureza syphilitica. 

Não se pôde também negar que, no curso da variola, apparecem 
keratites. A ophthalmia variolosa é pois uma ophthalmia especifica. 
Estão no mesmo caso as ophthalmias que apparecem na invasão do 
sarampo e da escarlatina, assim como a ophthalmia blennorrhagica e 
a pseudo-membranosa ou diphtherica. 

Pondo de parte todas quantas questões se têm suscitado sobre 
este ponto de pathologia geral, passo já a descrever a conjunctivae 
diphtherica, distinguindo-a quanto me fôr possível da conjunctivite 
purulenta, com a qual por tanto tempo se confundiu. 

SYMPTOMATOLOGIA 

A conjunctivite diphtherica é uma doença caracterisada, não 
por um simples deposito fibrinoso na superficie da mucosa óculo-
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palpebral, irias sim pela infiltração de fibrina na espessura d'esta 
membrana. 

Todos os ophthalmologistas reconhecem três periodos distinctos: 
o da infiltração fibrinosa, da secreção do pus, e da cicatrisação ou re
tracção da conjunctiva. 

Primeiro ptsriodo. A conjunotivite diphtherica principia sempiie 
com os mesmos symptoinas da conjunotivite purulenta. Asipálpebras 
apparecem excessivamente inchadas, luzidias; desfazem-se as; rugas 
da pelle, e o bordo livre das pálpebras é muito vermelho^ A pálpe
bra superior abaixa-se a tal ponto, que é impossível ao doente o le-
vaiital-a. 

Se queremos examinar os olhos do doente, notamos grande dif-
ficuldade em affastar as pálpebras; symptoma que se não encontra 
na conjunotivite purulenta. 

Este symptoma é especialmente muito notável na pálpebra in
ferior. 

Se por aecaso conseguimos desviar as pálpebras, o que só pôde 
ter lugar á custa de grandes dores, vemos a conjunctiva muita es
pessa, pouco vermelha, lisa e luzidia; desapparece até aquella rugo
sidade, produzida pela proeminência das papillas, que se encontra no 
estado normal. 

Nos casos bem distinctos a conjunctiva apresenta uma cor ama-
rellada, e descobrem-se alguns vasos, que depois de um certo tra
jecto se perdem na sua espessura, assim como também um grande, 
numero de pequenas ecchymoses. Depois que a doença tem tomado 
mais desenvolvimento, vai diminuindo pouco a pouco a vascularisa
cão, e a cor amarella da conjunctiva vai-se tornando cada vez mais 
distinct». 

Parece que esta mudança de cor deve attribuir-se a uma disso
lução do pigmento sanguíneo e á sua infiltração no tecido da con
junctiva, e não, como pensam alguns auetores, a nma vascularisação 
profunda; por isso que n'esta doença vê-se apenas um pequeno nu
mero de vasos de pequeno calibre, que se perdem logo na espessura 
da conjunctiva. 

Quando podemos revirar a pálpebra superior, é-nos fácil des
prezar a espessura da conjunctiva e o seu aspecto luzidio e pouco 
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vermelho, porque nos hade impressionar muito mais a mucosa in
chada e vermelha da conjunctivite purulenta; e todavia aquelles sym-
ptomas, que nos parecem tão insignificantes, são mais destruidores 
do que o estado de tumefacção, de rubor e de turgencia da mucosa 
no estado purulento, 

A mucosa na conjunctivite purulenta apresenta-nos apenas bas
tante tumefacção, e uma infiltração serosa no tecido da conjunctiva; 
os vasos bastante dilatados e as ansas dos que formam as papillas, 
cercadas de uma traussudação serosa. Mas a circulação d'estes vasos, 
posto que um pouco mais vagarosa, nunca se suspende, nem também 
se observam signaes de stase e coagulação de sangue. 

Na conjunctivite diphtheríca apresentam-se estes phenomenos 
d'um modo muito différente. Em lugar da transsudação serosa no 
tecido da conjunctiva, apparece uma exsudação fibrinosa e coagula-
vel n'este tecido; esta exsudação uma vez coagulada, penetra no te
cido da mucosa e envolve os vasos de uma massa solida. A circulação 
é estorvada por esta exsudação coagulaveh 

E' esta a razão porque, quando examinamos a conjunctiva, en
contramos apenas alguns vasos superficiaes pouco extensos, mas mui
to distendidos, 

0 grande numero de pequenas ecchymoses contrasta com as 
grandes ecchymoses, mas pouco numerosas, que algumas vezes se en
contram na conjunctivite purulenta; o que é também uma prova de 
estorvo a circulação na conjunctivite diphtherica, que, em muitos ca
sos, chega a produzir a stase completa, e até a coagulação do san-
g u e * • • i 

A stase na, circulação e a exsudação fibrinosa no tecido da con
junctiva dão, a esta membrana um aspecto inchado e amarello. 

Sobre o bolbo, oride em consequência da transparência da scle
rotica se vêem melhor as ecchymoses, o aspecto da mucosa parece 
marmóreo. Se escarificarmos a conjunctiva, ainda, que seja profun
damente, apparece-nos pouco sangue, e, algumas vezes, nenhum ; 
mas vê-se atravtz das escarificações, que el]a contem uma massa 
amarellada e gelatinosa, resultante da infiltraçõo da fibrina coagu
lada, ' 

Em alo-uns casos a exsudação fibrinosa não tem só logar no te-

I  
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ciclo da mucosa, mas também na sua superficie, o que traz comsigo a 
destruição do epithelio. Também nunca apresenta o aspecto flocoso 
das membranas de fibrina coagulada da conjunctivite purulenta. Ao 
passo que estas ultimas se destacam facilmente com uma pinça ou 
pela fricção com o dedo, as verdadeiras pseudo-membranas da di-
phtherite difficilmente se destacam. 

Durante este primeiro período a secreção offerece também cara
cteres bem distinctos. Não apparece no principio com um aspecto 
claro, citrino, e depois purulento; é pelo contrario muito fluido, se
roso, de côr escura e contendo fragmentos de fibrina. 

Esta côr é devida a uns restos de massa fibrinosa, e provavel
mente também ao pigmento sanguíneo decomposto, o qual parece ser 
destacado das ecchymoses por a corrente da transsudação serosa. Esta 
secreção, como todas as que contêm corpos albubinoides em decom
posição, está facilmente sujeita á fermentação e á putrefacção ; e é a 
razão, porque ella tem uma acção deletéria sobre os tecidos, o que 
já não aconteee com a secreção purulenta. 

Segundo período. Depois d'alguns dias de duração d'esté primei
ro periodo de exsudação fibrinosa, apparecem mudanças considerá
veis em alguns pontos. A conjunctiva, que era amarella e lisa, tor-
na-se vermelha; e á medida que vai inchando, vão também desenvol-
vendo-se alguns vasos. N'estes pontos a infiltração fibrinosa liquida 
vai diminuindo d'um modo considerável; e a conjunctiva fica então, 
por algum tempo, desprovida do seu epithelio, e apresenta ansas vas
culares inchadas, túrgidas, e sangrando com facilidade. 

A par d'estas partes túrgidas, encontram-se placas nos pontos, 
onde não tem ainda lugar a eliminação da infiltração fibrinosa; estas 
placas elevam-se sobre as partes já vascularisadas, e dão á conjuncti
va um aspecto irregular, até que vão, pouco a pouco, tornando-se 
cada vez mais raras e mais pequenas, e são finalmente substituídas 
por uma vascularisação completa da conjunctiva. 

N'este periodo a mucosa torna-se vascularisada, inchada, ex
cessivamente vermelha, sangrando com facilidade, e análoga á da 
conjunctivite purulenta. 

Ao mesmo tempo vai-se operando uma mudança análoga na se
creção, que se torna cada vez mais purulenta. 
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Quando este segundo período está bem desenvolvido, não nos 
resta symptoma algum, que momentaneamente separe a affecção di-
phtherica d'uma verdadeira conjunctivite purulenta; começando de 
novo a distirguir-se, logo que principia o terceiro período. 

Terceiro período. Este ultimo periodo, que é o da retracção ou 
da cicatrisação da conjunctiva, está sempre em relação com o pri
meiro. Se este foi muito intenso, e bem distincto, e se durou por al
guns dias, o terceiro será também muito importante. Se, pelo con
trario, o primeiro foi passageiro, e se a infiltração fibrinosa foi ape
nas superficial e pouco intensa, o terceiro periodo será também pouco 
assustador. 

É n'este ultimo caso, que o segundo periodo, ou periodo puru
lento, terá maior desenvolvimento ou intensidade. 

Os casos de conjunctivite diplifherica, reputados mais graves, 
são aquelles, em que depois de uma infiltração fibrinosa muito exces
siva no tecido da conjunctiva, a cornea se destroe rapidamente, em 
consequência da stase quasi completa da circulação, em que resulta 
uma pbthisica do globo, e em que alem d'isto observamos uma re
tracção cicatricial do sacco lacrimal. A retracção cicatricial e o des
vio das cartilagens tarsos para a parte interna são, neste caso, mais 
pronunciados, do que costumam sêl-o depois de um trachoma muito 
forte. 

Separei distinctamente os três períodos da conjunctivite diphthe-
rica; mas devo confessar que, em muitos casos, é impossível uma dis-
tincção tão exacta. 

Pode acontecer, por exemplo, que o primeiro periodo seja de 
curta duração, e a infiltração fibrinosa no tecido da conjunctiva seja 
apenas superficial, ou tão depressa eliminada, que alem de uma certa 
dureza nas pálpebras e a stase na circulação, que persiste até ao ter
ceiro ou quarto dia, nada nos indique o que pôde distinguir esta 
affecção de uma verdadeira conjunctivite purulenta. 

Parecem estes casos formas mixtas de conjunctivite purulenta a 
de diphtheria, como se observa algumas vezes nos recem-nascidos, 
e que depressa se transformam em ophthalmias purulentas. 

N'estes casos mixtos, assim como nos casos de verdadeira di
phtheria, podemos observar esta secreção fibrinosa que, quando secoa-
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gula, misturada com as placas mucosas que a secreção contem, for
ma membranas mais ou menos espessas e cohérentes, que cobrem a 
conjunctiva. 

Estas membranas fibro-mucosas devem ser bem distinctas dos 
svmptomas que a diphtheria produz n'esta ultima doença; se tem lu
gar n'este caso uma exsudação fibrinosa, é no tecido da conjunctiva e 
por baixo da camada epithelial. 

Estas membranas fibro-mucosas, que algumas vezes apparecem 
sobre a conjunctiva, não são signal sufficiente, para que Considere-
inos estes casos como casos de diphtheria; porque podem destacar-se 
e apparecer a conjunctiva intacta, o que não acontece, se pretender-
"mos destacar as exsudações fibrinosas da conjunctivae diphtherica. 

Em summa, quando a exsudação fibrinosa é muito superficial e 
pouco intensa, é conveniente não a considerarmos como casos de 
verdadeira diphtheria. 

O primeiro periodo pôde durar três a cinco dias, começando o 
segundo do quinto para o sexto. Ha casos, em que, pelo contrario, a 
infiltração fibrinosa é muito considerável, e a sua eliminação só tem 
lugar entre o oitavo e decimo dia. 

O segundo periodo pode também soffrer variações na sua dura,"-
ção. Pode dizer-se em regra geral, que nos casos, em que a infiltra
ção fibrinosa foi rapidamente eliminada, o segundo periodo será de 
maior duração e mais distincto; ao passo que, se o primeiro periodo 
durou muito tempo, se foi intento, e se a eliminação foi muito diffi-
cil, o tecido da conjunctiva fica de tal modo deteriorado, que o se
gundo periodo já não pode offerecer importância alguma. 

Nos casos mais graves de diphtheria, em que toda a conjunctiva 
se transforma n'uma crusta fibrinosa, a eliminação não pode ter lo-
gar senão com a destruição quasi completa da conjunctiva, a ponto 
que o segundo periodo deve ser quasi nullo, por não encontrar terre
no para se desenvolver. É também um facto notável que durante o 
segundo periodo sobrevenha uma recidiva do primeiro, e que seja 
interrompido por uma nova exsudação fibrinosa. 

0 terceiro periodo offerece um caracter importante, que separa 
á conjunctivae diphtherica da purulenta. Esta pôde curar-se sem 
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deixar vestígios; aquelk, sendo bem distincte, hade sempre dar -em 
resultado uma cicatriz mais ou menos extensa. 

Em summa, na conjunctivae diphtherica as dores são agudíssi
mas e continuas; o exame dos olhos é causa de sofrimentos insup-
portaveis; o reviramente da pálpebra superior é acompanhado de do
res tam fortes, que os doentes não as podem tolerar, vendo-nos mui
tas vezes obrigados a empregar o chlorofbrmio, para evitarmos acci
dentes de maior importância. Parece qus os nervos sensitivos, tão 
numerosos na conjunctiva, estão submettidos, por a compressão da 
exsudação (fibrinosa, que os cerca, ao mesmo estrangulamento que já 
notamos nos vasos sanguíneos. .Estas dores vão diminuindo gradual
mente, á medida que vai apparecendo o periodo de eliminação. 

Um outro symptoma característico é o augmento considerável 
de temperatura nas pálpebras, especialmente durante todo o primeiro 
periodo; o que se reconhece pela rapidez, com que aquecem as com
pressas molhadas em agua nevada, o que obriga a reformal-as a cada 
instante. 

A tumefacção não está sempre em relação directa com a inten
sidade da exsudação fibrinosa no tecido da conjunctiva. Aquella pôde 
ser muito intensa, ao passo que é pouco pronunciada a infiltração 
diphtherica. Pôde também diminuir a tumefacção das pálpebras, sem 
que por isto se possa concluir, que também diminua a exsudação fi
brinosa. 

ETIOLOGIA 

A diphtheria do olho, assim como todas as affecções diphthericas,, 
é a expressão de uma mudança na composição do sangue, e o signal 
de uma diathese, que nos é ainda desconhecida. 

Esta diathese manifesta-se pela producçâo de uma exsudação 
fibrinosa no tecido das mucosas, que se inflammam, ou que anterior
mente estavam inflammadas; exsudação, que tem grande tendência 
para a necrose. Quando esta diathese se manifesta n'um individuo, 
as mucosas, ligeiramente accommettidas de congestão inflammatoria, 
mostram repentinamente uma exsudação de productos coaguláveis 



— 30 — 

nos seus tecidos e algumas vezes sobre a sua superficie; productos 
que não têm tendência a organisar-se, mas que facilmente se mor
tificam; dão lugar á formação de ulceras, e não se curam senão com 
uma perda de substancia mais ou menos extensa das partes invadidas 
pela doença. 

Vê-se, em outros casos, que uma causa de irritação inflamma-
toria que, em indivíduos não sujeitos a esta diathese, teria produzi
do um simples estado catarrhal ou purulento, produz uma diphtheria 
bem distincta. 

Isto explica-nos até certo ponto a razão porque, algumas vezes 
a inoculação do pus da conjunctivae purulenta produz uma conjun
ctivae diphtherica; assim como também a inoculação da conjuncti
vae diphtherica, n'um individuo pouco disposto á diphtheria, dá, mui
tos vezes, lugar só a uma conjunctivae purulenta. 

Ha ainda um outro facto, que nos leva a admittirmos esta dia
these geral nos casos de conjunctivae diphtherica. Observamos mui
tas vezes, que esta affecção dos olhos coincide com uma affecção di
phtherica das outras membranas, especialmente das mucosas das vias 
aéreas; accrescendo que a edade dos dois até aos oito annos é a mais 
favorável ás affecções diphthericas, sendo raros os casos d'esta doen
ça espontânea, sem inoculação e sem causa epidemica, em indivíduos 
de mais de oito annos de edade. 

B' também este o motivo porque a inoculação, por meio da se
creção da ophthalmia purulenta dos recem-nascidos, occasiona facil
mente a conjunctivite diphtherica nas creanças de dois até oito an
nos; ao passo que se a inoculação se faz n'um adulto, como, por 
exemplo, na mãe, quasi sempre resulta só uma simples conjunctivite 
purulenta. 

Um outro facto que nos obriga a considerar a diphtheria como 
dependendo de uma affecção geral é o seguinte ; a diphtheria raríssi
mas vezes accommette um olho só. São raríssimos os casos, em que 
uma ligadura compressiva garante um dos olhos, quando o outro 
está affectado, como facilmente acontece na conjunctivite purulenta. 

Um facto etiológico muito importante é a influencia epidemica 
que caractérisa esta doença. 

As epidemias de diphtheria sobrevêm especialmente na prima-
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vera e no outomno ; por estas occasiões, além dos casos de diphtheria 
primitiva, vê-se, que a inoculação com o pus de uma conjunctivite 
purulenta produz quasi sempre uma diphtheria; e que os casos de 
simples catarrho de conjunctivite purulenta se transformam em di
phtheria. 

E ' também um facto diguo de notar-se, que durante estas epi
demias vêem-se apparecer diphtherias em consequência de feridas da 
conjunctiva; como, por exemplo, na operação do strabisnlo, da cata-
racta e de outras. 

Os primeiros casos, como em todas as epidemias, são de extre
ma gravidade; em quanto que nos últimos vai-se extinguindo, pou
co a pouco, este caracter maligno, e a final encontram-se casos mix-
ios de conjunctivite purulenta e de diphtheria. 

As epidemias de conjunctivite diphtherica invadem facilmente, 
ao mesmo tempo que as epidemias de croup ou de febre puerperal. 

A edade do doente como ha pouco disse, é também um facto im
portante para o estudo da etiologia. 0 maior numero de casos de 
conjunctivites diphthericas encontra-se em creanças de dois até oito 
annos, edade em que são mais requentes todas as affecções diphtheri
cas. Antes dos dois annos é raro observar um caso de diphtheria; 
quando muito apparecem formas mixtas. 

Eu poderia citar ainda um sem numero de causas, que, em cer
tos casos, podem provocar a diphtheria ; mas estas causas obram quasi 
sempre como causas inflammatorias ; e são-nos completamente des
conhecidas a disposição do sangue e as mudanças na sua composição, 
que íazem, n'estes casos, apparecer a diphtheria. 

A simples inflammação da conjunctiva apresenta, em conse
quência da diathese, o caracter de diphtheria ; por outro lado é pre
ciso também confessar que, se indagarmos o numero das inoculações 
feitas com a secreção diphtherica, vemos que sobrevêm mais casos 
de diphtheria, do que de conjunctivite purulenta. Mas este facto pôde 
também provir de que os indivíduos infeccionados estão geralmente 
mais sujeitos ás mesmas condicções nocivas, como por exemplo, ás 
influencias epidemicas. 

Parece que as observações tendem também a mostrar, que esta 
doença é mais ou menos frequente segundo os paizes, e que alguns 
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ha, onde ella é completamente desconhecida. A verdade d'esté facto 
só ulteriores observações a poderão demonstrar. 

Pôde manifestar-se uma conjunctivite diphtherica local sem es
tar ligada a causas constitucionaes, em consequência de combustões 
da conjunctiva, sendo sobretudo as canterisações com a cal © com 
a potassa cáustica as que mais vezes produzem este effeito. Eu diria, 
que isto era antes uma coagulação de massas fibrinosas e albuminói
des no tecido da conjunctiva e na sua superficie, provocada pela ac
ção directa do agente chimico; se estes casos de diphtheria não apre
sentassem todos as mesmas consequências nocivas que ha pouco indi
quei, muito especialmente se a cauterisanâo é feita n'uma grande ex
tensão. 

N'estes casos observa-se também por baixo da eschara, provoca 
da pelo canstico, uma infiltração diphtherica bem caracterisada no 
tecido da conjunctiva. 

A eliminação, os accidentes por parte da cornsa, e a cicatrisação 
seguem a marcha, que já indiquei na conjunctivite diphtherica em 
geral. 

N'estes casos, mais frequentemente do que nos outros de diph
theria primitiva, existe uma ferida ulcerada depois da eliminação 
da exsudação fibrinosa; e d'aqui resultam facilmente adherencias en
tre o bolbo e as pálpebras, produzindo symblepliarons mais ou menos 
extensos. 

PROGNOSTICO 

Todas as vezes que a diphtheria for muito característica, deve 
o prognostico ser muito assustador. E' sobretudo nos casos de con
junctivite diphtherica nos adultos, que mais devemos receiar; ao passo 
que nas creanças esta doença tem um caracter menos maligno. 

Os primeiros casos de diphtheria, que marcam a invasão de uma 
epidemia, são sempre muito perigosos; emquanto que no fim da epi
demia é menos intenso o primeiro período da doença, e o prognostico 
será mais favorável. 

Os casos de diphtheria causada por inoculação da secreção de 
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uma conjunctivae diphtherica ou purulenta, ou de uma gonorrhea, 
são em geral muito graves, apresentando todos muita intensidade no 
primeiro período; notando alem d'isto que, quando ambos os olhos 
são affectados, é geralmente o ultimo affectado o que mais estragos 
soffre. 

Em geral as considerações seguintes podem guiarnos acerca 
do prognostico. 

1." A energia da exsudacão fibrinosa no tecido da conjunctiva e 
a espessura d'esta membrana em resultado da exsudacão. 

2.a A maneira mais ou menos rápida, por que se faz a vasculari

ção. 
3. s A apparição mais ou menos prompta das complicações por 

parte da cornea. 
Se a exsudacão fibrinosa for muito considerarei, podemos estar 

certos de que a vascularisação hade ser difficil, quaesquer que sejam 
os meios therapeuticos empregados. Desgraçadamente, n'estes casos, 
os accidentes por parte da cornea são imminentes e apresentam gran

de perigo. 
0 terceiro período pôde também aggravar o prognostico. A pro

ducção de muitas cicatrizes com retracção do sacco conjunctival traz 
comsigo grandes inconvenientes. Pode também succéder que, quando 
se fizer a eliminação da exsudacão fibrinosa e estiver desnudado o teci

do da conjunctiva, sobrevenham adherencias entre as pálpebras e o 
bolbo, e até entre uma parte do bordo livre das pálpebras, que algu

mas vezes participam da diphtheria. 
Convém tomar sempre em consideração todos estes accidentes, 

porque augmentam a gravidade do prognostico. 
E' também péssimo signal todas as vezes que as pálpebras^ se apre

sentam ásperas e duras, e a conjunctiva lisa, amarella, muito inchada, 
com uma chemosis gelatinosa de côr amarella escura. 

■"■'' ■ As affecções da cornea são sempre muito para temer, quando ellas 
sobrevêm no primeiro periodo da doença. Se este accidente apparece 
durante as primeiras vinte e quatro horas, pôde dizerse que o olho fi
ca quasi sempre completamente perdido, sem que a medicina lhe pos

sa valer ; e muito peor será, se esta complicação sobrevem antes dotei
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ceiro ou quarto dia, quando ainda não tem começado avasculari-
sação. 

Logo que o segundo período da diphtheria está bem desenvolvido, 
ag complicações por parte da cornea perdem muito da sua gravidade; 
não esquecendo ainda assim, que, emquanto persiste a infiltração d i -
phtherica, o olho pôde ser rapidamente destruído, e que o perigo só 
começa a diminuir, depois que apparece a vascularisação da mucosa. 

0 começo d'esta vascularisação conhece-se por um leve rubor da 
conjunctiva, e por o apparecimento de maior ou menor numero de pe
quenos vasos perto dos grandes vasos excessivamente dilatados ; o que 
se observa facilmente junto dos vasos da chemosis. 

Esta ultima, a chemosis, depois de ter perdido a sua cor amarel-
la-escura, toma uma cor avermelhada, e vai-se pouco a pouco depri
mindo. 

O começo da vascularisação conhece-se também por o augmento 
na transsudação á superficie da mucosa, que apparece coberta de uma 
espessa camada de liquido e com um aspecto excessivamente espe
lhado. 

Quando algumas partes da conjunctiva apparecem vascularisadas, 
e que só restam grandes placas infiltradas, já não è difficil predizer a 
marcha da vascularisação; tendo sempre em vista que depois d'ella 
completa, pôde sobrevir uma recidiva, apresentando uma nova ex-
sudação fibrinosa. 

Felizmente estes casos são excepcionaes, e a recidiva offerece ge
ralmente menos gravidade do que a doença primitiva. 

THERAREUTICA 

A therapeutica da conjunctivae diphtherica não tem conseguido 
resultados iguaes áquelles, de que nos podemos gloriar a respeito de 
quasi todas as doenças da conjunctiva. 

Nos casos graves de diphtheria, vemos mallograrem-se todos os 
nossos remédios, porque não conhecemos meio algum, que possa tirar 
o exsudato fibrinoso do tecido da conjunctiva, e evitar as influencias 
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perniciosas da compressão e do estrangulamento, a que estão sujeitos 
os vasos que caminham para a cornea ; assim como também nos reco
nhecemos incapazes de remediar a destruição de uma parte mais ou 
menos extensa do tecido conjunctival, que é causada pela infiltração. 

Se nos vemos a braços com uma diphtheria em outra qualquer 
parte do corpo, esforçamo-nos por limitar a doença á custa de caute-
risações enérgicas, sacrificando uma parte da mucosa alfectada; e pro
curamos d'esté modo garantir, tanto quanto possível, as partes visi-
nhas. Mas, na diphtheria da conjunctiva, as condicções são muito dif
férentes; todo o cuidado está em conservar, tanto quanto possível, a 
mucosa. 

Vejamos por um momento o que nos poderia succéder, se cauteri-
sassemos uma conjunctiva affectada de diphtheria. 

N'esta doença ha uma stase mais ou menos completa da circula
ção, o sangue está coagulado n'uma parte dos vasos conjunctivaes ; 
se cauterisarmos, vemos augmentar a congestão nos vasos, e a stase ga
nhar maior extensão. 

A eliminação da eschara não se pode fazer rapidamente, como 
acontece na conjunctivite purulenta, onde é livre a circulação ; antes, 
pelo contrário, a eschara ha-depersistir por muito tempo, eha-de ser 
eliminada com as massas fibrinosas da exsudação. Esta eliminação po
de fazer-se insensivelmente, de sorte que as massas fibrinosas são des
tacadas das pálpebras, debaixo da forma de pequenos fragmentos. Al
gumas vezes vêem-se também destacar fragmentos de grande exten
são, sem que por isso a conjunetiva-fique isente da exsudação. 

As cauterisações, durante o primeiro periodo da diphtheria, só fa
zem augmentar a congestão, a stase, e a coagulação do sangue ; além 
d'isso, por este processo, favorece-se o estrangulamento dos vasos que 
vão dar á cornea, a nutrição d'esse órgão faz-se cada vez mais diffi-
cil, e a eschara, que persiste por muito tempo, torna-se, pelo attrito, 
prejudicial á cornea. 

0 ter sido por tanto tempo desconhecida esta doença, fez com 
que muitos ophthalmologistas abandonassem a cauterisação, como tra
tamento prejudicial em todas as inflammações dos olhos. 

Desmarres, quando falia do perigo da cauterisação em certos ca
sos de conjunctivite purulenta, mostra claramente, que errava o dia-
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gnóstico ; porque os accidentes, que elle viu sobrevir depois d'aquella 
applicação, são exactamente os mesmos, que hoje notamos só na con

junctivite diphtherica. ■.'••■ 
Se muitas vezes sobrevêm accidentes depois da cauterisação, é 

porque se commetteu a imprudência de se cauterisar na invasão de 
uma ophthalmia, sem ter a certeza se ella era ou não diphtherica. 
Quando, por infelicidade, se cautérisa uma conjunctiva na occasião em 
qué é invadida pela diphtheria, vêemse logo os symptomas augmen

tàrem em gravidade, de uma maneira espantosa. Em outros casos re

coftheceuse, mas desprezouse o estado diphtherico e a alteração in

cipiente da cornea ; e, n'estes casos, depois da cauterisação que au

gmentava excessivamente a stase, a affecção da cornea ganhou maior 
extensão, e apresentou um caracter muito pernicioso. 

Foi, fundandose n'estas bases falsas, que muitos Ophthalmolo

gistas proscreveram completamente a cauterisação, logo que appare

cia unia affecção da cornea ; mas o que é certo, porque a experiência o 
tem mostrado, é que este processo applicado de uma maneira intelli

gente, nos casos de conjunctivite purulenta e em muitos outros, que 
não sejam a diphtheria, longe de aggravar a doença, antes lhe facilita 
a cura. 

Os grandes inconvenientes da cauterisação podem bem avaliar

•se pelos factos seguintes. Se na invasão de uma conjunctivite pustulo

sa, ou de uma conjunctivite granulosa aguda, notamos uma rigidez 
nas pálpebras, symptoma que nos faz suppor uma disposição para a 
exsudaçâo fibrinosa no tecido da «conjunctiva, e commettermos a im

prudência de cauterisar ou applicar qualquer tractamento muito irri

tante, vemos logo apparecer uma diphtheria subitamente, e como con

sequência d'esté péssimo systema de tractamento. 
Depois do que deixo dicto, resumese toda esta questão em saber, 

,se no tractamento de qualquer conjunctivite diphtherica devem ser 
absolutamente banidas as cauterisações. 

Eu respondo affirmativamente durante todo o primeiro periodo 
da doença. No segundo, quando elle está bem desenvolvido, podemos 
empregar o nitrato de prata, não esquecendo nunca que o estado pu

rulento é, n'estes casos, fácil caminho para a cura; devendo a caute

risação ter lugar só quaudo o estado purulento for muito intenso. 
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-ill Devemos sobretudo applicar o cáustico nos casos em que houver 
complicação por parte da coruea, e em que virmos, que a- puruleneía, 
por muito abundante, pôde ser desvantajosa; fazendo esta applicação 
com toda a cautella, e tendo sempre em vista o estado de tumefacção 
da mucosa, porque se este symptoma e a secreção não fôr bem distin-
cfa, devemos guardar grande intervallo d'uma a outra cauterisação. 

Ápparece ainda uma outra questão não menos importante a r e 
solver. Falta-nos decidir se é possivel abreviar, por meio das caute-
risações, o primeiro período da diphtheria. 

Eu talvez me resolvesse a ensaiar este meio, quando por parte da. 
eomea sobreviesse uma complicação durante este período ; mas só n'es
te caso, porque se tal complicação não existisse, nunca lançaria mão 
de um processo, que é perigoso de mais para ser empregado sem u r 
gência. Vou mais longe ainda, porque regeito absolutamente as cau-
terisações nos casos em que a par da affecção grave da cornea, não 
ápparece vestigio algum de vascularisação na conjunctiva. 

Em summa, não podemos ensaiar a cauterisação, senão depois de 
ter começado a vascularisação da mucosa, porque é só então, que se 
restabelece a circulação n'uma parte dos vasos conjnnctivaes; e a con
gestão e exsudação serosa, que são a consequência do emprego d'esté 
meio therapeuthico, podem accelerar a circulação, tornando mais rápi
da e mais fácil a vascularisação, e favorecendo a eliminação do exsè-
dato fibrinoso. 

Ha casos em que, depois de apparecer uma vascularisação bem 
distincta, persistem comtudo, grandes placas de exsudação diphtheri-
ca, com pouca tendência para se eliminarem. Se esta persistência nos 
parecer prejudicial á affecção da cornea, podemos n'este caso tentar a 
cauterisação, tendo sempre em vista as regras seguintes. 

1." Não convém câuterisar senão n'uma extensão muito limita
da, e só no ponto onde a conjunctiva estiver vascularisada, fazendo 
sempre por conseguir, que o attrito da eschara seja o menos prejudi
cial possivel á cornea. 

2.? E' necessário observar attentamente o effeito da cauterisação 
e suspendel-a logo que ella, em lugar de provocar augmente na vas
cularisação, torne a mucosa cada vez mais amarellada, 

3.a E' preciso acompanhar a cauterisação com.algumas escarifi-
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cações e com o emprego enérgico dos refrigerantes, com o fim de eli
minar a eschara o mais depressa possível, e accelerar a circulação. 

Ainda assim, quaesquer que sejam as precauções no emprego 
d'esté meio de tratamento, é preciso confessar que è um processo dos 
mais perigosos, e que necessita de grande experiência e de estudo 
muito consciencioso o ophthalmologista, que tiver de lançar mâo 
d'elle. 

0 frio è também um dos remédios mais vantajosos contra a con-
junctivite diphtherica. Devem applicar-se compressas molhadas em 
agua nevada, e renoval-as frequentemente, porque facilmente sec-
cam e aquecem. 0 frio tem, n'estes casos, a grande vantagem de lu^ 
ctar contra a stase contrahindo os vasos, e alliviar consideravelmente 
o doente, contribuindo alem d'isso a humidade das compressas para a 
limpeza do olho. Quando a doença se approxima do segundo perío
do, e quando começa a apparecer a vascularição, podemos espaçar, 
pouco a pouco, a applicação das compressas. 

Estabelecido, ernfim, o segundo período, só devemos applical-as 
immediatamente depois da canterisação, e demoral-as só, se o estado 
purulento fôr muito intenso. 

Ainda assim é para receiar a applicação d'estas compressas nos 
casos, em que ha ulcras extensas e profundas da cornea com tendên
cia para a necrose. N'estes casos devemos substituil-as por compres
sas tépidas, se virmos que d'esta maneira podemos accelerar a vascu-
larisação da conjunctiva. 

As emissões sanguíneas são outro meio muito importante de que 
podemos lançar mão para alliviar o doente, e accelerar ao mesmo tem
po a vascularisação da conjunctiva. Desgraçadamente é impossível 
applicar, no primeiro período da diphtheria, as escarificações que tão 
salutares resultados produzem na conjunctivite purulenta. Quando 
se escarifica uma conjunctiva affectada de diphtheria, pouco sangue 
se obtém, ou até nenhum, e vê-se, que nos pontos, onde se fazem as 
incisões, apparece uma infiltração fibrinosa mais considerável. As 
escarificações na diphtheria só podem ser admittidas, quando a con
junctiva começa a vascularisar-se e mostra já aquella transsudação 
serosa do tecido, que indica que o sangue já circula. N'este caso con
vém fazer as escarificações mais profundas do que na conjunctivite 
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purulenta, e entreter o corrimento do sangue por um movimento 
das pálpebras adequado, tendo sempre o cuidado de lavar o sangue 
que sae. Podemos applicar este processo nos pontos, onde a infiltração 
fibrinosa só se manifesta na camada superficial da conjunctiva, ten-
do-se conservado a circulação suíficiente nas partes profundas. 

Nas formas mixtas de conjunctivite diphtherica e purulenta, 
são de reconhecida vantagem as escarificações no segundo periodo da 
doença, fazendo-as sempre preceder da canterisação, quando haja 
complicação do lado da cornea. 

Com o fim de accelerar a circulação podemos empregar outro 
systema de emissões sanguíneas, especialmente nos adultos. Nas 
creanças, a diphtheria apparece junta, tantas vezes, com um estado 
anemico, que se torna preciso ser muito circumspecto no emprego 
d'esté remédio. A emissão sanguínea è empregada com o fim de con
servar o corrimento constante do sangue; e consegue-se este resul
tado, applicando três a quatro sanguessugas no angulo interno do 
olho, na raiz do nariz, ou antes nas têmporas por cima da arcada 
xygomatica, mas nunca muito perto do olho. 

A applicação das sanguessugas perto do angulo interno do olho, 
é" preferível só nos adultos; as creanças não se conservam tranquillas, 
nem soffrem a sua applicação n'este ponto. Se conseguirmos appli
car as sanguessugas sobre o osso nasal, livramo-nos de augmentar 
a tumefacção das pálpebras, e não temos a receiar as grandes ecchy
moses, que desfigurariam momentaneamente o doente. Logo que uma 
sanguessuga cae, é preciso substituil-a por outra, podendo applicar-
se até vinte e cinco ou trinta, e mais ainda se o caso exigir. Por este 
modo conseguimos um corrimento constante e suíficiente, porque é 
n este ponto que convergem as veias palpebraes. 

Depois da queda das sanguessugas é preciso deixar correr o san
gue durante o maior espaço de tempo, que seja possivel, para d'esté 
modo se prevenir a congestão provocada momentaneamente pela acção 
aspirante das sanguessugas. 

Pelo que diz respeito ás emissões sanguíneas, que roubam repen
tinamente ao corpo uma grande quantidade de sangne, como são as 
sangrias geraes, pouco ou nada aproveitam no tratamento da d i 
phtheria, antes pelo contrário, podemos levar o doente por este meio a 
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iam estado anemico bastante considerável, sem mudarmos o caracter dft 
■conjunctivite. As sangrias geraes nem aéceleram a vascularisação, nem 
a tumefacçâo da mucosa, eup 

O mercúrio c de todosos remédios, tomados internamente, o mais 
efficaz para facilitar a vascularisação da conjunctiva. Logo que uma 
certa quantidade de mercúrio penetra no organismo, e que apparecem 
os symptomas de salivação, quasi immediatamente começa a vascula

risação da conjunctiva. Não devemos comtudo exigir d'esté remédio 
um impossível, e acreditar que elle possa immediatamente operar a 
dissolução de grandes massas fibrinosas. Esté effeito não è rápido, ain

da mesmo que appareça immediatamente a salivação, porque ha resis

tências mechanicas a vencer, que necessitam d'um certo espaço de 
tempo. 

0 mercúrio não pôde produzir um efleito rapidamente salutar,, 
contribuindo para a dissolução da exsudação, para a sua eliminação e 
para a vascularisação da conjunctiva, senão no caso em que esta ex

sudação não penetrou profundamente no tecido da mucosa. Quando a 
infiltração for muito intensa, que forme uma verdadeira crusta de fi

brina, a acção do mercúrio tarda infelizmente muito, e não pôde im

pedir a perda completa do olho. E' n'estes casos, que o ophthalmolo

(rista duvida, se deve submetter o doente a um tratamento merca
o n ' . 

rial, cujo resultado virá tão tarde, que já não possa conservar a vista 
ao doente. 

Em todos os casos menos graves, é conveniente empregar o mer

cúrio na esperança de encurtar, quanto possível, o primeiro período 
da diphtheria, e preservar o olho d'um perigo imminente. 

Os eméticos, principalmente o tartarato de potassa e antimonio 
em pequenas doses, mas muito repetidas, podem também actuar favo

ravelmente; e outro tanto podemos dizer da applicação de remédios, 
que actuam sobre a pellè, facilitando a transpiração. 

Uma das condicções indispensáveis para o bom audamento; da 
cura é a limpeza dos olhos, podendo servirmonos para isso de ins

tillações de agua tépida, ou de leite, ou melhor ainda de uma fraca 
dissolução de tannino ou de borato de soda. Estas instillações devem 
ser repetidas muito frequentes vezes, porque a estagnação do Mqnwdo 
segregado em decomposição é muito prejudicial á cornea. 
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Quando se começa o tratamento do doente, e elle só apresenta 
um olho affectado, é preciso applicar logo uma ligadura compressiva 
sobre o olho são. Pará se applicar esta ligadura é necessário collocar 
primeiro uma pequena compressa de linho fino sobre as pálpebras 
fechadas, e encher bem a fossa entre a raiz do nariz e o bordo supra-
ciliar com bolinhas de fios macios; depois de feito isto, é que se appli-
cam algumas voltas com uma ligadura da flanella em roda da cabeça. 
A pressão deve ser suave, porque não se pôde esperar, que por este 
meio, abortem os primeiros symptomas da diphtheria, por mais forte 
que seja a compressão, aasim como acontece na conjunctive puru
lenta. 

E ' necessário renovar esta ligadura duas vezes por dia, para nos 
certicarmos de que o olho não foi affectado por debaixo da ligadura; 
porque, no caso contrario, temos de desprezar este meio, que empre
gamos como preventivo. 

0 doente deve ser submettido a um regimen dietético severo, 
muito especialmente durante o primeiro período; e mesmo no se
gundo não se lhe deve consentir, senão o uso de alimentos ligeiros, e 
em pequena quantidade. 

Finalmente, resumindo em poucas palavras os processos thera-
peuticos de que podemos lançar mão nos casos de conjunctivae di-
phtherica, vemos que o mercúrio occupa o primeiro lugar ; e a par 
d'elle os refrigerantes empregados energicamente. Vemos também, 
que a maior difficuldade no tratamento está em determinar o mo
mento favorável para as cauterisações. 

Esperemos agora, que o estudo attento e consciencioso d'esta 
doença possa um dia dar-nos um remédio, que lhe limite os estragos, 
e que não deixe o ophthalmologista collocado na triste posição, em 
que elle tantas vezes se vê, como é a de assistir á destruição de um 
olho, sem poder de maneira alguma suspender esta marcha des
truidora. 



PROPOSIÇÕES 

i .a 

A n a t o m i a . - A anatomia elástica é mais proveitosa para o 
estudo, do que a cadavérica. 

r n y s i O l O g i a . - A funeção glycogenica do fígado é exagera
da pela picada da medulla oblongata. 

M a t e r i a m e i l l c a . - A dieta bem regulada é um excellente 
meio therapeutico. a 

P a t n o l o g i a e x t e r n a . - O s abcessos devem sempre ser 

abertos. . a 

O p e r a ç õ e s - N a operação da catarata deve preferir-se o 

metbodo da extracção. ^ 

P a r t o s . - A perfuraçío das membranas do ovo i o process» 
q n e s ! L e p r e f e r i n d o está indicada a depleção prompt* do 

utero. 
7." 

P a t n o l O S i a I n t e r n a . - Admittimos distineção entre o 
rbeumatismo e a gotta. 

8.a 

A n a t o m i a p a t n o l o g i c a - A s pseudo-membranas são 

sempre o resultado da inflammação. 

H y g i e n e p n ï » l i c a . - A àrborisacão das cidades é maispre-

iudicial, que util. . — 
J ' ^ " : Vista. 

Approvada. Gomes Coelho, 
P. A. Dias, Secretario. 
Presidente. 

Irnprima-se. 
Dr. Assis, 
Director. 
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