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. INTRODUCED. 

São maravilhosos e surprehendentes os innumeraveis servi
ços, que o microscópio tem feito ás sciencias medicas. 

Todos os ramos da arvore da medicina tem recebido nutriente 
seiva por intervenção d'aquelle precioso instrumento d'optica. 

A histologia eleva-se orgulhosa á medida que a microscopia 
permitte ao homem penetrar na structura dos infinitamente pe
quenos. 

A physiologia, apoiada sobre o conhecimento dos elementos 
anatómicos, enriquece-se de noções novas e vae explicando satis-
factoriamente os actos do organismo. Substitue-se a theoria á hy-
these, a traducção dos factos ás creações da phantasia. 

Ao passo que se desenvolve a physiologia, dilatam-se os li
mites das sciencias pathologicas : fixa-se o valor dos symptomas e 
signaes, estabelece-se o diagnostico com segurança e exactidão e 
institue-sc uma therapeutica racional e profícua. 

E' pela applicação do microscópio que se esclarecem dum 
modo inimitável numerosas questões medico-legaes, de que podem 
depender a vida, a honra e os haveres de muitos membros da so
ciedade. 

Em hygiene publica e privada é ainda o microscópio, que 

À 
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frequentes vezes dá origem ao estabelecimento de regras tendentes 
a preservar a saúde e prolongar a vida do homem. 

Só por meio do microscópio é que o medico tem podido ir 
ás profundezas do organismo interrogar os elementos anatómicos 
sobre os segredos tenebrosos da vida normal e da vida mórbida. 

O muito que a microscopia tem feito nesta via d'exploração 
é penhor seguro d'acquisiçôes futuras. 

Deve-se, pois, tratar com esmero esta fonte d'importantes co
nhecimentos medicos. 

Quando começávamos a dedicar mais tempo ao estudo theo-
rico e prático das applicações do microscópio á pathologia, veio a 
mão da desventura confrangir desapiedada o nosso coração de filho !... 

A despeito da falta do demorado estudo, que tencionávamos fa
zer, temos bem arraigada no espirito a convicção de que o micros
cópio é o instrumento, que maior numero d'erros tem extirpado e 
mais verdades tem adquirido no campo das sciencias medicas. 

Fazemos votos sinceros para que entre nós se generalise 
mais o seu uso, especialmente com relação á clinica. O diagnos
tico obscuro de muitas doenças pôde receber d'elle uma luz bri
lhante. 

Porto, 1 de Julho de 1868. 

IÍMA ^IWIOAUQ aa õ)\akanh VSaA/vunlko, ^ A W V W O O . 
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DIVISÃO D'ESTE TRABALHO. 

Dividimos este trabalho em cinco partes. 

i.a — Historia do emprego do microscópio em Pathologia. 

2.a — Historia das applicações do microscópio ao estudo das alte
rações anatomo-pathologicas do sangue, comprehendendo as 
alterações dos glóbulos rubros, e as dos glóbulos brancos, 
e terminando pela indicação dos corpos estranhos contidos 
no sangue, e apreciáveis pelo microscópio. 

3.a — Applicações do microscópio ao estudo das hemorrhagias. 
N'esta secção falla-se do estado dos capillares e do estado 
do sangue nas hemorrhagias, das mudanças dos elementos 
do sangue, quando este é derramado em cavidades naturaes 
ou accidentaes; e esta ultima subdivisão abrange as modi
ficações dos glóbulos sanguíneos, coágulos fibrinosos, coá
gulos do apparelho circulatório, e depósitos fibrinosos nos pa-
renchimas ocos. 

4.a — Applicações do microscópio ao estudo das mudanças da cir
culação capillar na hyperemia e inflammação. Gomprehende 
o estado dos capillares sanguineus na inflammação: 1.° du
rante o aperto—e 2.° durante a dilatação; e por ultimo fal
la-se da circulação do sangue nos dois períodos, 1.° aperto 
arterial'—^1° dilatação das arteriolas. 

3 



PRIMEIRA P A R T E . 

Historia do emprego do microscópio em Pathologia. 

Arcana natura ope microscopiorum detecta, etc. 
(LEEBWEXHOECE). 

Consultando os archivos da sciencia medica, encontramos o 
microscópio a esclarecer a pathologia desde o século 17.° 

Foi Leeuwenhoeck quem primeiro o applicou ao estudo 
daquelle ramo da medicina. Este immortal microscopista fez in-
numeravcis observações, e legou noções, importantes n'aquella época, 
sobre os sedimentos urinários, formas crystallinas das substancias 
que compõem os cálculos vesicaes, e sobre a pilimicção. 

No mesmo século, ainda foram emprehendidas mais algumas 
observações microscópicas com relação ao acarus da sarna e aos 
animalculos spermaticos. 

No século 18.° verificaram-se uma parte das descobertas ante
riores, e a sciencia enriqueceu-se de novos dados microscópicos. 

De Geer descreveu com mais cuidado o insecto da sarna, e 
a nova sciencia dilatou em pouco os seus limites. 

Gora em Allemanha, Senac em França, fizeram conhecer os 
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glóbulos do pus, a structura das falsas membranas, e os glóbulos 
chilosos do sangue: Schaffher, a composição das granulações das 
cicatrizes; e cmfim, dois naturalistas russianos Pallas e Goese, des
cobriram os kistos echinococos. 

Sobre os primeiros dados da micographia já se edificaram 
theorias pathologicas. 

Boerhaave formulou uma parte inteira da sua theoria d'obs-
trucção sobro a structura do glóbulo sanguíneo, tal como a linha 
indicado Leeuwenhoeck. 

Nyander, em sua these, pretende que a maioria das doenças 
contagiosas era devida a insectos microscópicos. 

Não é isto a imagem a mais tocante da necessidade de ge-
neralisar, que persegue o espirito humano? 

Apenas a sciencia possue dois ou três factos, já se architecta 
um systema inteiro! 

Esta tendência tem a vantagem de dar impulso a activas in
vestigações ; mas faz experimentar á marcha da sciencia oscillações 
e abalos, com que aproveita a critica dos detractores. 

Os primeiros dias do século 19.° viram nascer uma nova 
applicação do microscópio á pathologia. 

Wilson Philips teve a feliz ideia d'estudar, com o auxilio 
d'esté meio, os phenomenos da vascularidade capillar ligados á 
inflammação. 

Thomson, Hastings e Kaltembrunner seguiram esta ideia, e 
engrandeceram o circulo da experimentação. 

O trabalho de Gruithuisen, acerca do pus também é digno 
de ser mencionado. 

Este estado durou até 1836. 
Attingimos agora um período inteiramente novo para a mi-

crographia pathologica. 
Não somente todas as acquisições passadas foram submettidas 

a uma revisão seria c util, mas ainda uma multidão de pontos 
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novos e factos esquecidos se tornaram o objecto dos trabalhos os 
mais notáveis de nossa épocha. 

A bibliogràphia medica enriqueceu-se de monographias, e de 
livros dum incontestável valor, e desenhos duma notável precisão 
facilitaram os voos altivos da nova sciencia. 

A historia dos parasitas é descripta com grande exactidão e 
proficuidade por numerosos authores : uma ordem de factos novos é 
descoberta—o parasitismo vegetal, applicado á producção e ao con
tagio das moléstias cutâneas. 

Os phenomenos da vascularidade capillar "no periodo inicial 
da inflammaçâo recebem interpretações precisas. 

Os estudos sobre o pus tomam um cunho admirável d'exacti-
dão. 

Todos os líquidos humanos submettidos a investigações mi
nuciosas e repetidas, o sangue, a urina, o sperma, o leite, os pro-
duetos expectorados etc., deixam uma multidão de documentos 
d'um alto interesse sobre a natureza, o diagnostico e o tratamento 
das moléstias. 

Os produetos da inflammaçâo, os tubérculos, o cancro e os 
tumores em geral foram observados no campo do microscópio por 
hábeis micrographos, que se dedicaram á exploração d'estas ricas 
minas abertas á sua curiosidade. 



• 

SEGUNDA PARTE. 

Alterações do sangue. 

HISTOBIA DAS APPLICAÇÕES DO MICROSCÓPIO AO ESTUDO DAS ALTERAÇÕES 

ANATOMO-PATHOLOGICAS DO SANGUE. 

Se fosse nosso intento provar, que em Medicina o período 
das hypotheses tem quasi sempre precedido o das investigações ex-
perimentaes, não podíamos escolher um exemplo mais eloquente do 
que a historia das alterações anatomo-pathologicas do sangue. 

Apenas Leeuwenhoeck tinha demonstrado a existência dos gló
bulos sanguíneos, eis que Boerhaave, para satisfazer ás exigências da 
sua theoria d'obstrucçao, suppõe mudanças de volume e de forma 
nos corpúsculos, e explica a resolução do mal pela fragmentação < 
dos mesmos. 

Huxham não foi mais adiante n'este caminho da hypothèse, 
fallando da dissolução do sangue nas febres malignas. 

Bordeu zombava d'estes authores, que imaginavam os corpús
culos quebrados e divididos, como se fossem glóbulos de vidro. 

Taes exemplos, e sem duvida a difficuldade do objecto, eram 
pouco próprios para popularisar entre os medicos o uso do micros
cópio. 
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Succedeii ao sangue o quo foi sorte de muitos outros líqui
dos e sólidos do organismo. 

Seu estudo, sob o ponto de vista anatomo-pathologico, só pas
sados largos annos é que foi devidamente emprehendido c apreciado. 

A Donné cabe a honra de ter primeiro chamado á attenção 
dos micrographos sobre as alterações do sangue. 

Acreditou que tinha achado alterações peculiares á febre ty-
phoide, e pensou que os glóbulos do sangue podiam tomar a forma 
dos glóbulos do pus. Seria o caso de fazer notar quanta prudência 
e reserva deve haver sempre que se trata de formular conclusões, 
baseadas sobre investigações feitas com um instrumento que des
cobre tantas particularidades. 

Não tardou muito que o próprio Donné não reconhecesse 
seus erros. Para os destruir, largamente contribuíram as importan
tes experiências d'Andral et Gavarret. 

Estes celebres microscopistas demonstraram que o aspecto 
granuloso e framboezado que se acha muitas vezes nos glóbulos 
rubros do sangue dos cadáveres, e mesmo nos provenientes de san
gue fresco pouco tempo depois da sua sahida não indicava destrui
ção dos glóbulos ou estado mórbido ; mas que esse aspecto era o 
resultado dum precipitado de fibrina que se desenvolve á sua su
perfície debaixo da forma de pequeníssimos corpúsculos. 

Se não podemos registar facto algum novo e importante com 
relação a alterações do sangue na febre typhoide, é certo, com tu
do, que na obra de microscopia de Donné se acha a indicação po
sitiva das mudanças numéricas, que podem experimentar os glóbu
los sanguíneos. 

O microscópio pôz fora de duvida a existência de partículas 
estranhas ao liquido sanguíneo ; este segundo ponto das alterações 
do sangue merece também uma alteração especial. 

O sangue, no estado physiologico, observado no microscópio, 
compõe-se d'um liquido e de partes solidas conhecidas pelo nome de 
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glóbulos. Estes se apresentam debaixo de duas formas, que se de
signam sob a denominação de glóbulos rubros e glóbulos brancos. 

Normalmente os ultimos são raros, em- quanto que os primei
ros formam por si só a quasi totalidade dos elementos sólidos. 

Alterações analomo-palliologicas dos glóbulos rubros. 

O numero dos corpúsculos rubros do sangue augmenta ou di
minue nos différentes estados mórbidos : é um facto posto fora de 
duvida pelos trabalhos chimicos de Andral et Gavarret, verificados 
posteriormente por Becquerel, Rovier e outros notáveis experimen
tadores. 

Donné, depois de ter vagamente indicado alguns caracteres 
dos glóbulos sanguineus rubros na chlorose, exprime-se assim : 

« A. modificação, que experimentam, consiste em uma colori-
« ção desmaiada d'estas partículas, em uma transparência maior, 
« e talvez em uma diminuição de seu numero, apreciável até um 
« certo ponto.» 

Esta indicação numérica, vaga, foi calculada exactamente por 
Vierordt e depois suecessivamente por Welcker, Moleschot e outros. 

Em nove experiências,Vierordt viu seu sangue conter 5,174:000 
glóbulos sanguíneos. 

Welcker, variando mais as experiências, obteve os seguintes 
resultados : 

Em um centimillimetro cubico de sangue a 14° Reaumur a 
normal dos corpúsculos sanguíneos era em media, no homem, de 
5,000:000, em mínima 4,500:000, e em maxima 5,500:000. 

4 
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Na mulher a media era de 4,500:000, o mínimo 4,000:000, 
e o máximo 5,000:000. 

D'aqui concluiu que acima de 5,500:000 no homem e de 
5,000:000 na mulher ha polycithemia ; e abaixo de 4,500:000 
no homem, e de 4,000:000 na mulher ha oligocythemia. 

Molcschot confirmou os resultados das experiências prece
dentes. 

Debaixo do ponto de vista scientifico será o processo micros
cópico preferível á analyse chimica? 

E' fora de duvida que este ultimo modo não offcrece as ga
rantias d'exactidao, que reclama hoje a sciencia, pois que se não 
poderia dizer tudo o que se passa, em quanto se dcssecca a massa 
dos glóbulos para os pezar depois. 

O microscópio, pelo contrario, não traz perturbação alguma, 
mostra os objectos como estão, sem desarranjar a perfeita regu
laridade. 

A comparação é toda em favor do processo microscópico. 
Alguns micrographos tem insistido sobre a tendência dos gló

bulos rubros a empilhar-se, algumas vezes uns sob os outros como 
peças de moeda. 

Uns, como Jones e Henle, ahi viram um meio seguro de re
conhecer durante a vida o estado (counneux) do sangue, e por 
conseguinte de dar um elemento de mais ao diagnostico muitas 
vezes incerto da inflammação. 

Outros, menos explícitos, buscaram determinar experimental
mente o valor d'esté facto, juntando ao sangue dissoluções d'albu-
mina pouco carregadas de sal, ou dissoluções salinas concentradas. 
Suas investigações não deram resultado satisfactorio. 

Michel notou que o phenomeno se dava também no sangue 
d'alguns indivíduos sadios, e d'ahi concluiu, que a sua importân
cia era d'um mediocre valor. 

M. Owen Rees viu em pessoas, que sob a influencia de gran-
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des fadigas corporaes tinham perdido muita agua pela transpira
ção, sem a substituir por seu uso em bebida, viu, repito, os gló
bulos rubros do sangue deformados, encarquilhados, como se tivessem 
sido tratados por uma solução alcalina concentrada. Pretende que 
na anemia e na hydrohemia os glóbulos do sangue são engrande
cidos e dilatados pela maior riqueza d'agua, de maneira que não po
dem mais passar pelos capillares, dando assim causa ápallidezdas 
mucosas. 

Delafond diz que na plethora os glóbulos rubros do sangue 
augmentam notavelmente de diâmetro, e na anemia e hydrohemia, 
pelo contrario, sua diminuição de volume é muito considerável. 
Na opinião d'esté micrographo o augmento e a diminuição dos 
glóbulos seria devido á materia rubra contida no invólucro, cujo 
circulo corado se engrandece ou estreita por différentes causas. 

Eis aqui resultados perfeitamente oppostos aos de Owen 
Rees. 

Dos glóbulos brancos do sangue. 

Desde ha muito é sabido que os glóbulos brancos do sangue 
podem augmentar numericamente no estado physiologico, e em um 
certo numero de doenças. 

Senac, no curso do século ultimo, viu os glóbulos chylosos do 
sangue apparecer mais numerosos em certos tempos. 

Nenhum micrographo, antes de Donné, tinha indicado melhor 
esta alteração. 

>«Ha alguns casos, diz elle, nos quaes os glóbulos brancos 
apparecem em excesso no sangue: verifiquei este facto muitas 
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vezes; ainda ha pouco se me offereceu um exemplo. Era um 
homem na força da idade, affectado d'uma arterite especialmente 
nos membros inferiores. As pernas eram a sede d'echymoses c 
dephlyctenas gangrenosas. O sangue do doente apresentava uma 
tal quantidade de glóbulos brancos, que, em razão mesmo da 
natureza de sua affecção, fui levado a crer que o sangue estava na
turalmente misturado de pus. Mas definitivamente não foi possível 
achar differença entre estes glóbulos e os glóbulos brancos; e com 
effeito não se acha na autopsia nenhum signal de pus nos vasos 
nem no interior dos coalhos. Lembrando-me do que tinha fre
quentemente observado um estado análogo no sangue d'individuos, 
nos quaes não podia supporte a presença do pus, inclinei-me a 
admiltir que estes glóbulos brancos prendem antes á falta de trans
formação d'estes glóbulos em glóbulos rubros, a uma espécie do 
suspensão na evolução do sangue, do que á presença cie glóbulos 
duma natureza estranha como são os do pus. 

«E', com effeito, nos indivíduos affectados de lesão profunda, 
enfraquecidos, deteriorados por um trabalho mórbido prolongado, 
que perturba a economia, c sobre tudo a nutrição e assimilação, 
que se encontram estes glóbulos brancos em excesso.» 

Michel confessa, que, depois d'esta passagem, não compre-
hende os debates calorosos, levantados entre Virchow e Beunet, 
acerca da descoberta da leucemia, e julga que elles pouco além 
foram; pois apenas fixaram mais a attenção sobre esta doença, im-
pondo-lhe um nome e descrevendo as alterações analomo-patholo-
gicas concomitantes. 

Diremos algumas palavras sobre a leucemia, que constitue 
uma das importantes conquistas do microscópio no campo da pa-
thologia. 

Virchow descreveu sob o nome de leucemia, o Beunet sob o 
de leucocythemia uma moléstia caracterisada por o augmenta nu
mérico dos glóbulos brancos, e uma diminuição relativa dos glo-
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bulos rubros do sangue, acompanhandose d'uma hypertrophia 
mais ou menos considerável das glândulas vasculares, do fígado, 
ou das glândulas lymphaticas. 

A anatomia pathologica d'esta alteração diz que o sangue 
contém uma maior quantidade de glóbulos brancos, e uma menor 
proporção de glóbulos rubros. 

As relações normaes d'estas duas espécies de corpúsculos são 
como 1:357 a 355, segundo Moleschot. 

Partindo d'estes dados physiologicos, resulta dos factos de 
Vogel, Charles Robin e outros, que a relação dos primeiros para 
os segundos pode attingir o enorme algarismo de 2:3 ou 1:2. 

Nas observações de Michel, o numero dos glóbulos brancos 
era certamente maior do que o dos glóbulos rubros. 

Ha, pois, uma producção prodigiosa dos glóbulos da primeira 
espécie: assim o aspecto physico do sangue é mudado; toma uma 
côr de lia de vinho, e coagulase nos vasos em coalhos brancos. 
Os glóbulos brancos são de duas espécies: são cellulas completas, 
granuladas, ou simples globulosinhos. No campo do microscópio 
apresentamse lisas, isoladas no vehiculo ou agrupadas em mon

tões, dando lugar a pequenos coalhos esbranquiçados. 
Nada mais fácil do que confirmar, mesmo durante a vida, 

este estado do sangue: basta picar a ponta do dedo do doente, e 
pôr a primeira gôtta sanguínea sob o portaobjecto do microscópio. 

Charcot e Robin assignalaram a existência de crystaes lozan

gicos amarellados no sangue leucemico : forma crystallina devida 
á materia colorante do sangue. 

Meckel e Virchow faliam de cellulas munidas de núcleos 
negros (melanemia), que são devidos a uma alteração do baço sem 
relação com a leucemia. 

Vogel e Beunet deram uma estatistica das alterações orgânicas 
concomitantes. Segundo Vogel, em dezenove casos dezeseis vezes o 
baço estava hypertrophiado: o fígado não o estava senão em treze. 
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Em 20 leucemias, diz Beunet, o baço appareceu hypertrophiado 
dezenove vezes, o fígado doze : estes dois órgãos simultaneamente 
i l vezes; as glândulas mesentericas e o fígado uma vez. 

Virchow publicou um facto, em que só os ganglios lympha-
ticos eram hyperlrophiados. 

O diagnostico da leucemia pertence propriamente ao emprego 
do microscópio. 

Dos corpos estranhos contidos no sangue, apreciáveis pelo microscópio. 

O microscópio serve não só para determinar a existência de 
corpos estranhos no sangue, mas ainda para precisar mais ou me
nos exactamente seu papel na interpretação dos estados pathologi-
cos em que se encontram. 

A sciencia possue um certo numero d'investigaçoes sobre este 
assumpto. 

Não mencionaremos aqui se hão os estudos microscópicos re
lativos ao sangue leitoso, á uroemia e á entrada do ar nas veias. 

l.° — SANGUE LEITOSO. — Esta qualidade physica do sangue 
pôde depender do augmente dos glóbulos brancos, de gôttas de gor
dura cm suspensão no soro, de granulações moleculares muito fi
nas de natureza albuminosa ou fibrinosa. 

2-°— UROEMIA. — E' com o auxilio do microscópio que a pre
sença da urea no sangue tem sido demonstrada n'estes últimos tem
pos. 

3.° — ENTRADA DO AR NAS VEIAS. — O microscópio permittiu 
esclarecer o mecanismo da morte por a entrada do ar nas veias. 
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Este assumpto contestado conta as três principacs hypotheses 
seguintes. 

Uns pensam que a morte é devida a uma espécie de para-
lysia do coração produzida pela extensão immoderada de suas pa
redes em consequência da accumulação de gaz em suas cavidades. 

Bichat queria que o ar fosse mortal chegando ao cérebro. 
Ultimamente muitos medicos se tem ligado á ideia d'um em

baraço no systema capillar dos pulmões. 
Esta ultima theoria é a mais acceitavel. 
Com effeito as experiências de Michel tendem a mostrar que 

a morte, em consequência da entrada do ar nas veias, é devida a uma 
interrupção na circulação pulmonar causada por pequenas columnas 
de fluido aéreo disseminadas, como outras tantas rolhas, nos vasos 
do systema vascular. 



T E R C E I R A P A R T E . 

Das applicables do microscópio ao estudo das liemorrliagias. 

Na maioria dos casos a vista é sufficiente para reconhecer uma 
hemorrhagia ; mas, algumas vezes, pela simples inspecção não con
seguimos coisa alguma. Todos os anatomo-pathologistas sabem a 
difficukkde, se não impossibilidade, de distinguir uma hemorrha
gia d'uma extravasação de materia colorante, e mesmo duma hype
remia capillar. 

O microscópio tira toda a duvida a este respeito, mostrando, 
na hemorrhagia, os glóbulos sanguíneos derramados no seio dos te
cidos : na extravasação da materia colorante, uma simples imbibi-
ção das partes: e, na hyperemia, uma multidão de capillares engor-
gitados de sangue. 

1.°—Estado dos capillares nas liemorrliagias. 

Se não podem ser demonstradas sempre as rupturas capilla
res nas liemorrliagias, isto é devido á difficuldade de descobrir nos 
infinitamente pequenos os pontos alterados e rompidos. 



— 34 — 

Apesar d'esia lacuna deplorável, o microscópio tem solidamente 
estabelecido que a passagem dos glóbulos sanguíneos atravez das 
paredes dos vasos capillares era uma coisa materialmente impos
sível, e que se devia renunciar á antiga hypothèse da transudação 
do sangue in natura. 

Do microscópio applicado ao estudo do sangue nas hemorrliagias. 

Quando o sangue é expulso para fora do vaso, se a quanti
dade é muito considerável, não se carece do microscópio para con
firmar a natureza do fluido ; mas não succède o mesmo, quando a 
hemorrhagia é pouco abundante, e provém d'orgaos profundamente 
situados. 

Na doença de Brigth a ourina não contém, muitas vezes, se
não raros glóbulos sanguíneos. 

Poder-se-ia suppôr talvez que a côr do sangue é assas notá
vel para imprimir a todo o liquido, que o contém, um cunho es
pecial. 

Não é sempre assim: —citaremos um exemplo; a ourina 
dum ictérico pode perfeitamente simular a ourina alterada por 
uma hemorrhagia. O microscópio resolve o problema, aceusando a 
presença ou a ausência dos glóbulos do sangue, 

O mesmo se pode dizer «Testas hemorrhagias tão ligeiras, 
que marcam o principio da pneumonia. 

Até aqui falíamos do microscópio desvendando os caracteres 
d'uma hemorrhagia recente e inapreciável aos nossos meios ordi
nários : sigamol-o agora na apreciação das alterações do liquido 
sanguíneo subtraindo á influencia da circulação. 
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Mudanças dos elementos do sangue derramado em cavidades 
naluraes ou accidentaes. 

Gluge estudando os tecidos inflammados, foi o primeiro que 
se oceupou das mudanças, que experimenta o sangue das hemor-
rhagias capillares, tão frequentes na inflammação. 

Desde esta época um bom numero de micrographos tem ve
rificado a exactidão ou o erro dos primeiros resultados. 

As investigações micrographicas tem assentado sobre dois 
pontos principaes : sobre as modificações dos glóbulos, e sobre as 
dos coágulos fibrinosos, que se manifestam logo que o liquido san
guíneo passa do movimento ao repouso. 

í. — Modificações nos glóbulos sanguíneos. 

Os glóbulos sanguineus subtrahidos á acção da circulação po
dem ficar intactos, ou alterar-se. A ourina, o muco bronchico, a 
bile, o leite não exercem sobre elles acção alguma destruetiva. 

Esta integridade dos glóbulos sanguineus encontra-se nos kistos 
hemorrhagicos antigos, que são consequência da apoplexia cerebral. 

Na maioria dos casos, porém, os glóbulos sanguíneos são 
alterados. 

Notaremos primeiro a deformação que tem lugar, quando o san-
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gue foi derramado n'uma cavidade, onde existem reacções franca 
mente acidas ou alcalinas. 

Citemos depois as mutações que experimentam os glóbulos 
sanguíneos na hematose. 

A presença do acido do sueco gástrico os encolhe, e lhes 
faz tomar o aspecto de pequenos núcleos. 

Alterações mais lentas, mas análogas, se dão nos glóbulos do 
sangue que se derrama em uma cavidade serosa, como a da ara-
chnoidêa cerebral. 

Letheby publicou um trabalho importante sobre as alterações 
muito variadas do glóbulo sanguíneo retido, pela membrana do hy
men imperforado. 

Estas transformações suecessivas são, todavia, muitas vezes ne
cessárias para provocar sua reabsorpção no seio dos tecidos. 

Coagulo librinoso. 

Quando o sangue passa ao estado de repouso coagula-se. 
Este phenomeno observa-se dentro e fora do organismo: reduz-seá 
vista o sangue em duas partes : uma sólida, comprehendendo os 
glóbulos e a fibrina ; a outra liquida ou soro. 

Esto novo aspecto é o resultado da coagulação da fibrina, 
que envolve em suas redes a porção globular, espremendo e sepa
rando d'ella a parle liquida. 

Esta coagulação visível não se manifesta sempre, e não é raro 
encontrar no seio do organismo collecções de sangue liquido : o mes
mo estado se produz em consequência das febres graves, das mor
tes súbitas, etc. Alguém acreditou que esta não coagulação era 
devida á ausência de fibrina, ausência difficil d'explicar sem duvida. 
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O microscópio impede o erro, provando, que se na maioria 
dos casos a fibrina coagula em massas apreciáveis, pode também 
affeetar tão mínimas proporções que escapem a nossos sentidos. 

Andral e Gavarret mostraram por experiências directas, que 
a fibrina coagula em parcellas microscópicas, ficando em suspen
são no liquido, ou precipitando-se no contorno dos glóbulos san
guíneos, dos quaes eriçam a superficie. 

Um segundo modo de coagulação molecular da fibrina foi 
descripto e figurado por Glugc. O elemento coagulavel se reduz a 
uma multidão de pequenas parcellas de forma polyedrica, que fa
zem lembrar as cellulas epithelicas pavimentosas. 

A' coagulação da fibrina se referem algumas questões d'um 
alto interesse, sobre as quaes o microscópio derrama luz bri
lhante. 

Queremos fallar dos coágulos, que se formam durante a vida 
no seio do apparelho circulatório, e dos que seguem a inflamma-
ção de certos parenchimas ocos. A emigração dos coágulos des-
cripta, debaixo do nome à'embolias, pode ser demonstrada pelo mi
croscópio. 

Passemos a oceupar-nos dos coágulos do apparelho circula
tório, e dos depósitos fibrinosos nos parenchimas ocos. 

1.° — Coagulo do apparelho circulatório. 

As concreções achadas no interior do apparelho circulatório, 
e sobre tudo no ventriculo direito do coração, teem sido objecto de 
trabalhos interessantes. 

Légroux assignalou, o primeiro, as collecções do liquido pu-
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riforme, que se acham ás vezes no seu interior; e buscando a causa 
duma tão singular producção, attribuiu á inflammação a presença 
dos coágulos. 

Bouillaud acceitou a inflammação como causa da producção 
purulenta, mas por um outro mecanismo: o pus, diz elle, foi se
gregado pelas paredes do coração, ou antes foi transportado pelas 
vias circulatórias, e determinou depois a producção dum coagulo, 
que o envolveu completamente. 

Estas doutrinas idênticas na essência, différentes só no me
canismo, assentam sobre motivos, que derivam todos da natureza 
do liquido purulento. 

O microscópio demonstrou quanto o aspecto dos liquidos pa-
thologicos, descriptos debaixo do nome de pus, era sujeito a erro, 
quando se baseavam sobre elle para acreditar n'uma origem in-
flammatoria. 

Por différentes auctores tem sido estudada a questão sob o 
ponto de vista microscópico. 

Na obra de Focrster, lê-se: «Estes coágulos amollecem-se 
pela passagem da fibrina ao estado d'uma certa massa (bouillie) 
molecular, ou pela producção do pus.» 

M. Carchot publicou uma observação de concreções fibrino-
sas achadas no coração com a analyse microscópica do liquido 
puriforme, que continham. 

Na materia puriforme da concreção, assevera Carchot ter 
visto corpúsculos brancos do sangue presos por a coagulação. 

Na opinião de Michel, taes productos mórbidos devem sua 
origem a suspensões parciaes do liquido sanguíneo, debaixo da in
fluencia de causas mecânicas. 

Uma vez formados, estes coágulos experimentam no seio do 
apparclho circulatório modificações similhantes ás que soffreriam 
em outro ponto do organismo. 

Esta opinião parecc-nos mais admissível do que a de Carchot. 
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M. Morel pretende demonstrar com o microscópio na mão, 
que o atheroma das artérias principia por um deposito delgado 
de fibrina sobre a parede arterial; deposito, que experimenta mais 
tarde a degeneração molecular gordurosa e que acaba por invadir 
um ponto mais ou menos considerável da espessura das tunicas 
arteriaes. 

2 —Depósitos fibrinosos nos parenchinias ocos. 

Quando uma hemorrhagia se produz n'um órgão ôco, o rim, 
os pulmões, por exemplo, a coagulação faz-se, tomando a forma 
dos canaes em que teve lugar. 

O mesmo effeito se repete, quando, em lugar duma hemor
rhagia, se desenvolve sob a influencia da inflammação um pro-

• dueto exsudativo muito abundante. 
N'este ponto a sciencia deve muito á micrographiá. 
Ella determinou a natureza dos produetos da inflammação, e 

revelou sua existência, quando a exiguidade de sua configuração os 
tornava invisíveis a olho nu no seio dos líquidos excretados com 
elles. 

Diremos algumas palavras somente sobre as concreções acha
das nos bronchios. 

Sabia-se desde ha muito que em certas formas de pneumo
nias, os bronchios se enchiam de coágulos esbranquiçados, sólidos, 
modelados sobre estes tubos aéreos. 

Sc acreditarmos algumas obras relativas ao assumpto, esta 
lesão era conhecida de Hyppocrates e Galeno, que a designaram 
debaixo do nome de vasos capillar es regeitados. 
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Esta doutrina foi combatida por Lister, que julgou taes con
creções, formadas pelo muco das glândulas bronchicas. 

Mourray viu sua origem na lymphà coagulavel do sangue. 
Enfim Louis considerou-as como falsas membranas de garro-

lilho desenvolvidas nos bronchios e mesmo nas vesiculas pulmo
nares. 

Estas citações mostram o desaccôrdo, que tem havido na 
sciencia sobre os produclos d'esta espécie de pneumonia, segundo 
uns — de bronchite, na opinião d'outros. 

Revelando sua constituição histológica, o microscópio devia 
fazer cessar toda a incerteza. 

Van Swieten parece ter sido o primeiro que submetleu estas 
espécies de concreções ao exame do instrumento amplificador. 

Achou-as em toda a parte homogéneas e sem traços d'or-
ganisação. 

Puchett viu-as amorphas. 
Henlc, examinando uma concreção expectorada ao quinto dia 

d'uma pneumonite, confirmou a presença de fibras muito finas, 
comprimidas umas contra as outras, entre as quaes estavam de
positadas raras cellulas granuladas, que se pareciam com os gló
bulos do pus. 

A presença d'estes últimos elementos não muda a constitui
ção anatómica d'esta producção, pois que podem provir de cor
púsculos brancos do sangue, e mesmo resultar d'uma alteração da 
secreção da mucosa bronchica. 

Remak deu conta d'uma analyse análoga á precedente. 
Segundo Thierfelder as concreções são formadas de laminas 

sobrepostas delgadas e descoradas. 
No interior dos cylindros não se encontram glóbulos de 

sangue, mas granulações moleculares com alguns corpúsculos de 
pus. 

M. Kuss publicou detalhes microscópicos mais completos. 
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A substancia da concreção, diz elle, parece-se com as con
creções fibrinosas, que se encontram algumas vezes nos grossos 
vasos. Por trituração podem dividir-se em pequenas parcellas, 
semelhantes aos coágulos microscópicos do sangue. No broncbio 
principal do lobo superior, em contacto com esta concreção polypo-
sa, o epithelio vibratil c perfeitamente conservado. Seus elementos 
são muito claros. 

Qualifica-se esta concreção de crupal. Ora em todos os ca
sos de crup, continua Kuss, achei este epithelio normal ausente e 
substituído pelo que se chama falsa membrana. Conclui que esta 
pretendida pseudo-membrana, que occupa o plano do epithelio, não 
é outra coisa mais do que este epithelio mesmo alterado. 

A exactidão das indagações do citado A. foram verificadas 
por outros micrographos, de modo que falta apenas formular a 
natureza fibrinosa d'estas producções. 

Viu-se que o microscópio, denunciava a presença d'estes ci
lindros fibrinosos,, invisíveis por sua pequenez no liquido excre
tado com elle : e, d'esté modo, pode contribuir poderosamente 
para se estabelecer o diagnostico da lesão pulmonar. 

Com relação aos cylindros emanados dos rins, ainda é mais 
efficaz o exame microscópio sob o ponto de vista do diagnostico 
daffecções renaes. 

G 



OlARTA E ULTIMA PARTE. 

ApplicaçOcs do microscópio ao estudo das mudanças da circulação 
capillar, descriptas sob os nomes d'Hyperemia, 

Congestão, Inflammação. 

Em todos os tempos os pathologistas teem fixado sua atten-
ção sobre as perturbações da circulação capillar: e houve uma 
época em que eram consideradas como precursores obrigados de 
toda a alteração material, sobrevinda no curso d'alguma doença de 
nossos órgãos. 

As observações microscópicas não apoiam esta maneira de 
vêr, pois que phenomenos de nutrição pathologica podem desen-
volver-se no seio de tecidos, que, como os epithelios e as cartila
gens, são absolutamente desprovidos de vasos. 

E' certo, porém, que o systema capillar offerece uma serie 
de manifestações, que precedem e acompanham cerlas formas pa-
thologicas, e nomeadamente a inflammação. 

Os conhecimentos que a sciencia possue a tal respeito, são 
exclusivamente o fructo do exame microscópico. Dividem-se em 
duas partes distinctas; uns relativos ao estado dos capillares, os 
outros á circulação do sangue. 
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Eslado dos capillares sanguíneos na inílamniaçâo. 

E' curioso vêr as primeiras investigações microscópicas rela
tivas ao eslado dos capillares sanguíneos na inflammação, provoca
das por duas hypotheses, que dividiam então os cultores da medicina. 

Uns, discípulos de Stahl, admittiam que, se o sangue se em
baraçava no systema capillar, dependia isto de ser propellido com 
uma força insólita pelos vasos, cuja acção era augmentada (Gorter). 

Os outros, seguindo a doutrina de Vacca, sustentavam que 
a inflammação era o resultado da debilidade dos capillares, que 
se traduzia por sua dilatação; e Lubok, levando esta doutrina ao 
excesso, dizia que a inflammação não era senão o augmento dos 
capillares. 

Vejamos o que nos mostra o microscópio com relação a este 
importante objecto, fazendo cuidadosa distineção entre os dados 
puros da observação e as theorias, frueto d'imaginaçoes fecundas. 

As investigações que vamos expor, foram feitas sobre animaes. 
Uns, desde Thomson, se tem servido da pata da rã: outros, 

desde Donné, da lingua d'esté reptil, e os imitadores de Lebert e 
Wharton Jones, teem experimentado sobre a nrembrana transparente 
da aza do morcego. 

Estes resultados são applicaveis ao homem? 
A duvida é permittida. Todavia, reflectindo na uniformidade 

dos phenomenos observados em raças animaes tão afastadas como 
o morcego e a rã, seremos levados mais a admittir do que a ne
gar esta similhança. 

Nos primeiros momentos da inflammação provocada, as lesões 
das arteriolas, dos capillares e das veias se reduzem a uma cons-
tricção ou a uma dilatação mais ou menos notável do seu calibre. 
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i.°—ESTREITAMENTO DOS VASOS CAPILLARES. Este estreitamento 
foi reconhecido pela. primeira vez por Wilson Philips: obteve-o 
humedecendo com alcool a parte submettida á experimentação. 

Thomsom viu o mesmo effeito reproduzir-se mais de cem ve
zes, applicando ammoniaco sobre as pequenas artérias da mem
brana transparente da pata da rã. Treze vezes provocou uma 
contracção completa d'estas mesmas arteriolas, irritando-as com a 
ponta duma agulha muito fina. 

Hastings com o mesmo successo, variou o emprego dos agen
tes, taes como o calor, o frio, o gelo. 

Bruecke mostrou de novo a contracção inicial das artérias : 
todavia, como Wharton Jones demonstrou estas alterações com 
muita clareza, é a elle que mais vezes nos referimos. 

Tomando alternativamente a membrana transparente interdi
gital da pata da rã, e a da aza do morcego, em uma primeira se
rie d'experiencias o laureado microscopista cortou transversalmente 
com um instrumento apropriado a arteriola principal dum grupo 
arterial. Acima e abaixo do ponto cortado, a arteriola estreitou-se 
consideravelmente. 

Obteve o mesmo effeito, irritando somente o vaso ou seu si-
milhante com a ponta duma agulha. 

Lebert, que verificou estas experiências, viu o calibre da ar
teriola variar desde a quarta parte até a ametade do seu calibre 
natural. 

Michel, repetindo estas experiências, pôde notar as dimensões 
seguintes: a arteriola da pata d'uma rã, que media oito centimil-
limetros antes da operação, não tinha mais do que cinco depois da 
experiência; uma segunda de 0m,00009 apenas tinha 6 depois da 
secção. 

Vê-se pois, que a primeira serie d'experiencias põe fora de 
duvida o aspecto inicial d'arteriolas cortadas ou irritadas, e de mais 
marca o grau do aperto até ametade do calibre natural. 
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Esta contracção arterial manifestou-se, como fica dito, sob a 
influencia do ammoniaco e do alcool empregados por Wilson Phi
lips e Thomson, e sob a do frio, e do calor nas experiências d'Has-
tings. 

Wharton Jones resumiu assim suas investigações : 
1.° —Sob a influencia d'uma solução d'atropina de 15 a 20 

centigrammas para 30 grammas d'agua a constricção se opera lenta
mente. 

2.° — Sob a influencia do frio e do calor a constricção che
gou promptamente: succède o mesmo com uma acção mechanica por 
pressão ou por irritação galvânica. 

3.° — Emfim a contracção não é se não passageira, ou não se 
produz, debaixo da influencia do sulfato de cobre solvido em 30 
partes d'agua com addição de quatro partes d'opio. 

Segundo Lebert a constricção pode occupar uma extensão con
siderável da artéria: não é sempre uniforme: se muitas vezes é cy-
lindnca, também frequentemente se observa em ampolla oni-
liforme ; seu modo de producção offerece algumas differenças depen
dentes do agente empregado. Assim, no dizer de Paget, o calor pro
vocaria uma constricção rápida e de longa duração. Seria lenta, ao 
contrario debaixo da influencia do sulfato d'atropina. 

Wharton Jones assevera, que em consequência de secções ar-
tenaes a constricção não duraria se não um ou dois minutos. 

Thomson, com o ammoniaco enfraquecido, pôde repetir, so
bre a mesma artéria, quatro vezes a mesma experiência em um 
quarto d'hora. 

Resumindo, diremos, que o primeiro effeito de certos agentes 
mechanicos, physicos e chimicos é produzir a constricção das ar-
tcriolas capillares. 

Wharton Jones não viu esta acção produzir-sc sobre as venu-
las: porém Lebert mostrou que as veias e as artérias não ofere
cem differenças a tal respeito. 
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%° — DILATAÇÃO DOS CAPILLARES. —Por todos os experimenta
dores estava reconhecida a dilatação dos vasos capillares ; mas era 
considerada quasi como uma consequência obrigada da constricção 
d'estes canaes. 

Posta n'estes termos, a questão não era completa—não se tra
tava somente de mostrar uma dilatação, que succedia a uma cons
tricção ; mas ainda provar que a dilatação podia ou não podia ser 
primitiva. 

Thomson deu d'esté problema uma solução, que experiências 
mais engenhosas e melhor conduzidas deviam sanccionar em nos
sos dias. 

Applicando, diz Thomson, com um pincel uma dissolução de 
sal ordinário sobre a membrana da pata duma rã, não fiquei me-
diocrementè surprehendido de vêr as artérias, em logar de se con-
trahirem, como sob a acção do ammoniaco, dilatarem-se logo d'uma 
maneira sensivel. 

Paget viu depois a dilatação sem contracção prévia debaixo 
da influencia do acido acético, do óleo de therebenthina, da solução 
etherea de cantharidas. 

Wharton Jones produziu o mesmo effeito com o chlorureto de 
sódio, empregado por Thompson, ou uma solução de sulfato de cobre 
com o ópio, e com o ópio só. 

Este ultimo observador quiz levar mais longe suas investiga
ções, e saber se esta constricção ou esta dilatação das artérias não era 
o resultado da acção d'aquellas substancias sobre os nervos. 

Em seu primeiro trabalho, Wharton Jones conta que depois 
da secção dos nervos sciaticos d'uma rã, secção feita á sahida do 
canal vertebral antes da anastomose com o grande sympathico, a 
dilatação das artérias se produziu espontaneamente, Teria podido 
por este meio dilatar uma artéria previamente contrahida pela acção 
d'um agente chimico. 

Para fortalecer o resultado d'estas experiências, accrescenta 
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que uma applicação de laudano sobre uma artéria contrahida faz 
desapparecer este estado. 

Lebert, repetindo as mesmas investigações sobre o officio dos 
nervos, não chegou ás mesmas conclusões. 

As artérias não experimentam mudança alguma debaixo da 
influencia das secções dos nervos. 

E' preciso instituir novas experiências para acceitar sem re
serva esta asserção. 

A passagem alternativa dos capillares da constricção á dila
tação pode ser obtida, segundo Hastings, mergulhando primeiro 
uma pala da rã em agua quente, e applicando sobre ella, poste
riormente, gelo ou uma solução d'ammoniaca. 

D'esta dupla serie d'experiencias resulta: 1.° que nos animaes, 
pelo menos, a acção dos agentes irritantes pode desenvolver nas 
artérias capillares dois effeilos primitivos perfeitamente oppostos, 
a constricção ou a dilatação d'estes vasos ; 2.° que é possivel fazer 
alternar estes dois effeitos différentes pela applicação de substancias 
de natureza variada ; 3.° não está provado, que esta acção tenha 
lugar pelo intermédio dos nervos antes que por uma acção directa 
sobre a substancia muscular, que entra na estruetura das paredes 
d'estes canaliculus. 

Circulação do sangue. 

1.°—CIRCULAÇÃO DO SANGUE DURANTE O APERTO ARTERIAL. 

Wilson Philips declarou que durante a contracção capillar o 
curso do sangue era accelerado. Esta maneira de ver foi geralmente 
acceita na sciencia. 
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Emmert considerou esta aeceleração como o caracter essencial 
do primeiro estádio da inflammação. 

Dubois d'Amiens lhe imputou o erro, no qual segundo a sua 
opinião, Thomson linha cahido, admittindo uma constricção inicial 
nos capillares arteriaes. Henle, Lebert, Vogel o notaram em.suas 
obras. 

Tal era a doutrina clássica até uma cpocha pouco afastada de 
nós. 

Wharton Jones é um dos aulhores, que melhor tratou este as
sumpto. 

Tomando para ponto de partida, os dados physiologicos for
mulados por elle, assegurou-se primeiro pela experimentação di
recta, que o curso do sangue é retardado, se por uma pressão se 
estreita, sem o fechar, o calibre da artéria. N'este caso a corrente 
fica directa, e algumas vezes torna-se retrograda durante um certo 
tempo. 

Se a constricção é sufíicienle forte para fechar o calibre da 
artéria, a circulação pára n'este ponto; mas uma corrente retrograda 
se estabelece na artéria abaixo da stricção. 

Depois das secções arteriaes o curso do sangue suspende-se 
em toda a parte, onde lia aperto ; mas no fim d'alguns minutos as 
paredes arteriaes relaxam-se, e a circulação reslabelece-se acima 
da secção, até o primeiro ramo um pouco considerável. 

Na porção da artéria situada abaixo da secção, uma corrente 
retrograda se restabelece por intermédio das anastomoses visi-
nhas. 

Em consequência do afrouxamento circulatório da artéria, as 
radiculas venosas e as arteriaes se congestionam, e os glóbulos san
guíneos ahi se accumulam assim como em toda a rede capillar in
termediaria, que se distende e dilata. 

E' n'este momento, que se observa a serie de phenomenos 
descriptos por Dubois debaixo das denominações de afrouxamento, 

7 
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propulsão rémittente, contínua ou por jactos, e depois as oscilla-
ções que precedem a stase definitiva. 

Conclue-se, pois, que debaixo da influencia da constricção 
duma arteriola, a velocidade do sangue diminue, e que os glóbulos 
sanguíneos se accumulam nas radiculas venosas, arteriaes e na rede 
capillar intermediaria. 

2.°—CIBCULAÇÃO DO SANGUE DUEANTE A DILATAÇÃO DAS AETEEIOLAS. 

A dilatação, que succède á constricção arterial, diffère muito 
da dilatação primitiva. Com effeito aquella é toda passiva, pois que 
depende duma stase sanguínea, que se opera debaixo da influen
cia d'uma ruptura d'equilibrio entre a força impulsora e o liquido, 
que recebe o effeito da pressão. 

Paget e Wharton Jones, depois de Thomson, demonstraram, 
que applicando sobre a superfície da membrana transparente in-
tcrdigital da pata da rã, ou sobre a da aza do morcego, uma solu
ção do sulfato de cobre com laudano, via-se o curso do sangue tor-
nar-se mais accelerado. 

Sob a influencia d'esta acceleração, o sangue acaba por aceu-
mular seus glóbulos na rede capillar correspondente, e observam-se 
effeitos análogos aos que suecedem no aperto arterial. 

Por uma causa inversa é produzido o mesmo resultado: a força 
d'impulsâo fica a mesma, mas a somma do liquido propellido au
gmenta : o equilíbrio 6 rompido : a stase estabelece-se pouco a 
pouco nas radiculas venosas, no systema capillar, e finalmente nas 
radiculas arteriaes. 

Deduz-se, que debaixo da influencia d'uma dilatação primitiva 
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da artéria a velocidade da circulação augmenta ao nivel do ponto 
dilatado, em quanto que a rede capillar, recebendo mais sangue do 
que expelle, é embaraçada pelos glóbulos sanguíneos : d'ahi a stase 
consecutiva. 

Estas experiências microscópicas demonstram, que os pheno-
menos da inflammação podem principiar de duas maneiras intei
ramente différentes, segundo o agente provocador, e com tudo che
gar ao mesmo fim ;—stricção da artéria, afrouxamento da circula
ção e stase consecutiva: dilatação da artéria, augmento momentâ
neo da velocidade da circulação e por ultimo stase. 

Taes lesões da vascularidade podem parar n'este grau, e re-
solverem-se. N'este caso vè-se ao microscópio a amplitude das os-
cillações, no principio apenas perceptível, tornar-se cada vez maior, 
e os tempos de repouso, ou os intervallos cada vez menores. De
pois não ha intervallos. 

Os glóbulos empilhados desaggregam-se, isolam-se, os capil-
lares desengorgitam-se, e o curso do sangue retoma sua regularidade 
physiologica. 

Quando as coisas se passam assim, diz-se que não ha, senão 
uma hyperemia, uma congestão. 



PROPOSIÇÕES. 

i.° Anatomia. — As cartilagens não tem vasos próprios. 

2.° Physiologia. —■ A actividade functional do baço alterna 
com a do estômago. 

3.° Pharmacologia. ■— Ha antagonismo reciproco entre o ópio 
e a belladona. 

4.° Palhologia externa. — Nos tecidos inflammados a côr ru

bra é devida a um augmento anormal do oxigeneo. 

5.° Operações. — A cirurgia vae empunhando cada vez me

nos o instrumento cortante. 

6.° Obstetrícia.—As dores não constituem phenomenos es

senciaes do parto. 

7.° Pathologia interna. — A phthisica pulmonar é curavel al

gumas vezes. 

8.° Anatomia pathologica. — O glóbulo purulento é a cellula 
do tecido connectivo, impedida em seu desenvolvimento e 
morta com degeneração molecular. 

9.° Hygiene. — A mulher, convenientemente educada, pode 
contribuir poderosamente para o aperfeiçoamento physico 
e moral dos membros da sociedade. 

Vista. Imprimase. 
Doutor Osório, Doutor Assis, 

Presidente. Director. 
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