DICCIONARIO
DE

MEDICINA E THERAPEUTICA
HüMmOPA'THICA •

DICCION1\RI )
DF_

NIEDICINA E TIIERAPEUTICA
ou

D.\ EADO

~AS

DOUTUr~A

DE

IIA.'nE}DIA~, mm~.'\I~GIlAUSEX,

.f:\IIÜ, E nUOFF·
DESf:r lET E O -T!1OS,
1'IlECEOrno

hom~opaLhjca. I'P.g-imrn e mOllo ue 3dminisll'3J' os
Illcllicamcnlos; e Ilc longos e minnciosos al'ligos sohl'e as
hemo1'l'hoiilas (Illolcstia Illuito vulgar no BI'asil) j suhl'c li influencia
allllllosphcl'ica, c dos corpos cclestcs, n3 ol'ganj7.a~ão humana;
UIH' os males quc produzem a liberLin3gem, 3pl'osLilni~ãot e o onanisml);
sohl'c a sj'lllpaLlJia, o amOl' c o ca amcnlo , c soh,'c as paixü('s,
cm rcb~ào á saUlle c ás cnfermidades dos homens,
e hcm 3ssilllnm 3rli;'·0 .ohl'c o pal'lo, c l[Joilo de cIT'cctlt:ll'- e,

De uma plwl'macia

PELO

Dr. 'Mello Montes (A. J. de)
NATURAL DA CI ADE DAS ALAGOAS
n~put:J.(1

á assemul6a gel'al I gislativu d' [mperio do 1ll'asIl
pela mesma proviJlcia.

pr sidente p rpeluo c efrccth'o do Institulo Uom npatlJlI'o do llrJ5il,
~ aulor de Uluilas ourtlS lillcrariils e scicnllficas.

RIO DE JANEIRO.
TYPOGR.A.PHIA. NAC:IO:-r.' L.

1872.

e..te YOlum'" .ç.,,, • ~ r .qi.h .. do

!.q~_~
1
Cf-cdo _no d __ J....:.
aob nÚm .. ro

O=-_

_

Á MEMORIA
DO

CONSELHEIRO DR. JONA,THAS ABBOTT
E DE

HOMENAGEM VIi SAUD!VE

m.elto ..mames.

GUIA DO PHARMACEUTICO ROMtEOPATHICO
ou

MODO DE PREPARAR OS MEDICAMENTOS.

)

Re:medios.-Os remedios de que se compõe o laborato1'Ío do medico homreopatha, são identicos aos' do medico
allopatha ; sómente são colhidos em toda sua pureza e
empregados em sua maior simplicidade, sem mistura
alguma; assim, as plantas indigenas devem ser colhidas
frescas, e espremer-se-lhe o sueco; e as exoticas e seus.
prod uctos, que o comrp.ercio nos traz, em estado secco,
preparam-se sob a fórma de tintura espirituosa; as
substancias animaes seccas e os mir.ieraes, são triturados
e conservados em pó, ou dissolvidos em alcohol.
Um numero consideravel de experiencias tem feito
conhecer, que, os medicamentos infinitamente attenuados perdem uma parte ou a totalidade de sua acção pela
mistura das outras substancias contidas, ou pela appl'oximação de emanações aromaticas ou subtis, se não se
tem toda a precaução na escolha e uso das localidades e
nos utensilios em que se preparam os medicamentos
usuaes. Portanto deve ter-se para isso um quarto especial, dt.: uma temperatura igual e não mui to elevada,
quêr no estio, quêr no inverno, onde as preparações
jámais recebam os raios do sol e onde não penetre cheiro
algum forte, nenhum perfume e nenhum gaz. Os medicamentos preparados serão do mesmo modo conservados em lugares que estejam ao abrigo da luz, do calor
e dos aromas.
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Vasilhas.- As vasilhas destinadas ú preparação serã
apropriadas ao fim, e mui bem lavadas em mui tas agua ,
esfregadas, e enxutas em uma toalha bem limpa e
só propr ia para isso. Se fará o mesmo com as vailhas de conservação; devem ser novas, o mais que
rÓI' possivel, e se certas conveniencias exigirem, que
irvam duas ou mais vezes, para substancias differentes, ter-se-ha o cuidado de lavaI-as antecedentemente, ou com agua de diversas temperaturas ou
com espirito de vinho, para se não expOr a dar a
um remedio as propriedades de outro; a espantosa
ubtilidade que a preparação homooopathica desenvolve ou demonstra nas substancias naturaes, torna mais
que provavel a suspeita <la mistura das proprieda@cs,
com a presença da menor parcella de uma substancia medica com outra; a lavagem póde, em rigor,
purificar um vaso de vidro; o mesmo não succedc
com uma rolha .de cortiça; por:tanto uma rolha tle
cortiça só servirá para um frasco, contendo uma unica e mesma preparação; será posta fóra se o frasco
mudar de destino.
,
Almofarizes e pilões.-Os almofarizes e, pilões destinados á trituração serão, quanto fór possivel,.de porcellana dura; é essa a materia que corre menos risco de
se descascar, de se gretar e de guardar nas gretas parcellas medicamenlosas, e de fornecer moleculas que,
trituradas, se tornariam remedi os, tendo propriedades
mui dilJerentes das que a preparação exige.
Toalhas.-As toalhas destinadas a espremer.·os vegetae , devem ser proprias, e novas, todas as vezes que fôr
po sivel; seria mesmo de desejar que se não contentem
só em lavaI-as, mas que sejam repostas todas as vezes
que se mudar de substancia; não deve amedrontar a
quantidade de toalhas que e ta precáução parece exigir
e requerer; as pr6parações homooopathica não e fazem
empre; feitas e bem feitas, duram muito tempo; facil
seria, no correr de um anno, estabelecer uma pharmacia
que durasse a vida toda de um pharmaceutico.
Quantidades.- As quantidades em pó ou em gottas"
devem ser minuciosamente exactas, para não se exp6r
a graves erros; um grão de mais ou lie menos no começo de uma preparação, produz uma dilJerença enorme
se a preparação é, por exemplo, levada á decillionesima.
O trabalho da preparação não deve ser interrompido;
e se, por um caso urgente e fortuito, é-se forçado a
su pender o trabalho, a substancia em trituração deve
01' cuidadosamente coberta e fechada, para não ser a\-.
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terada, nem pelo ar e nem pelas matel'ias estranhas que
\'olteiam no lugar em que se trabalha. As diluções ou
attenuações no espirito de vinho, devem elo mesmo modo
ser feitas com escrupulosa exactidão; a preparação não
deve correr o risco de não ~er genuina, na incerteza de
ter-se ou não lançado uma gotta de remedio n'um
frasco de aIcohol; se 11a incerteza deve lançar-se fÓl'a o
alco11ol, e recomeçar a operação.
. Dissoluções. - As dissoluçõ€s aquosas serão fei tas
sempre em agua distillada, a fim de que não contenha
em si nenhum metal e nenhum sal capaz de de"compõr
o remedio ou mudar-lhe as propriedqdes. Mesmo esta
agua deve ser distillada em um vaso novo, e para isso
destinado, a fim de que não conserve molecula alguma
de oleo ou de agua al'omatica, antecedentemente nelle
contido. O âlcohol tambem será o mais puro possivel, e
enfraquecido, se é necessario, com agua distillada.
Parâ evitar que a disti Ilação de agua ou de alcohol não
introduza ahi parcellas metallicas, desligadas do alambique, é bom que se empreguem nessa operação vasos
de vidro, unicamente conservados para esse uso.
Alcohol.-O alcohol deverá estar sempre no mesmo gráo
de concentração e de rectificação, e se é pos ivel cm
mais alto gráo, a fim de obter resultados uniformes e
identico .
Vehicltlo.- O vehiculo de trituração e de conservação
das substancias seccas, deve ser puro e sem acção medicamen tosa. Para isso se usará de aSSllca.r de lei te, reconhecido por puro, deseccadQ) e sobretudo pufverisado;
esta pulverisação deve ser recente, porque a pulverulencia dá a esse sal a aptidão de se impregnar dos odõres
que podem rodear o bocal que o contém.
Espatulas.-As espatulas que servem para a mistura
da substancia em trituracãà, devem er de chifre ou de
osso; todas as de metal serão severamente proscriptas.
A ttenuações ou diluções.-As attenuações, quêr seccas,
quér hum idas, serão feitas gradual e progressivamente,
de um modo uniforme e constante, de sorte que em todo
o tempo, em tado o lucrar, em todo o paiz ell.as sejam
exactamente as mesmas. Por isso escolheu-se por conslante denominador o numero cem; assim a primeira
attenuação de um pó é de um grão' com cem grãos de
assucar de leite; a segunda, de nm grão desta mistura
com cemgrijos de assllcar de leite, etc.; do mesmo modo
a primeira dilução é ele 1l1na gotta de sueco preparada
com cem gottas de aleohol: a segunda de mna golla desla
mistura com cem gottas de alcohol, te
D. M. 2.
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A operação L1' ont.n c fi gottas é longn, minucio~a
incerta, visto a desigualdade <.Ja~ gottas; não poderia
. er r p tida uma multidão de vezes sem occa. ionat'
{)ITOS mais ou menos graves; a fim, pois, de el'ital-os
e contará exactamente e com cuidado Cem g-ottas de
alcollol em um tubo graduado ou em um frasco, mal'car-se-ha de um modo indelevel a Iinha de snpeT'ficie das
cem gottas, e assim se terá uma medida positiva e constante. O mc:;01O se fará com outro tubo para agua dislillada, de maneira que se con. erve para cada l!m
desses liquiL10s uma medida i lcnlica,
Logo que se quizer fa~wr as diluções competentes de
uma ubstnncia, se prepararú, ou se porá em ordem
successiva o numero nccessario de frasco', para não se.
expôl' a commelter erros; c1L1a frar'CO lerlt com an tecetJencia o nome tb substancia e o numero da tlitucão.
Plantas.-As plantas indigenas devem ser colhidas
logo que estão em nór; as herbaccas serão apanhatln~,
lavadas, pi. adas e espremidas frescas; a MateTül1l1edica, _
indica a excúpçâo dessa regra. O SUC(:o obtido por m io
de uma pren a de madeira bem lavad:1, ser;'t immedial:1nICnte misturado á parte exactamente igual de alcollol
pUf O e encel'l'ado em um frasco arrollwdo. No fim de
e4 horas d stampa-se-o, e ó a porção liquida 'onserva-se p:1r:1 o uso; a presença tio alcollol impede qualquer
nlteração subsequente, e a con. ervação póde ser de mui
longa tluração, se os frascos ficarem ao abrigo do sol.
QU:J.I1doosucco 6, por sua natureza muito mucilaginoso,
011 nlbuminoso, mistura- e-lhe 'dobt'atla quantidade ue
alcohol. co vegetal contémmui pout:osucco, depois de
rachatlo e pisado, humedece-se a pasta com o duplo de
alcol1ol, deixa- e-os um pouco de tempo em contacto e
depois metle- e'a pasta humeuecida na prensa.
•
Vegeta e seccos.-'\ materias vegetaes seccas, que o
comlllercio nos importn, erão tomallas inteiras pulveri~adas no momento da preparação e immediatamente
Llnçadas na quantiLlade prescripta Lle alcohol, onde
tlevem ficar cm digestão durante tambem um numero
pre cripto tlc dias.
m mui peClueno numero de sub tancias só se tlissolycm no ether.
\ Llis. olllÇ;'io tios metacs não exige prepara(~ão p~rticlllar.
.
Qllanto á trituração das substa'neias rniner:lC. ou
::;implesmenLC eccas, eis como se tleve razer~
'fama i um grão de pó c c m grãos de as uear de lei te,
pi~al
mi'lurai em um almofnriz de porcellana e com
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Qerla força, primeiramente com um terço de assucar,
poli o mais ou menós, durante quinze minutos, remecheildo-se de tempos á tempos a mistura CQm a espatula,
ajurltando-a e apertando-~ no meio do almofariz, com o
pilã ; ajuntai o segundo terço de ássucar, pi ai, mistura , machucai, pelo menos durante vinte e cinco minulils. O pó obLido desse modo é posto n'um frasco
arrillhado, tendo um rotulQ em que rstá escripto o
nOF' e da substancia com esta indicação Ud, que designa
qu o remedio está no centesimo poder. Toma-se então
ull1Í'Tão desse pó e um grão de assucar de leite, repctese ;xactamente a mesma operação, durante uma 1I0ra,
pe'o menos; essa nova mistura será immediatamente
po'ta cm um vaso arrolhado, tendo por indicação (I
nClh1e do remedio, seguido deste out.ro siqnal, U,uuv,
qu significa que elle foi levado á dez-millesima potenCia, ou á dez-miUesima attenuação.
l)\epetintlo terceira vez a mesma operação, leva-se a
sul~stancia a nlillionesima potencia, que é assim indicad 1. isto é, um milhão.
rodas as s\lbstancias d.3vel11 , pois, ser trituradas quatro
hO'l'as ; o millionesimo é o primeiro gráo de prepa-rilçãpara o emprego therapeutico; é tambe.Dl o ultimo da
operação manual, porque para obter attenuações mais
elevadas, todas as substancias, sem excepção, são depois
preparadas com alcob.ol; e deve notar-se que toJas, a
partir da trituração attenuante á millionesima, são desenvolvidas em agua ou alcohol.
Para obter a primeira diluição alcoholica, mistura-se
em um frasco, que deve ser um terço maiol' que a cap'acidade de duzentas gottas, depois dá-se-Ihe dez sacodidellas, pondo a palma da mão no booal e o dedo médio
no fundo do frasco. Isto fei to, pãe-se um grão' só a
diluir em um frasco secco e verte-se Gem gottãs do
alcohol aquoso em cima; passado pouco tempo, a agua
dissolve o assucar de leite, e a substancia medicamentosa dissol,ve-se no alcohol; quando o liquido fica clarQ,
dá-se duas acodidellas no frasco, então tem elle o nome
do remedio com esta cifra 001, que significa centesimo de
milhão; deste fra co verte-se uma golta em cem goltas de
nlcohol puro; sacode-se duas vezes o frasco, que traz este
signal o,ooõT, que quer dizer dez-millesimo demüh{io. Uma
gotta de5te frasco misturada com crlll goltas de alcohol,
faz dar ao terceiro frasco o signal 11, que signillca billião. Continua- e as. im a diluQão tão longe quanto se
quer; e sempre se obtem Lre dilHçues suc.::essivas e
ln frascos, por cada milh':i:o. Dahi vêm as seguintes
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expressões. Tal substancia levada á trigesima dilução,
por exemplo, ou ao trigesimo frasco ou a decillionesima ;
são synonymos e os homooopathas dellas se servem'indistinctamen te.
T'inturas,- As tinturas espirituosas das substa cia
vegelaes, exoc I icas seccas, se aLlenuam do mesmo ~odo
exactamente; e póde-se tambem tri turar os pó de
china, de ipecacuanlla, elc., até ao millionesimo, e f.)zer
depois as diluções alcoholicas, estas gozam de tanta acção
como as diluQõ~~ das tinturas.
J
. Vê-se agora que uma vez feitas as preparações flrimOl'diaes de uma certa quantidade cle remedios, (1 0m
todo o cuidado preciso, tem-se uma provisão difficil1ue
esgotar, pois que se terá ne(~essidade de repetir cém
vezes o ultimo frasco'anles que o penultimo se te~ ha
acabado; que este poderá ser esvasiado cem vezes aTILe:>
que o antecedente o esteja; e assim por diante. E' preciso suppÔl' um medico singubrmente occupado, em uma
pharmacia espantosamen te afreguezada, para espera' a
possibilidade da preparação ricterada da attenuação
primaria de qualquer materia. Ahi só ha a larga luração e o temor da alteração que disso resulta, que
poderá então fa.zer rec<1rrer á este meio.
o

Denominação das preparações.
Para não confundir entre si as diversas preparaÇões
homreopathicas, é preciso convir em denominações que
repre entam eXactamente o gráo de aLlenuação ou de dilução á que se as eleva, ou á que o medico deseja que ellas
tenham sido levadas, se elle mesmo não é quem prepara; pelo que se observa em uma grande cidade, sérá
sem~re impossi vel aos medicos prepararem mesmo os
IJ:.ledlcamen tos, portan to devem escolher pharmaceut.\COS instruidos, conscienciosos, que comprehendam
bem a importancia da exactidão de suas preparações.
Nas cidades pequenas, ao contruTio, e nos campos, nada
será mais e mais commodo para os medicas do que entregar-se á formação de uma pharmacia completa, da qual
poderão trazer sempre na algibeira a porção usual lia
ua pratica.
Pólie dar-se ás preparações primordiaes de todos os
vegetaes indigenas o nome de tintu'I'as; eu prefiro designaI-as pelo de Suecos, bem que este seja misturado
com alcollol; lUa como está reconhe.cíllo na pharma 'ia
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llomccopatluca que nem um succo "e prepara sem esta
mistura, é risco callir em algum erro ou desprezar este
assumpto. Eu reservo nome de tinturas para o producto das digestões alcoholicas das substancias seccas não
diluidas. Assim digo, succo ele bellaclona, tintura de china.
Dou o nome de solnções ou diluções á esses succos ou ti nturas iudistinctamente, logo que sobem a qualquer gráo
de attenu.ação.·
.
Quanto ás su6stanciàs secças, como terras, metaes,
saes, alcaloides, etc. ; canservo-lhes seu nome proprio,
ajunto-lhes só o epitheto de preparado, emquanto elles
são só tritul'Mlos e não dissolvidos; portanto digo,
mercltrio preparallo, hydmgirnm prmp,aratwn ou hydmg.
pp; succiu l}fJ. Logo que estas mesmas supstancias são
tiissolvidas em espirita de vinho, dou-lhes o nome de
soluçiJes ; assim, soluçà,o de mercurio, sol. hydrag.
O gráo de attenuação é indicado com os signaes que
já se viram acima: sol. bellad. 00,0,000, I significa,
succo alcoholisado de belladona no centesimo, no dezmilesimo, no millionesimo gráo; são o primeiro, o segundo e o terceiro frasco; depois as designações para
os frascos subsequentes Serão 001, O,O[)(JI;; UI e indelinidamente do mesmo modo, representanuo ,sempre a,
'cifra romana, I milhão, LI billiões, III trilliões, etc.
A mesma desi,gnçlção é applicavel ás substancias seccas.

°

Conserv{(çào {los medicamentos.
Todas as substancias homreopathicas sem excepção
devem ser guardadas em frascos de vidro, fechados com
valhas de eortiça ; as soluções acidas, metUlicas, e cal"
p~zes de alterar a rolha exigem que esta seja mudada
todas as vezes que mostra o traço da ai teração; não se
deve permittir negligencia algnma sobre isso .
. Es~es thscos estarão sempre collocados em lugar
fechado e ao abrigo do calaI' e da luz. Jámais estarão abertos; e quando fÓr preciso usar delles~ se os
tapará logo depois que se tirar a substancia necessaria.
Todas as substancias seccas que·a.ttrahem o ar e são
alteradas' por elle, elevem ser postas em frascos em
tempo secco, ou se o tempo é bumido ter-se-ha o cuidado de deseccar primcirameu te o interior do frasco,
pelo calor; para ellas se escolherá frascos mais peqUljnos a Hm de se nãu os alJrir com mais frequ8ncia;
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finalmente se preparará novas substancias, logo que se
perceher os p netrou.
03 acido que destroem a rolha devqrão ser fechado
com rolhas de vidro, e depois os bocaes untados de cêra
molle.

Distribuição dos remedios.
Os reTÍl.edios hommopathicos são ordinariamente dados
ao doen tes em fór11la de globulos de mui pec[lleno volume, re;ultanteda mistura de as ucar de leite 'om a
quantidade prescripta do medicamento; o todo junto
não deve pesar mais de um grão por dóse. Si se tra ta
de um doen te que não con. en te tomar um globulo, podese misturar a solução com mui pequena quantidade
de agua, por exemplo, dez gottas desta para uma gotta da
primeira.
O medico deve de;ignar com clareza ao pharmaceutico o rrráo<;lediluçãoquedeseja; é assaz inutil para
as dissoluçue. de um gráo muito elevado, recorrer
aos interm 'diario entre um milhão, um billião, um
trillião, etc. A pl'escripção escripta toma um grúo
de preci ão indLpen avel para a pratica, usando-se tão.
ómente da cifra romana que representa um dos numeros acima.
A mistura deve ser feita rapidamente e o mais perto
passivei do momento em.que o doente deve tomaI-a.
E' muito difficil na pratica dividir uma gotta em
fracções' é impossivel obter exactamente um 20 ° ,
um50°, umiOO°, de gotta; portanto, existem medicamentos dotados de tal actividade, que em certos casos
de doença em que elles convém não se pMe e nem
me mo é deve administrar senão em uma fracção mui
elevada de golta. Para obter essa fracção emprega-se
este meio: Verte-se uma gotLa do medicamento em pequeno confeito de a sucar, dos quaes urna centena
pouco mais ou meno' póde ser humedecida por ella;
d ixa- e-os s ccar, o que e opera mui promptamente,
e g-uarda-se-o em um frasco bem arrolhado. E-te.
modo de conservação é de UT(l. emprego muito commodo
para o tran porte. O medico pode então dar ou presrever um ou muito de ses globulos para o doente,
quér em natureza, q"uér mi turados e machucado em
uma pequena quantidade de assucar de leite. Exprimese por uma só cifra a quanlidade de globalos qne o
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doente deve tomar e o grúo de dilução á que deve ser
levado o medicamento de que elles estão embebidos.
Exemplo:
Recepe. Glob. camph. ~
Significa, dai cZOltS gloóulos da soluçiio de camphora na
dee i ti ionesima, isto é, do trigesi mo frasco.
Este signal é emprco-ado nos livro hommopathicos; e
quando a quantidade de globulos póde variar, é indicado por uma virgul1 entre os pontos; assim--:2.: ' ';' ' :·:
X
sign inca wn, ou dous, D1t tres glo/mlos no decillionesimo.
O' precedentes dados bastarão para todo o leitor ou
pratico intelligente; quaesquer outros processos de
detalhes acham-se nos artigos das substancias ou dos,
r~medios fi que eltesse referem; em uma sciençia pra-'
tlca, onde a exactidão é de rigor, nada 4eve ser abandonal1o no acaso ou ti ncgl igencia.
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que é a homroopatbia?

A hom<I'opathia é a sciencia e a arte de curar as
doenças de uma maneira suave, prompta, certa e duravel, por meio de especificos determinados à priori
em qualquer. caso de doença,

A vida é o resullado da acção incessante de um
principio invisivel, material, lIynamico, ou viI'lual,
chamado força vital, cujas funcções regulares constituem o estado de saude, e o desaccórdo o estado de
doença.

2.
A força vHal, como conservadora da harmonia organica, reaITe constantemente, e em um sentido directamente contrario, contra toda modificaç.ão, de qualquer
natureza que seja, tendenlr. á alterar seu rithmo regulaI' .-Esta reacção, especial sómentc aos seres vivos,
chama-se reacção vital.

3.
E', ~egundo esta lei das reacções vitaes, que uma
mão mergulhada n'agua fria, toma-se mais quente depois que se a tira da agua, tornando-se tanto mais
quente quanto a agua fóI' mais fria, e que calafrios
succedem ao calor, que provém de um exercicio
violento; que o vinho, que ao principio fortifica, ao
depois enfI'aq uece; que o café, que por seu eITei to
primitivo nos estimula, e tira o nosso somno, por
seu erreito secunda rio ou reactivo, nos deixa pesado ao
depois, e com uma tendencia ao somno.
•
fA,.

As doenças resultam da alteração dynamica do principio, que reage e tem em barmonia a reunião das
funcções vitaes, porque ellas não são mais do que modificações dynamicas, e de alguma sorte espiriluaes
deste principio, e da mudanças na maneira de sentir,
e de obrar UO organi mo.
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Mas, se as doenças não são, senão modificações ue
nossa maneira de sentir e de obrar, não se podem
ellas manifestar senão por uma aggregação de symptomas apreciaveis: é '\ob esta unica fórma que podem
ellas chegar ao nosso conlwcimento. Não 11a, e nem
póde haver ontro diagnostico possivel e racional das
doenças, (lue aquelle que repousa sobre a observação,
e annotação da totalidade dos phenomeno morbidos.
6.

A homceopathia não investiga as causa, proximas,
Dem a. essencia intima das doenças, só a Deus accessivei , mas presta uma attenção e pecial ás causa
predisponentes c occasionaes, que devem faz~r parLe
integrante de u,m bom diagnof'.tico.

7.
A eausa pl'edisponcnte é esta c1 isposição, particula r
a cerLos orgabismos, de contrahir uma doença por
uma causa occasional, que teria acção sobre outros
organismos.
18.

,As causa óccasionaes são aquellas, cuja acção inl.mediata sobre a economia, determina o desenvolvimento
da doença. Ellas são exterhas, taes como o quente, o
frio, a humidade, a fadiga, os virus contagiosos, etc. ;
ou in ternas, como as affecções moraes, os embaraços
na circulação do fluidos (congestões), os virus here,ditar·tas, etc, "
J.

J,

I

I

9.

Quando o medico conhece. ,as causas occasionaes e
predisponentes, e que faz um apanhamento exacto
da totalidade dos symptomas externos e internos, sabe
o que é possivel saber-se humanamente de uma doença ; tem um quadro completo, uma imagem fiel; porque, ainda uma vez, as doenças existem inteiramente
em suas causas e em seus symptomas.
D. M.

3.
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10.
Segue-se daqui, que em cada caso de doença não
ha mais symptomas que possam guiar o medico no
curativo, e, se pelos meios convenientes, depois de
haver afastado as causas, elle póde fazer desapparecer
a totalidade dos phenomenos morbidos, tem debelado
a doença. Comtudo, não é de total evidencia, que,
se os symptomas morbidos são os signaes necessarios
da alteração do principio vital, esta alteração· desapparece necessariamente com elles.

H.

o principio da vida, sendo essencialmente um, e animando o organismo em totalidade, não póde ser alteração parcial da força vital, nem por conseguinte da
doença local. Assim uma doença qualquer affecta sempre á todo o organismo: o que na allopathia' se entende
por affecção local, não é na homooopathia mais que
um symptoma de ail'ecção geral.
12.
Certas epidemias de per si, e algumas doenças contagiosas, sempre em tudo semelhantes, que se tratam
por especificos geraes e invariaveis, como a escarlatina,
a tosse convulsa (coqueluche), a sarna, a syphilis,
etc., são individuaes (de tal fórma individuaes, que
o mesmo caso morbirlo, não se apresenta da, mesma
fórma em todôs), e por isso exigem um tratam/mto
especifico particulal', indiv.idual.

13.
As doenças são agudas ou chronicas : agudas quando
entregues á si mesmas, qualquer que seja a sua duração, podem em alguns casos ser curadas pelas unicas
forças da natureza; chronicas, quando igualmente
abandonadas a si proprias, ellas tendem incessantemente a se aggravar, e acabam por trazer a morte.
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medicamentos.

As experiencias constantes e mui circumsLanciadas
sobre o homem em estado perfeito de saude, têm mostrado que os medicamentos applicados no organismo,
produzem etTeitos certos sobre determinadas partes.
Querem alguns que este phenomeno dependa de uI)1a
irritabilidade especifica que possuem os orgãos de serem
atTectados de um modo particular' que lhes é proprio.
Ha funcç5es organicas difficilimas de explicar, e portanto em algumas, veem-se pheuomenos que á propria
razão não sabe interpretar senão por meio de conjecturas.
Os resultados apparecem, e' com tudo se ignora o como
foram elIes desenvolvidos: por exemplo, a experiencia
mostra, que a camphora tem uma aeção sobre o cerebro,
que lhe é propria; a nux vomica sobre o systema ganglionar, a ipecacuanha sobre o estomago, a jalapa sobre
o tubo intestinal, o merwrio sobre as glandulas, a digitalis pttrpttrea sobre o coração, e o apparelho ourinario: conhece-se que tal e tal substancia não obrando
de preférencia sobre um orgão, que compõe um apparelho, tem o poder de obrar sobre todo o systema.
Acontece, com o que levo dito, e com o que a pratica
mostra, que o espirito de vinho augmentando a actividade do systema arterial, quando chega a desenvolver
uma hemorrhagia, é ella dependente do estado accidental do orgão onde foi desenvolvida. Isto que acontece com o espiri to de vinho, não acontece com a sabina,
que tem sua acção especifica sobre o utero, Portan to
para que se consiga o cura tivo das moles tias, é necessario que se conheçam bem as partes de que se compõe
o organismo, e o modo directo de obrar, sobre ellas
da's substancias de que se lança mão para o restabelecimento da saude do homem.

REGIMEN DIETETICO ..

o modo oruinario de tomar o doente o medicamento
homooopatico, é á noite, conservando o espirito tranIJuillo, e não tendo ceado.
Em outra circumstancias o medico indicará o modo
da admini tração medicamen tosa.
Nas molestias agudas.

Como é de observação geral qu.e, nas moles tia aguda ,
Cluasi sempre ha perver ão de appetite, não se deve negar
ao enfermo agua mui pura, simples ou com assucar,
agua de cevada ou de arroz, mingáo , mui ralos, de araruta, tapioca, sagú, ligeiramente adocicados, e caldos de
gallinha ou frangão.
lllQlestias ehronleas.

Na:; moles tias chronicas a dieta deve ser de alimentação imples, porém reparadora, evitando-se, quanto fór
possi vol, os pican tes o os acidos for teso
Condimentos ou adubos.

Os adubo que convém a0 enfermo usar lias lllolestias
chronicas, são: o sal, a manteiga de boa qualidade, o vinagre de Lisboa, e com preferencia o brancu, a cebola e
o atei te doce.
Bebidas.

Agua assucarada, vinho de Lisboa e cerveja.
Usos soeiaes .

. Ouso do tabaco é permittido áquelles que estão mui
habituados a e11e, bem como o de fumar, com tanto que
não engulam a fumaça.
'
Usos hygienieos.

As eio no corpo, na roupa e na habitação, permittindo-se os banhos mornos, os passeios a pé 'ou a cavallo,
evitando os excessos de qualquer natureza, sem todavia
irem de encon tI'O ao livre exercicio de suas funcções, s~
sua força o permi ttirem.

METHOOO
DE

SE

ADMINISTRAR

OS MEDICAMENTOS HOM{EOPATHICOS
AOS ENFERMOS.

Uso dos mClUcamentos cm globulos.

Nas moles tias agudas, havendo muita febre, com ou
3em dôres em lodo o corpo, ou internamenle, o melhor modo de administrar o medicamento homreopathico é Jazer dissolver 1.0 ou 12 globulos em quatro
ou seis onças de agua, mui pura, e dar ao enfermo em
pequenos intervallos (5, 10, 1.5 minutos) meio calix de
cada vcz. Nas moles lias chronicas sc dissolverá tres
globulos do medicamento, em uma onça de agua, e se
dará ao enfermo do mbsmo modo.
Uso das tintw'as.

No caso de se preferir linturas, se emprcgará uma ou
duas gottas para cada onça de agua, que bem vascole)ada se dará ao enfermo.

Os medicamentos assim preparados podem ser tanto
para uso dos adultos, como para a crianças.
Dynamisaçües.

as ruoleslias agudas c.onvem a 5. as dynamisações,
em quanto que nas chronicas aproveilam as altas.
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A.
ABATIMENTO. - E' o sentimento de fraqueza que
se experimenta na organização e se combate cgm chino ,
phosph., ac.- Sendo o abatimento moral, os melhores
medicamentos são: staph., beIl. e ignac.ABORTO. -E' a expulsão do feto pam fóra da cavi-

dade uterina antes da ffpoca ordina1'ia marcada pela natureza.- Verifica-se o aborto mais facilmente aos tres

mezes. E' precedido de dôres no utero, no sacro e baixo.
ventre, relaxação dos peitos, horripilações, frio nas
costas, sentimento de pressão no utero, vontade de
ourinar, fluxo mucoso pela vaqina, e afinal corrimento
sanguineo pela madre; este ultimo symptoma indica
a pl"oximidade do aborto, !lue já se não póde evitar
senão em rarissimos casps.- Quando a criança' tem chegado já a mais do seu meio termo, a cessação de seus
movimentos é tambem um dos symptoma's indicativos
do aborto.- As causas mais ordinarias são: grande commoção moral ou pbysica (susto, desgosto, queda, pancada) calor, frio, exercicio mui violento, coito mui
frequente ou violento, febre; as causas predisponentes
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são: gl'ande irl'itabililIade nervQsa na mãi. grande fl'aqueza, estado plethorico, má conformação, etc. São
muitas vezes cODsequencias do aborto, além ela perda
da criança, metrorrhagias, e as vezes affecções inflammatorias; mas o symptoma mais penoso que fica, é a
fraqueza do utero e a disposição para o aborto na proxima prenhez e na mesma época.

I

lUcthodo cw'ativo ou jJlllicaÇrlO thCl'31lclltica.

03 principaes medicamentos para prevenir o aborto
são:
Chamornilla. Quando lIa grande .inquietação; palpitação convulsiva dos membros; dôres violentas, semelhantes ás do parto; 1e"'e perda sanguinea pelas partes
genitaes; - e n'outro ca&.os, só a febre e frio do corpo
são symptomas predominantes.
Ipecacuanha, auxiliada, por salJina. Convém quando lIa
calafrios, calor, pressão na madre, com perda de ·sangue.
Nux vomica. Se lIa ameaço~ de aborto ao terceiro mez;
com fortes dôres no baixo ventre e n0 sacro, semelhantes ás do parto.
Sabina. Convém se ha ameaças de aborto ao sexto mez
de gravidez.
Secale cornutum. Convém na metrorrhagia, com d.ôres
semelhantes ás do parto; - e n'outros casos, perda continua de sangue, acompanhada de colicas.
Bellàdona. Convém principalmente contra as ,perigosas consequencias do ílborto : febre com calor na cabeça,
violentas palpitações do coração, e oppressão do peito.
China. Tem semp.r~ obra~o e~cazmente contra a
grande fraqueza, consequencla do aborto.
Fel'rum e hepar sulplntris, foram as vezes empregados
com feliz exito contra o aborto e suas consequencia~.
Para prevenir(o qbortp: bell." citam., Cl'OC., ipec.,
secaZ. com., sep.
Para abrandar as dôres mui;v,iolentas do parto: cham.,
sep.
r
Paia as dôrés mui j fracas (parodinia) convém: bell.,
kali., op., puls., secal., corno
Para o desapparecimento subi to das dôres ao parto
(anodinia) cpnvém: b·ell., kali., o~., puls., secal., corno
Para, as elMes espasmodicas con' ulsivas durante o
parto (a~ipdspasmo) convém: cham., hyos., pulso
Para as dôres que acompan1ham a expulsão das secundinas (v\Ilgo pareas) convém: orn., cham.,puls., rhus.,
salJin.

AB3CE O. - Tumor com pus.
Dá -se o nome de abscesso a todo aj un tamen to de pus
em qualquer cavidade natural ou accidental. Têm os
a b cesso..; seu assen to em orgão, em cavidade sorosa ou
em seio forrado por alguma membrana mucosa; as
mais das veze~ no tecido cellular interposto entre os
orgãos, e então,ofa debaixo da pelle, ora em alguma
aponevrosl1, Ora no tecido cellular das cavidades splanchnicas. Elies tambam permanecem no mesmo assento
GU mlu!am pouco depois do principio até o fim; ou pelo
contrario se dilatam muito.
Em geral não têm os ab3cesso;:; symptoma communs
a todos. A inflammação que os precede, dura até o
tempo da resolução; a dór é pulsativa, passa a graviliva, e de emlillario com horripilamentos irregulares:
qnanl!o o tumor está accessivel ao tacto, apresenta fluctuação. Os principaes medicamentos para combater o
absr-esso são:
Silicea, hepar. s. (Veja-se FISTULA.)
AB3CESSO DO PEITO.
O;:; symptontas são: tosse forte; expectoração esver~
deada e putrida i febee hectica; especie de- estertor
causado pela supcrabundancia d's mucosidade.c;; llas vias
aereas ..,-Uma tosse secca vinda depois do desapparecimento dos principaes symptoma , foi curada com
amol1 ium caróoniculJt.
Silicea convém no abscesso que se e, tende desde o
meio do stel'llo até ao s\"lVaco, complicado de tosse e
suores nocturnos .
.AB3CESSO DA REGIÃO EPIGASTRICA. -Os DledicaDlell tos que mais COll vêm neste caso ão:
Lycopod. 11 calcarea co,l'ó.
ABSCESSO DO~ GRANDES LABIOS DA VULVA.
O.> symptomas são: ora os do abscesso em gera 1, mas
mui to mais fracos e lentos; ora se desenvolve, no peincipio, um tumor duro, sem vermelhidão, nem calor, nem'
dôr. E.:;te tumor aug-menta, amollece e se faz surdamente doloroso; manifesta-se fluctuação; a pelle avermelha-se e se inflamma levemente.
iUethodo curativo ou indicação therapeutica.

Nux vomica, sabin,a, sepia, zinc·ltm e acidum phosphoricmn, têm sido empregados com provei to e fizeral1l.
uesappal'ecer a disposição para o aborto em pessoas
atrectas anteriormenteá esta molestia; tambem aproveila merCllr. e bellarlolltL.
IJ. )1.

II: •
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Para resol v,er 0 abscesso, sendú infiammatorio, os
melhores medicamen ~os são ~ ·ars., bry.) puls., pltos]!h.,
1·!bUS., hepar.
Estando endurecidos 'oonvem: brory., calc., cctrb. an.,
iod., laclt.
Para os absces~os ou tumores enchistados os prrferíveis medir.arnentos são: calc., graph., hepar., .silic.
ACr.ESSO. E' a reunião ·de symptomas que apparecem
(' desappal'ecem p:lnl de no"\'o voltar,. COfiO, por exemplo,
nas fe'bres in terrn i'tLentes, cujos accessos Mm periodos
que separam uns dos ou tros.
Jice IIi-( o. - A'Conit um· napeZlus.

(Jarocter physiolog:ico.
O aconito é o antiphlogistico homceopathi::o por ex.ceUencia, e o sUli(:cdanco da sangria. Na febres agllda ,
é o principal medicamento, sellCl0 administrado com
pequenos in terva 1I0s. ElIe represen ta o temperamen to
sanguineo nervoso o o sanguinio bilioso

n.

Tempo da ltcçcio.
Sua acção estende-se de 8, a 21, e a ~8 horas, nas molestias agudas.
1I1eclicamentos a seguir-se.
Depois do aconi to, conforme os symptomas que a
moles tia fôr deSell\'olvendo, convém arn., ars., bell.,
bry., ipec., con., sulphur.

Antídotos.
Para comb'lLer os effeitos do aconito, convém: cham.,
coff. verat!'., vinho, vinagre.

Aggravações.
. Combate-se a aggra vação com bry., n. vom.) cale.,
rhus.
I
Concordancia com oulros meclicamentos.
o aconito co~corda em seus eíIeitos com a belI., bry.,
merc., n. vom., phosph., puls., rhus, sulph.
1(") Vid. 01. 0 vol. da minha pathogenesia, e o meu Medico do
Povo. Os sYlDptomas do aconito sobre os ditrerentcs 'apparelbO$

oJ'g:wicos.

.
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JJlódo da administrnção.
E' pralica seguida empl'Bgar-se 3 gl. em uma onça
d'agua til trada, com 4 ou 6 gottas de espiri to de vinho
dr 36 gráos, ou duas gott.as de tintura, que vascolejado
mui bem se dará ao enf' I'mo.

o aconitum napellus convém na alienação me'ntal ano'ina - apoplexia - artbrite aguda -astllma-blepl1aropbtalmia- bex igas -cardiogma-cardi le·- catalepsia
- catal'rho epidemico - cephalalgia - conge lões croup (angina membranosa'l-crosta' tie leitü-cy&tite- diapbrag-mite-= encephal ite - enl.erite - estrangulamento inllammatorio ue uma hernia -.ferimentos
-febre artrítica - febre intennittente - febre de leite
-febre mesaraica-febre rheuIDa tica -febre venninosa
- febre puerperal - gastl'i te - gonite l'1wumalicahematemese - hemo-ptia - hemopty,",cs - hemorrharria
pulmonar - hepatitis - byuroccph,do - hytirocephalo
agudo- inflammação rbeumatica- leucoph legmasia do10rosa-leucorrlIéa - melano a - miliaria - miliaria
plupurea - odontalgia - opbtalgia - orchite - paralysia - parotite - peripneumonia- perit'onite puerperal - phthysica - pletpra - plcuro.lynia - psoiLequeimadura - rheumatismo-dôl' ao'uda-rogeola (sarampão) - rubeola - scarlatina miliar - spasmo em
consequencia de sustos - suppreFoFoão uas regras - tosse
convulsa - tracl1eite - tumefacção tio pé - urticaria
fl'bril- variola (bexigas) - vertigem - vomito - vomi l.o de vermes.
SYlJlptomas gçraes qlte desenvolve oaconito no homem são.
Oôres lancionantes ou rheumati 'mae:- que se renovam
pelo vinho ou outros' dilJusivOFo. - 'oL1'rimentos que,
prillci palmente de noite parecrm iMupportaveis e que,
pela maIOr parte, dc, apparecem na pOl'ição de sentado.
-ACCCS50S de Jóres, com rubor das faces. - Sen ibil iuadc uolorosa do corpo e sobl'ctudo da part% doentes,
por todo o movimento e ao menor contacto. - DóI' ue
pisadura e sensação de dorJllencia cm Lodos os membros.
- B.epuxamento com fraqueza paralytica nos braços e
nas pernas. - Falta de força e tIe firmeza, dóres e estalos
na articulações, princi palmen te uas 13 ruas. - Perda
rapiua e geral de forças. - Acce sos de es\'aim nto,
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principalmente lcyantando-se da posição de dei Lado, e
algumas vezes, com affiuencia de sangue para a cabeça,
zoeira nos ouvidos, pallidez mortal do rosto e ~lafd()s.
- lndi po ição, como em consequencia de uma trans.piração supprim ida, ou de um resfriamento, com dóres
de cabeça, zo ira nos ouvido, colicas e deUuxo. - S.en.sação de frio ede e~l"g-nação de sangue em todos os vasos.
- SohresaltC'. nos membros. - Accesso cataleplico, com
gritos, ranger dos dentes e soluços. - Inchação e CÓl'
anegrada de todo o corpo.
ADY AMI.o\. E' o enfraquecimento extremo das forças
vitaes a ponto d impo sibilitar o individuo dos ffi(}vim n tos ordinarios.
Inllic3'ião thel'3pclltica.

o estaao adynamicodo enfermocombate-se com ehi'n.,
ars., teIT., sulplmr.
ADENITE. -(In{lammaçi:lo das a'Ct11;rln8as.)
Belladol1,a, aciclttm ulphwricmn e barytl} carb. ão os
medicamento de grande importancia, para combater a
innammação das glandulas.
AWOITE LABIAL.-( lnflam:nwção dos labio.~ da vnlvn.)
O . ymptomas são: febre, c!óres arden tes e pu IsaLi,vas
nas partes.
Em geral, conv'n1: ambr., kreos., nux vom., puls·.,
secal. corn., sep., wIph., thuia.
Para a infiammação dos labios da vulva, e do clitor is
(cpisionose) convem de preferencia: merc. v'iv., seI).,
tlt'ltia.
AFFECÇÕES i\lORAES.-Se ha alienação mental, comba te-se co lU bell., hyosc., stram· e lach.
e ha perda le conhecimento coff. op., 1n7tr1lnaú,.Se ha delil'io, bell., strnm.-Sc l1a excitação, coff., Iach.
Se ha allncinação, beil., ign., cocc.
r. ha icli-oti mo, [)eU., hyosc., phosph.
.\ GALACTIA -(Falta oe le.ite no-s peitos àas mulheres
paridas e-elas amas· de Beite.)
iUethodo curati'fO ou indicação thet'apeutiea.
A[/m~s castns. TrflS dóses resta be·lec-cram a secreção natural do leite- em llma malheI' de consti-tnirção forte,
que não p<}dia amamentar seu CHho.
Para a inflammaç'Jo das gla.nclulas ma.marias (l\Iastono'ia) o. mcli::amentos preferíveis são:. bry., earb.,
Ult.
chmn., con., phosph. ii.
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Para a inllammação do mamillo (lhelosia) é preferivel: gruph., fyc',lJUfs., sulph.
Para a secreção abundante do leite (galacto plerosia)
conyé m: bel!., bry., puf .
Para a diminu;ção da secreção do leite (galactochesia)
convém: tluZe.
Para a alleração do leite (galactocrasia) convém:
chamo

AGITAÇÃO PHY~ ICA. Este estado morbido do homem
combate-'e com bl'lt., hyose., merc., sulIJhr., staphys.
AGO~IA é o ultimo combate ou luta entre a vida e a
morte, a qual se manifesta por um stertor nas via
rc. piratorias. As molestias, que não acommettem immectiatamente aos tre principaes orgãos da vida, isto é, o
rerebro, o coração e os pulmões, obram indirectamente,
pi'lrque minam os funllamen tos da vida e vão pouco a
pouco consum indo as forças, alé paralysa r de todo as
J'uncçõe organicas. Os phenomenos que sobrevêm á
agonia .são o embaraço da respiração eau ado pela imperfeição da hematose, que obriga as arterias a levarem
s~ngue negro ou venoso aos orgãos enfraquecidos, e como
não lhe pôde rest~belecer a acção que gozavam, a morte
sobrevcm, orno con 'equencia de pros~ração vila!.
Na morte repentina, e na dos velhos decrepi tos, não !Ia
agonia, e por isso nem sempre esta precede á morte.
Illllicação thet'3pcutica.

Na agonia não ha medicação possivel, e ql\antlo ella
é JUui prolongatla convém administrar-se ao agonLante

aconito ou bell. para acalmar o systema nervo. o ear.celerar o lran ilo.
AGUDAS (molestia ).
As molestias agutlas são as que, se manifest.am com
mai"s ou meno, gravidade e percorrem em pouco tempo
os seus períodos. Se ellas se prolongam, chamam-se
cl1ronicas. Não se põclendo com precisão determinar o
tempo em que uma molestia aguoa póde pa. sal' á chronicidadc, são os nosalogistas concorde III dizer que
ão molestias chrunicas as que exc dem de 30 dia..,
ALBUMINARIA é a excreção de ourinas contendo albumina, em dissolução, i. to é, a excreção ela ourina cM de
leite ou albumino a. Embora o escriptores lhe assignalem cau. a~, touavia eu as não aceito, porquea albumiI)uria apparecede repentesem motivos conheci cio , como
me aconteceu em 1.869, que, gosanclo ele boa saneie, repentinamente, me :lppal'ccel'am a ourinas emelhautc:;,
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a leite. Empregando alguns do s meios conhecidos para
combater esse mal, foram elles baldados..
Combinando a acção chimica dos difTel'cntes agentes
sobre a organização, dissolvi um grão ele acetato de
potassa em meio copo de agua assucarada, e o empreganLlo internamente, com o interv~1Jo ele '12 horas, em
tres dias fiquei completamen te l'cstabelecido.
ALBUGO é a mancha branca, ou amarella que se fórma
na cornea transparep'te dos o1hos e cura-se com mer.,
calc., tlm?!., (I,rs., sulph.
AMAUH.OSIS.-Gota serena, catal'ata negra.
Diminuição compl eta ou perda da vista, sem notavel
alteração na organização do olho. Em alguns casos chega
a ponto do doeu te não diffel'ençar a luz das trevas: então
se diz mnaurose completa. N'outros ainda eUe divi a os
objectos atravez de· uma especie de nuvcm: al1W'!Wo;~e
incompleta. n-ór surda acompanha ás vezes no fundo u.a
orbita a perda da vi t.a: a pupilla conserva-se dil:itada
e de linda cór negra: o iris commummente immovel,
qualquer que seja Ó gráo ele luz que clê no 01110 eufP.rIno;
a pupilla de orL1inario está na sua rórma circular; em
alguns casos passa a triangular ou oVéll ; póde l~mbem
perder a CÓr preta e mostrar uma reele péu'ela, mas ba
então alteração na estructura ela relina. A physionomia
apresenta alguma uistracção e dc::;vio, que Jaz suspeitar
a perda da vista an tes ele se vcri ficar. As ou Lra s fu ocçõ 's
não olIerecem nota vel perturbação. A omblyo]Jia é o primeiro gráo ela amaurose: a pupilla então lorna-se larga
e pouco movei: vê-se de fogn inhos, moscas yolan tes,
relampagos, vista enevoada.
Intlica.,.ão tbCI'31Icutic3.·

Cnnabis, valeriann, belladona, f'UjJhrasia, s~~l'P/I7tI', são
muitas vezes medicamentos dTicazes, empreganflo-se
repetidas vezes. Gol,a serena com calaraLa, em con.. eql1encia de sarna repercu tida.
Sltlp/wr. Convém se !la SCDS-;lçào como de pll1Jllazinhas pegadas á palpebra superior.
Para o Que vê moscas voando (myodosopsia) convém:
mel'c., calc., phosph., rhus.
Para o qne vê os objectos ,como manchado, convém:
amon. mnr., !cali., ]Jlws:ph.
.
AMBLYOPIA AMAUROTICA.- 'Enfraquecimento da
vista, precursor da amaurose.
Bellculona, pul at'illa. Convém na vista nebulosa, djplo,pia, myotlysopia, hemel'alopia, c dilata~ão da, pUlliJlas.
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Belladona.. Convém no enfraquecimento da vista em
consequcncia d~ l'(~sfriamento de topico nos olbos.
Bel/aelona. Convém na vista nebulosa complicada de
cardiaIO"ia.-N'outro caso sensação pressiva nos olhos e
photophobia.
Mereur. solub. e elLphrasia. Convém na vista enevoada,
mosca. olantes; os olh05 lagrimejam e não po!lem tolerar a luz.
PalsrllilllL e Eaphrasia. Convém na grande fraqueza de
yista., lagrimação frequente, pupilla l)arda, e branquecil1a.
Rata.. Convém no grande enfraquecimento da vista e
esta nebulosa.
Otl tro:, remedios tambem apropriados são: jJhoS1Jhoms,
stramonium.
ChiJw. Convém se lia dilatação !la pupilla, fraqueza,
tremor 'das mãos, fraqueza (lo apparelllO digestivo.
Calcarea earb., silieea, aeid!un nitrieurn, lJhosph., petroli um, caustieum, silicea, se o olho esq uerdo não vê quasi
nada, o direito vê tudo enevoado. as palpebras vermelha e inchadas, e purgando mucosidrlde purulenta,
convém eausticum.
Para a amaU1'ose (paralysia do nervo optico): bell.,
con., hyose., phosph., lJ1tls., seeale eorn., sitie., simm.,
sulph.
Para o que conserva a vista fixa convém de preCerencia: bell., eic" stmm.
Para o que so.ITre turvação ou deslumbramento da
vista os melho1'(~s medicamentos são: kali, sitie.
Para o que soffre de fra queza da vista convém: anae~
Para o que tem a vista ob.3curecida (scotomia) convém
administrar-lbe eak, ea.nn., eaust., eon., ellphr., /tepa?'
s, , phosph. , ptLls. , sitie. , sulph.
Para o que soffreu momentaneamente a perda da vi'ta
convém: bell., hyosc., mere., natr. m., oleand., phosph.,
pulso
Para a ambl'iopia ou obscurecimento da vista (preeursol' da amauro e) convém de pl'efel'encia: ean.,
hyose. , pulso , sitie. , stram.
Para a photophobia ou o horror que se tem á luz,
convém: ars., bell., eU1Jhr., nux vom., rhus., sulphl'.
Para a myopia convém: phosph.; pulso
Para a presbiopia convém: sep. , sile.
. Para o que sO[l'e confusão das letras quando lê,
convém: natr. mur.
Para o que sente duplo o objecto que vê (diplopia)
convém: hyCJsc.
.' .
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Para o que vê os objectos mui aclarados (galeropia)
con vém: hyosc.
Para o que vê os objectos enfumaçados ou enevoados
convém : calc., ea'ltst., croc: , phosph.
/
Para o que vê um circulo ao redor da chamma de uma
véla ou candêa (chrupsia) convém de preferencia:
phosph., s ulplwr.
Para o que vê os objectos como flammas ue fogo (phot'Opsia) convém: bell., kali earb., spig.
Para o que vê os objectos parecendo-lhe fazer caran.
tonhas con vém : bell., hyosc., strarn.
AMENÜRRHEA.-Suppressão de menstruos, ou regras.
As causas principaes da suspensão das regr'as nas
mulheres são: o temperamento lymphatico, as affecções
moraes,os desmanchas na alimentação, a debilidade Oll
fraqueza organica, os aromas, as moles tias chronicJ.s.
Indicação therapcutica.

Graphites, sepia, pulsatilla. Convém na amenorrhéa
com perda branca e frio do corpo.
Aconito 'e cocculos ajudados de sepia. Convém na suppressão de menstruas de quatro annos: dóres de cabeça,
tosse frequente, palpitação do coração, dôres de estomago, flóres brancas e congestões sanguincas.
Kali carbonicwm. Convém na suppressão de menstruas
de tre5 annos, em consequencia de susto; frequentes e
violentas dôres no baixo ventre; appetile desregrado;
para a noite aggravam-se as dôres e a respiração se
torna constrangida e dimei!.
Sulph~tr. Convém na cessnção de menstruos, com dôres
de cabeça, vermelhidão na face, violentas dôres na região uterina (da madre), estremecimento violentíssimo
ao dormir, erupção de botõeslnhos com coceira no
pei to.
'
.
Aconito e pulsatilla. Convém se 11a congestões da cabeça, dôres dé dentes, e movimentos convulsos,
Pltlsatilla. Con vém se ha pallidez da face, tensão espasmodica no peito e continuo arripiamel1to.
Outros remedios apropriados são: calcarea carbono ,
graphites, ntLX rnoscata, nux vomica, opitem, phosph. ,
sepia, stramonium, e mais qlle tudo Sltlphur.
Ainda mais:
Para a suppressão elas regras (menostasia) convem ~
con., grapli., kali" lyc., puls., sulph.
Para o retardamento das regras nas raparigas, se pre~
ferirá: ca.ttst, , graph., Tcali., jJltls., wlplb,
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Para as regras mui premaLura~: amur., caruo veg.,
citam., ilJec., nux vom., lJhosph. , ?"ltns., sauin.
Para as regras mui retardatlas convém; C(tust., con."
CUjJl'., (lulc., 9ralJh., kali., lya., mag., natl'., 11ml'.,
pnls. , Sl'p., silc., sulph.
Para as regI'as que são de mui curta duração convém:
amm., pnls., sulphul'.
Para as regras de longa duração convém: cttpl". ,
lycop., nat?'. mur., nux vom., jJlat., secal. c., silic.
Para as regI'as mui abundantes (menorrhéa) convém:
bell., calc., (en'., ipec., nu.')'; vom., lJ/at., sab., secaI com.,
stl'am.
Para as regras que apparecem de côr muito escura
convém: clutm. , aroc., nux vom.
Para as que são de um sang-ue como de lavagem de carne (pallido) convém: bell., dulc., hyos., sabin" bryon.
Para as regras que vêm em fórula de coalho convem:
cham., plat., rhtts.
Para a menstruação que se manifesta com o sangue
de consistencia viscosa convém: croc.
Para o que é de qualidade acre convém: !calí carb.,
silic.
Para as regras que i\e manifestam com um cbeiro
mui fetido convém: bell., bl'Y.
Para as dôres que se manifest.am antes das r gra.
convém: cale., cnP"., lyc ,puls., sep., sulplt., vemt?'.
Pua as dôres e outI'OS phenomenos que se desenvolvem na occasião de apparecerem as regras convém:
hyosc., op.
Para as dôrei\ e outros phenomenos que se desenvolvem durante o tempo da menstruação convém:
amm., cluun., graplt., hyosc., kali. , puls.
Pal'a as dOres e outros phenomenos fIue apparecem
depois das regras convém: bomx., Cl'eos., graplt., nICx
vom.
Para as hemorrhagias uterinas convém: bell., calc.,
chin., (err., ipec., nux tom., sabin.
Para as perdas de sangue fóra <lo t mpo das regras convém: cale., chamo ipec., pltosZJh., ?'hu .', sabin., silic.
AMYGDALITE é a inflammação da. amygdalas ou
favos, a que vulgarmente chamam esquiocncia: cura-se
co m bell. merc., ba.ry.
ANCIEDADE MORAL é um estado afflictivo da alma
que se combate com acon., bell., ars., lJUls.
ANASARCA.-(Veja-se HYDROPE IA. ANASARCA.)
ANEURISMA.
O aneurisma é um tumor produzido por dibtaç:ib <la
D. M.
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art ria. Muitas veze·s o aneurisma apparece sem cau.a
conhecida. O aneurisma tem dous periodo .
Primeiro pel'iodo.-Um tumor mais ou menos arredondado, pouco volumoso, sem calor, em mudança ue
côr na pelle, desenvoll'e-se no trajecto de qualquer
arteria. Apresenta moyimen tos de pu lsação izocl1ronos
aos do pulso, c desappal'ece quando o comprimem. A
compt'essão feita entre o lado do coração e o tumor
diminue a força das pulsações ou as supprime inteira-o
mente. Si se comprime abaixo do tumor, as pulsações
augmentam em extcnsão, o tumor desenvolve-se lenta
ou rapidamente, e quando seu volume passa a mais consUJcravel, 001lstrange os movimentos, causa entorpecimen to e infiltração nas membranas, dila tação vaI' icosa
das veias, diminuição do calor, etc.
SegnndG lJe4'ilPd().-:Desenvolve-se o tumor com maior
QU meno,r rapidez pela rotura déls tunicas internas da
arteria; elle se torna desigual, irrcgular c doloroso,
olferecendo pontos molles em que se sen te iluc tuação ;
outros duros como callosos e resistentes. Aui as pulsações são imperceptiveis ou cessam totalmente; já
en tão não desapparece pela pressão, mas só diminue
alglun tanto; continúa finalmente o tumor a crescer; a
pelle muda ue cur; passa a róxa; adelgaça e inl1amma-se
e .abre pm' absorção ulcerosa.; corre o sangue em abunIhncia e não ta rda o doente a morrer. As vezes não se
rompe o tumor, ma vem sobre elle a gangrena das
partes vizinhas ou da totalidade dos memuros.
O aneurisma do coração tem POl' causa os grandes esforços, a paix.õ s violentas que fazem que as paredes
tlo cora.ção augmentem dc espe. sura (hyp.crtrophia) ou
se adelgassclll e diminuam (alrophia).
lnclica,:ão thcral)Cutica .

.

ão os medi'Calllentos que sc tem conliecido mai
ellicazes, principalmcnte o lycop. applicado interna e
eXlernamente; c fLeon., muitas vczes repelido.
Para os ba timentos fortcs do coração conyém: aeon.,
cale., chin., 71Ierc., iodo , lyc. > natr. 1Imr.,Jlholiph.,
1mls. , sep., spig . . slllp/wl'.
Para o h:lliment.os fortes do coração com an.cieande
cOIHém: aeon. calc., lye., llhosph" 1J1tlS., sptg.
Para os batimcntos fortes do cOJ'acão intenniltentes
convém: chino > dig., natr. mltr. ,pÍtgsph., aeon.
Para O. hatimcntos tlo coração como eSlrcmecendo,
COnYI"IIl: cnle.
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ANGINA.-EsqUlnencia .-Inflammação L1a gallganta.
Em gel'al, é a inflammação das membranas mucosas
que se distendem do interior da boca até ao eslomago
e pulmões exclusivamente.
Indicação tberapeutica.

Aconito. Convém na violenta angina com engorgitamento da lingua, das glandulas sob-maxillares direitas,
c das amygdalas; de sorte que não pMe o enfermo faUar
nem engulir.
Argentltm. Se ha aspereza da garganta, e dôr de excoriação ao tos ir. A garganta parece fechada pelo engorgitamento que não dá pas'agem aos alimentos.
Baryta carbonica e tnltrilltica, são indicadas quando ha
disposição para suppurar.
Belladona. Se ha tosse secca, deglutição mui dolorosa
e engo.rgitamento da campainha.
Ciwta. Se ha engorgitam nto da garganta, que ameaça
sun'ocação, e tem pOl' causa lesão do esóphago por alguma
csquirola.
'
Iodiltm. Se ha consideraval engorgitamento do laElo
esquerdo do pescoço tl da nuca com rijeza destas partes;
suppuração das amygdalas e do pharynge.
Ignatia. Se ha picadas e dôres pre. sivas nas partes
doen tes.
1I1ercnrins. Se ha febre, dôr na gargan ta, vermelhidão
(la o'landula parotida e das partes musculares la teraes
do pescoço, al'l'anhad ura por detraz do paladar, frequen te
expectoração de materia pituito'a, lingua carregada de
muco idades.
Pttlsalilla. Se ha forte irnfiammação de ~arg-anta e
partes ambien tes, com suppuraçãü e ensação de aspereza e de excol'iação.
Outros remedios apropriados são: hepar slllphnris,
calc., aconit., dulcamara, bryonia, coccnlns, nux vo7lticn, acidnm nitricu.11t.
ANGINA CHH.O~ICA.-Conhece-se pelos ymptomas
seguintes:
O pharynge levemente avermelhado, parece cobertfJ
de um muco viscoso; ,en~ação de engorl'Tilalllento com
dôr de aspereza e excoriat,ão em toda essa par te.
lmlicação tberapcutica.

Pnl ntil/a, curou estes symptomas paI1iativamente ;
ma renovaram-se acompanllad'o' de pit:adas sl1l'das no'
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dous lado da garganla, e de frec]uenle desejo de enguIiI' . •~1anganlt1n acetiwm curou radicalmenle a moles lia •
.ffJnat'ia. Se ha sen 'ibilidade dolorosa da g-argar.la,
dóI' pungente ao engulir, frequente desejo de engulir,
com sensação de uma cavilha na goéla.
Outros remedios apropriados ão: aciclmn pllosplioriClt111, sabadilla, e nux 11011úca; e contra a disposição
para a anginil-sepia e bal'1Jta ca1'bonica.
ANGINA CATARRHAL.-Quando a irritação ataca
-toda a memJJrana macosa dos bronchios ou mesmo do
larynge.
lJulicar:ão thorU!lcutica.

111el'cuI'i1ts solub. Convém se a membrana mucosa é a
que mais padece, com salivação.
,
Pulsatillu. Con vêm se ha sensação de excoriação e
aspereza na guela, augmento de sec!'eção na membrana
muco a, cngorgitamento das amygdalas ou favos.
Belladona, e n'outros casos merour'ius soluóilis seguido
de belladona e de dulcamara administrado alternaclameu te são os mais proveitosos medicamen los na flegmo.
1to'ide da garganta.

ANGINA l\lEMBRANOSA.-(Cl'oup.)
Este soIIrimento conbece- e pela voz rouca, respiração
curta e peno a, com sibilo ou estertor; losse rouca,
6ibilanle, chiante e cantante. Quando e aggrava
o coos tQ'angimento rua respi ração, o doente f:\z esfor~os
por es tender o pescoço para ci ma e para traz (symptoma
'onLrario ao que e passa na peripneumonia, e que consisLe no esforços do padecente para encurLar o pescoço,
inclinando-se para diante); violenta febre e somnolcncia, quando a molestia tem locado a maior grão.
Indica"ão tbel'apoll t ica.

Aconit. bJSlol1 <Ilgumas vezes para completa cura;
11'ouLros C<lSO acon'it. seg-llido ele spongia e de hepal'
sztlphur. , calcar. ; em ouLros casos aconit. seguido de
spongia.
Heparsulphzt1'., ca.lcal'. Se ha inquietação, o enfermo

dá voltas na cama ~ re. piração sibilanle, ciciante; tos a
_rouca e secea; o doen le leva a mão ao larynge ; face encarn(lda; o doente vive em agenia.
IJepar sztlphul'is convém, e dabi a deza. eis horas 10
gotas de spongia tosta. Symptom:ls: havendo rcsp'iração
alta, sibilante; falia rouca, inco'uprchen::iivel ; granua

DE MEDICINA.

37

al1licção; violentos accessos de tosse rouca, rcsoante e
sibilante; synoca (febre inOammatoria).
Aconit., spongia tosta. Havendo violenta tosse rouca
c surda; voz rouca; respi ração ra pida e es trepi tosa;
grande febre, hepar s1tlphur. calcar, fez desapparecer a
rouquidão, que resi tira aos outros dous remedios.
Aconit., delJoi alternado phos]Jhor., hepar sulph.
calcar. e spongi.a, de meia em meia Ilora, são os medicamento preferiveis .
. EuphoJ'biltln tambem se· tem emprc~ado com provei to.
ANGINA POR ABUSO DO l\1EB.CUB.lO. Combatte-se
esta especie de angina com os anlidotos do mercurio.
ANG-INA maligna, gangrenosa ou gorroti lho. Manifesta-se por horripilações, nauseas e vomitas, em seguida l'igeza do pescoço, dôr e rouquidão. Antes de 2í
horas appal'ecem manchas brancas ou cinzentas e a
ga ngrena, e por fim a morte no 3. o ou 4:. o dia.-Bellad.,
Ú(Lryta carb., amon. C(L1'b.
Belladona, arsen'ico, chamomillcL, china. São preferíveis
havendo halito putrido, dentes abalados, voz fanho~a,
deglutição impossivel de comidas 'olida., as bebidas
regurgitam pelo nariz, picada forte na guela.
ANGINA PALATINA.-Angina do paladar .
. N1W vomica. Convém se ha engorgitamento da membrana palatina, com dysphagia (dilliculdade de engulir)
c constipação.
Phosphor. Convém se a membrana pala tina está engorgitada, de vermelho azul, gretada; grande dysphagia; indolencia das partes aITectadas' a campair.llla pal'ece rasgaqa, e pende pr,afundamente p,lra a resophago.
A GINA DO PEITO.
Accesso de estrei tamen to eSllasmod ico do pei to acompanhado de dôres atrozes que voltam por intcrvallos
mais ou menos 10nCTos. Combate-se com aconit., vet'lItrum., lactuca viro.wt, asa {retida.
A GINA PI-IAB.YNGEA.
Petro/iwn. Convém se ha violentas dÔl'es pungentes e picantes no pharynge por detrás e por baixo do
laringe, principalmente no momento da deglutição; os
alimentos e bebidai' provocam dúres fortissimas.
A GI~A PETUITOSA, ou defluxional'ia.
AnLm macnlatwn é o medicamento nesta enfermi·
dadr nrrferivel.
ANGINA SCmB.OSA.
, Asamygdalas tornam-se engorgilada , endurecidas;
Jlu~o ele n/ueo fetido p lo nariz: bclladona, 'ulplwr,
'cpia 1 e anrwn são o:; mctlicaillen lO' preferi veis.
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ANGiNA SOROSA HABITUAL.
Sulphttr, sepia, baryta carbonica são os med ica mentos mais con venien tes para comba ter esta especie de
angina.
ANGlNA TONSILAR. Amygdalit:s: appal'ece ás vezes
de repente, com sensação de aperto que parece aproximar-se ao peito, com ameaço de sutTocação, medo
da morte, impo sibiliàade de andar. ComfJate-se a
amyg-dalitis com varios medicamentos que são:
iJelladona. r.onvém· no engorgitamento das amygdalas; deglutição da sali va mui dimcultosa e doloro.;;l, o
véo do paladar muito vermelho, pes~oço e nuca engorgitados e rijos.-Adisposição para a recahida ccele
ao uso de dtLlcamara.·
,
Belladona. Se ha febre, congestão na cabeça, uúres
lanciantes e pressivas nas partes atfectadas, que se aggravam com o fallar e engulir.
Belladona. Convém se a deglutição é ([uasi impossivel,
a lin~ua sahe fóra da boca, o enfermo não pMe fallar.
Belladonu. Se ha grande infiammação; amygdalas mu i
enrrorrritadas; d glutição difficilima e dolorosa: lingua
carregada de uma materia amarellada; fa tio; grande
calor; sêde; insomnia; delírio; vertigens.
Aconit. Uma gota de duas cm duas horas é indicação mui proveitosa.
Ignalia. Convém nas amygdalas bem inUammadas e
cngorgitadas ; f:{arganta e interior da boca vcrmelhos ;
lingua revertida de pip:mento branco e viscoso; dMes
lancinantes nas goélas fóra c durante a deglutição, que
provoéa picadas até nas orelhas; predominando al'l'ipiamcn tos de fdo .
.Mercnrins solubilis. Convem se ha febre; dôres pressivns lancin,mte nas amygdala ; muco viscoso de gosto
muito dcsap:radaYel se junta na garganta e boca.
Lachesis. COI1\'ém na amygdalas engorgitadas, rubras e dolorosas; sensação dolorosa ue aperto na garganta; deglutição dillicil e dolorosissima; febre com
calol' ardente.
Outros remcdios de granl1e proveito tambem são:
lJaryfa carã. (\ S7JOngia.

ANGINA UVULAIL -( cuja séde principal é a inl1amm,lção da ampainha.) Que c manifesta por engorgiLamen to con idera vel da cam pai nha, violcn tas dóres
apenas o doente faz e forço para engulir; deglutição de
liquidos impo ivl'll. Bella.{101W, é o Vl'incipal medicamento.
A~clED.ADE • 'OÇTURNA.- AfflicÇo noctUl"lla.-
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Indica(:âo tbcrapcuCiclI.

At'slmiwm é de gl'ande provei to na affiicção nocturna.
Para a anciedade mbral convém: ars.) p'nls.
ANOSlIIIA. Perda do olphalo.
Indicação therapcutica.

, Calearea earboniea, qua lro dóses tem restabelecido a
funcção do olpbato.
Para a diminuição, fraqueza e perda do olphato convém: bell., cale., plumb., puls., sep., silie.
Para o que tem o olphato mui sensivel convém:
au!'., bell., lye., nux vom., phosph., sep.
Para o que soITre perversão tIo olphato convém:
bell., cale., ars., sulph.
Para o que conserva a sensação de cheiro de cousa
porlr'e convém: bail., phosph.
ANOBEX.1A.-E' a falta de appeti te causado pela fraqueza do e tomago, ou pelo eSlado saburoso ou bilioso do
appal'elho gastro inle tinal. A falta do appelile lambem póde sobrevir motivada por alfecções moraes, ou
pelo abuso dos licores alcoholicos ou mesmo pelo excessivo calor da atmosp)lera.
ludicaç:w thcrnl'cutica.

Bry., nux vomiea., cham são de grande vantagem para
esle incommodo.
. .
AutiJllonio cr'lÍ •

.lJfaneira de obrar segnndo a época do dia.
Obl'a de manhã, depois do meio dia. á tarde, á noite,
porém a maior aggravação é depois do meio dia.

Cometer phlJsiologico.
Representa o temperamento sanguineo bilioso, ncrvosp e lymphatico.

Tempo da aeç(lo.
A Slla acção se estende até 30 dias em alguns casos
de moles tias ehronicas.
.

.lJfedieamentos a segnir-se.
DClpois do antimonio comém empregar pulso e lUcre.
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Antídotos.
Para destruir os eITeitos do antimonio convém hepar;
merc.

Concordancia em symptomas.
O ilntimonio concorda com a hell., phosph., rhus.,
sulphur, e particularmente com a pulso

Exacerbações.
A" eXilcerbações causadils pelo antimonio combatem- e
com calc., puls., sulpbur, rhus, sep.

Alodo da admin'ístração.
O mesmo que com os demais medicamentos.
IlUlicação thcl'apcutica.

O antimonio convém no abscesso-asthma-dartro- indige tão - gastrite chronica - phtlJysica - scarlatina - val'ice hemol'l'hoidal.

Symptomas graves qlte desenvolve o antimonío.
Dôre. rheumatiqas, e inflammação dos tendões, com
vermelhidão e contracção na parte aITectada.- Repuxamentús ou latejamentos e tensão, principalmente nos
m.embros. - Os symptomas se aggravam com o calor
·do sol depois de ter bebido vinho, depois de jan tal',
de noite e de manhã, alliviam durante o repouso e
com o ar fresco. -Grande sen ibilidade ao frio. - Peso
-em todo o membros. - Fraqueza O'cral, principalmente de noite e ao levantar-se. Ell1magrecimento,
ou grande obcsidade. - Inchação hydropica em todo o
corpo.
ANTIDOTO OU CONTRA VENENO.-E' a substancia
que tem a virtude de neutralisar ou destruir o. eITeitos
dos vencno ingeridos no estomago. Oleite e o azeite,
embora não scjam antidotos, são os primeiro recursos
'que se empregam para suspender os corpos irritantes
i.ngeridos, a fi mde que não inflammem ou conoam as tuni a de estomago. (Vid. veneno e seu antidotos.)
ANTrPHLOGI TrCOS.-São os medicamentos que clel)rimern o syslema ci reulatorio e que prol! uzem o mesmo
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J'e ultado que a sangria. Os antiphlogisticos homooopathicos são: aconito, arnica, belladona, a digitalis e principalmente o timbó.
ANTRAX. (Antraz, carbunculo, pustula maligna.)
Dá-se este nome a uma inflammação essencialmente
gangrenosa que ataca o tecido cellular subcutaneo,
devido ora a uma causa externa (pustula maligna)
e ora a causa interna (antraz, ou carbunculo propriamente dito), o qual annuncia-se por um- engorgitamento acompanhado de dureza e sentimento de tensão
e de ardor queimante. Este engorgitamento faz progressos rapidos; propagcl-se a inflammação á pelle, que se
faz de vermelho livido e cal'l'egado; uma phlyctena
appal'ece no centro elo tumor e cobre uma escal'a gan..
grenosa; a mortificação se dilata e acaba invadindo a
profundidade dos orgãos, si se lhe não acode pl'omptaménte: então e"hala o enfermo um cheiro intoleravel
c breve mone.-Meios curativos.
A'I'Scnicnrn tem muitas vezes produzido bom snccesso
no tratamento da pustula mali"'n,l.
O antl'az na nuca, com consumpção do tecido ceIIula 1', laccidão e febre foi curado com silicea, hepar'
sulph.
ANUS.-E' o orificio externo elo intestino recto.
Esta parte do corpo é ordinal'iamente acommottida
de varias enfermidades. como:
Abscesso que se comba te com caus t.
A1Jerto spasmodico combate-se com Nux. vom.-Lacheses.
_
Arder continuo. Convem-Arsenico.-Merc.-Puls.
'-Lach.-Sl1lphur.
Ardor durante as dijecções.-Merc.-Puls.-Lach.
Botões ou borbulhas ao redor do anus. Convem caust.
Botões bemorroidaes. Comba tem-se com - Ars. Baryt. c.-Graph.-Sulph.-Merc.
ANURIA é a suppressão das ourinas, que se manifesta
em algumas enfermidades e quasi sempre é um symptoma fatal.
APHTHAS ou sapinhos, são pequenas ulcerações cobertas de uma crosta branca que apparecem na bocca das
crianças. Curam-se com Merc. -Allum. -Rha t. -Calc.
APPETITE MORBOSO ou falta de appetite ou appetite extravagante combate-se com:
Veratrum, chin., nux vom., rbus., sep., silic.
APHONIA.-Privação da voz,oua voz que mal sé percebe em consequencia da intlammação da gIotis.
Belladona uma gotLa convém na aph'onia em conD. M. 6.
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sequencia de resfriamento, movimentos convul ivos <.la
face, frio glacial do corpo. .
Ba1'Yta car'bonica. Havendo aphoaia por paralysia da
língua.
Ph9sphor. Havendo e pecie de lllurmurar.:âo por entre
os dentes, congestõe na cabeça palpitações do coração.
convulsões dos membro ao tempo do ..omno, l'upções
dal'trosas.
Ca~tsticu'1lL. Curou uma aphonia que se manife tou
em con equencia de espa mos, que dura\-a havia já tres
mezes; e contra a qual se nsaiára sem successo antimonium cl'udmrn e phospho1'.
P,ara restabelecer o Limbre da oz os pl'incipaes medicamen tos são: carb. veg., phosph.
Se a voz e onca convem: spong., veratr.
Se a voz é rouca convém: cw'b. veg., {lros., mang.,

phosph., sponfJ.

.

Se a voz é fraca convém: ang , cCIJnth., hepctr,

veratr.

Se a voz é tremula convém: nW1'C.
Se a voz ponco se percebe convém: mel'c.
APNEA.-Falta de respiração. (Veja-se tambem

SUF-

FOCAÇÃO. )

Indicação tllCl'allclltica.

Ipecacttanha. Convém na falta de respiração, grande
incommodo, suor frio na te ta, temor 'da morte, calor
geral, alternando com frio e pallidez.
Cupl"urn. Convém na perda de respiração no menino,
toda as vezes que começam a chorar, com tracção espasmodica das pernas, que a pucha para traz.
APOPLEXIA.
.
E' a apoplexia a perda mais ou menos completa do
movimento e do sentimento, a tempo em qne a 1'e piração e circulação con tinnam.
Immobilidade, perda de conhecimento e insén, ibilidade total; face rubra, balofa; movimentos convulsivos
da face.
Indicação thcl'allcutica.

lpecacttanha. Havendo coma vigil, insensibilidad e
I
,
e perda de ~onhecimento.
Bellaclona. Havendo vertig- m, allucinações da vista
e ouvido, sob paraJy ia da lingua: (lJrnicrt uma gotta :
stramon; hyoscyam'lts.- Mel'CUf. solubilis Jez de <lppa-
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recer a difficuldade da falIa produzida por um resto
de pe o da lingua.
Boca torla para o lado direito; perda de conhecimento, fa lIa gao'uejan te' face vermelha balofa; paralysia da mão direi ta; corrimento da sali va, lino'ua grossa;
somnolencia com lethargo; pulso cheio; pulsação das
aI'terias da cabeça; incon tinencia da ourina; belltttlona,
uma gotta repetida muitas vezes, e eguida de opium
uma gotta. -O quadro dos symptomas que ficam.' depois
do uso destes remedias: Fraqueza da memoria e da
vista, falia difficultosa, vasio e dó!' pressiva na cabeça,
fraqueza e tremor das extremidades. Muitas dóses de
anacadi~tm e ele barytct carbonica completaram a cura.
Torpor perda de sen tidos, ela falia e esterlor elo pei to
curou-se com duas elóses de belladonct; e contra a paralysia das ex tremidades 1'lms e cocculus.
Apoplexia cm um "njeHo plethorico: depoi de uma
sangria que a pletl1ol'a fazia necessaria, o uso de nux
Yom. e de cocculus re, tauraram a saude.
Al"nica. Apoplexia em cap 'equencia de uma queda,
paralysia das extremidades esquerdas, com balbuciamen to de algumas pala na' inintelligiveis.
Belladona. Restabeleceu um sujeito subitamente sem
sentidos, becca torta, face rôxa, braço e pé direitos
paralysados, .insensihilidacle, queixos cerrados, labio
inferior pendente.
.
Belladona. Paralysia do lado direi to do corpo; enfraquecimento de todos os sentidos, corrimento continuo
de saliva, face balofa, impossibilida(ie ele engulir, palso
cheio e duro.
Belladona. Dysphagia (difficuldade de engulir), constipação do ventre, face balofa; olhos vermelhos sahindo fóra das orbitas.
CocC'ulus, duas dóses. Respi!'ação gemente' paralysia
das extremidades direitas.
/gnatia seguida de belladona. Olhos errantes, pupilla
voltada para cima, face balofa e róxa, respiração gemente, saliva escumosa e algum tanto sanguinolenta,
forte' movimentos convulsos do corpo.
Nux vomica, uma gotta. Perda de conhecimen to, adormecimento, falia gaguejada, pulso cheio, paralysia das
extremidades inferiores e dos orgãos da deglutição.
Abuse do café. Além do u o interior da nUaJ vomica,
(Ião-se c!'ysteis de agua tepida em que 'se diluem algumas gottas da 3." diluição destasubstancia.-Amica
cUI'a a vertigem e atordoamento, ultimos symptomas
desta moles tia.
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Belladona. Cahindooenfermosemsenticlos; c LUpÔI';
dilatação das pupilla, ; face rubra e baloI;); injecção da
conjunctiva (membrana mucosa que une o globo do
olho ás palpebras); impossibilidade de fall;)r e de engulir.
Outros remedios são: con'ea, acon'it., opiwn 1JltlsatiUa,
chamomilla, 1'hns, veratrum, bryonia, igna.tia, e acicllt1n
phosphoricum.
Bellaclona, cotrea e aconit. São os melhores pre ervativos contra novos ataques de apoplexia. Oopi~I!Jn convém
mais que tudo nos casos cleexcessiva alegria, com frequentes risadas, fallatorio desconcertado. Os doentes
levam muitas vezes a mão á cabeça; conhecem todavia
ainda perfeitamente os que os cercam. -Se a apoplexia
é provenien te do e. tomago convém nux vom., bry.,
.
ign., ipecac.
AB. ATHl\1OSPHEB.ICO. (Vid. innuencia do ar.)
AB.CHOPTOSE, QUEDA OU SAHIDA DO INTESTINO
RECTO.
Indicação tlacl'apeutica.

N~tX vomica,ignatia, merCltrÚtS solnbilis. Symptomas:
convém quando o recto (intestino) acha-se negro e
lança sangue; está mui doloroso; jactos mui cu. Losos
e com grandes esforços.' Senão' restabelecerem o enfermo aquelles medicamentos se empregarão os seguintes: cal., ign., lyc., natr., mnr. , nwv vom., plwsph.
sepia, sulph~tr .
Para os incommodos do anus convém de preferencia :
ca1·b. veg., graph., kali, nux V01n., phoS1Jh., sepia, s11lplmr.
Dependendo de hemorrboida os so!Irimenlos de. l<JS
putes então cOllv~m: graph., kali, m~t'r., 1ntls.
Se o incommodo é no perineu (i to é, entre as duas
vias) convém: al1tm., carb. an., carb. veg" snlphur.
ARCO SENIL é uma mancha branca circular ou arqueada que apparece na circumferencia da cornea ou
alva dos olhos dos velhos. Esta moles tia combate-se
com merc., cale., ulphur.
,
ARGEl\1O é uma pequena ferida, que apparece no
olho, entre a cornea transparente e aesclel'otica ou
alva do olho. Cura-se com mere., cale., hepar .
....I·.lica Illontana. (A1'niea.)
Car~cter

physiolo,qico.

A arnica representa o temperamento sanguineo nervoso. Elia é o vulnerario por excellencia.
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DII:raç{io dlt acç{io.
A arnica tem uma acção curta; porém nas 11l0lesLias
chronieas pMe leval-a a té o espaço de 8 ~ 12 diar,.

Medicamentos a segnir'-se.
Depois da amiea convém algumas vozes acon., ipec.,
rllus., sulphur.

Antídotos.
Os nntidoLos da arniea são: amm., eamphora, euin.,
cic., ferr., ignat.

Concordltncia em symptomas.
Concorda com bell., pllosph., rhus., sep., sulphul'.

Exacerbações.
Moderam-se os eO'eitos da amiea com calc.
sulphul' .

puls.,

lI1odo da' administiração,
Sua applicação pMe ser inLerna e exLernamen Le nas
contusões, feridas, etc.
lJulicação

ther~~peutica"

A arnica convém na alienação menLal - apoplexia
-arthl'ite-eaehexia causada por abuso da china-ccpbalalgia - eommoção cerebral- con Lusõe" - callos
dos pés - coxalgia - delirio tremulo -- cliarrbéa - dôr
abdominal- ddres depois do parto - epilepsia - epistaxis - exulceração das mamas - febre in Lermi t Len te
-t'ebre nervo a - ferimentos - fUl'unel,llo-grippa (caLal'rho epidenüeo) -hematocele -l1emoptea -hemoptysia -l1ydroeele - inflammação do pé - intel'stiguo
-i ehuria -lellcophlegmasia dolorosa -leucol'rllealumbago -luxação - moles tias da mulheres pejadas
- metrorrbagia - opllLaLmia - orchite~ pa."..d ysiaparo ti te- pnthy.ica - pleurodynia rheumatica - pleuropneumonia-prodagol'a-rheuma tis mo -roO'('ola (sarampão) - rotura do perinêo - searlaLina miliarpa mos- febres - tetano traumatico -trombus lalJial
- tosse convulsa - varices.
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Symptomas gemes fJue ele envolve a amica .
Rcpux:amcnLo aguuo, picadas fonnifranLe. ou dõrc
paralyLieas, en ação de pisadura no membros \ l}a
arLiculaçãe e Lambem nas parte lesada. - Dóres cle
de locação. -Dôres rl1cumatica e al'Lllriticas. - Iuquietação das parLes dOl'iuas, que constantemenLe força
a movei-a. - Aggravação de dôres de tarde ou de noite
assim como tambem pelo movimento e mesmo pelo
ruido. - Dôre vagas, que rapidamente passam ue uma
articulação para outra. - Cansaço doloroso de todo o
corpo, com effervescencia. - Rijeza de membros depois
de qualquer esforço. -Tremor mu eular. - Dormencia,
e alquebramento de todos os membro. - Sensação de
agitação e de tremor no C01'pO como se todos os vasos
e tivessem em pulsação.. - Sensibilidade exaltada de
todo o corpo, principalmente da articulaçõe. e da peIte.
-Fervor de angue, c congestão para cabeça, com calor
e ardor nas partes uperiol'es do corpo e frialdade nas
inferiores. - Accessos de desfallecimen to com peTda
dos sentidos, seguida de lesões mecanicas. -,Convulsões,
trismus e Letanos traumaticos. -Perda geral de forças.
-E tado pal'alyLico (do lado esquerdo) em razão de
apoplexia.
Arsenico. (Acido arsenioso.)

Caracter physiologico.
,

O arsenico é um antiphlogistico homooopathico, e representa no homem todos os temperamento.

Tempo da acção.
Sua acção pMe durar até 40 dias nas mole tia cl1ronica.

llledicamentos a seguir-se.
Depoi do arscn ico pód - e empreo-ar com pr'o"ei Lo
china, ipec., n. vom., sulphur., veratr.

Anticlotos.
Os antidoto do arsenico são:
Carb. veg., chin., ferr., graph., hep., iod., ipec.,
lach., n. vom., sambo
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Conoordancia.

o ar

enico concorda
Com a puls., lyc., mero., n. vom., pilo ph., rlIus.,
s'ep., silie., sulphur.

Exacerbações.
flloderam-'e as exaeerbacões do
puls., bry., chin., rllus., . ep.
hll1im~ção

al'~ellicoeom

n. vom.,

tlaCl'apcntica.

o arsenico convém na acnéa - alienação mentalanasarca -antbraz-apoplexia - arthrite -asthmaatropllia - catharro agudo - catharro intestinal- cephalalgia - Cancro no labio superior - cancro no utero
- carbunculo -colera - colera asiatica - coIera ventosa - crostas de leite - crostas serpeginosas - dartro
-diarrhéa - dita aquosa - elita dysenterica - epilepsia-febre intermittente-dita typboide-gangrena
- gaslralgia -ga tri te - gTippa (catharro epidemico)
-llernatemesis - hematUl'ia - hemoptysis - hemorrboidas-empigem-molestia do mar (enjôo)-molestia musculosa ele Werlhof - moles tia escrophulosano talgia -redema elos pés-ophtalmia - pemphygo
sanguineo- photopbobia- phthysita - pleurisia rheumatica - prosopalgia - ptyalismo - queimadura rheumatismo - scarla tina miliar - sciatica nervo'asljasmo - scirrho do utero-dôr (]o estomago-stomacacia - tabes - tinha da ca!Jeoa - tosse convulsa - tumefacção da orelha _. dóI' elo pé - ulcera - ulcera gangreno. a - urticaria clll'onica - vomica aI)dominalvomito - vomito cbronico-- vomito das mulheres gravida - zona.
Sym]Jtomas gemes

q~te

desenvolve o m'senioo.

.cces. o. de oU'rimento om anx,ieelade, frio, perda
I'aplda ele forças o ontado de deltar- e. -Ardencia,
principalmente no interior das parles afIectada' com
llôre: agudas o tracti va.. - Dôres nocturnas, as quaes
são re cntidas durante o Olnno, e ele tal maneira insupportaveis, que levam ao de. espero e ao furor. Ao'gravam- eossoJJrimento ouvindo-.e fallar,assim como
depois ela comida, de manhã, ao levantar-se, ele brele,
na cama, deitando-se obre a parte aJrectacla, ou de cano
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sauda, depois de ter fei to exercicios prolongados' e
alliviam-se com o calor exterior, conservando- e de pé,
anllanuo, ou com o movimento do corpo. -Apparição
de soffrimento por intermittencia, ou acce sos periodicas. - Incbação /Edema tosa com dÓI' ardente nas pa rtes
afIoct.adas. Indolencia e horror a qualquer movimento.
- [i'alla de força, fraqueza excessiva e asthenia com})leta, até a prostração, algumas vezes com paralysia da
maxilla inferior, olhos terno e encovados e a bocca
al)Orll1. -Perda rapicla ele forças esensação de fraqueza,
Coamo por falta de alim.ento. -Impossibilidade de andar,
vontade de conservar-se deitado. -Con ervando-se deilalIo, as dôres são mais fortes, porém logo que se levant:l, cabe-se em debilidade. -Magreza e atrophia de
torlo o corpo, com suores colloquativos, grande fraqueza,
fare tnrro a e olhos fundos e encovados. - Acces o de
convulsões violentas, spasmos e tetanos. -Accessos de
cpilep~ia., precedidos de ardor no estomago, pressão e
calor no IJombros, que sóbe á nuca e ao cerebro, com
vertigens. - Inchação oodematosa, e inchação de todo o
\.orpo, principalmente da cabeça e do rosto, com inchação do ventre e engurgitamento das glandulas.Tremor de membros, principalmente dos braços e pernas.
- Rijnza e immobiliclade dos membros, algumas veze.
com dôres ao'udas e rbeumaLicas.-Paralysia e contracção dos membros. - Accessos de desfallecimeuto, ás
vezes l~OlU vertiO'en e inchação da cara. - Sensação de
en torpecimento, como se o membro e tivessem morto.
ARTHRITE OU GOTA AGUDA.
Dúr nas articulações_com inchação inllammatoria, ou
a: umas -vezes chroni.ca e fria; que facil se mudam em
nós gotosos; a gota é moycl em . eu ataques subsequen tes, e póde dar lugar secundariamente a variadas
perturbações na funcções e pecialmente na digestivas.
(Flal.ulencia, accumulação de pitui!.a, nas primeiras
vias, apepsia, obstrucção etc., etc.)
Indicação therapCt~tica.

Ac..onito repetidas eze, depois merclwio. - Gota em
as articulações; dÔres violenti simas, cruei ,
prcssiva ; não póde o sujeito deitar-se, estar sentado,
nem llludal' de situação; o joelho direito e pé esque)'do
incl1 ados; de noite as dÔres tornam-se in upportaveis
ao menor movimento e taclo; repuxamentos e abalos
em lodo o membro.
Arnica. Depoi' daq uelle remedia c ainda ficam
toda~
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alJalo:; puxativos no joclho e nos tornozelo;;, quc se
mndam cm picadas apenas o JoellLe enco:La o pé no
chão, e . ensação de paralysia em todas as articulações:
Pnlsatilla. - Nltx vomica emjilll, quando ha rijeza nos
joelhos e pés; ui Limos symptom3s Lla molcsLia.
Acon'it.,pttlsatilla, r'/ttts., beUarlona. Convém na gota
em consequcncia de rcsl'riamen to; cngorgi tamento inílammatorio do joclho dircito, com impossibilidade de o
dobrar e de mover o pé dirci to; todo o pé direito parece
morto: de tempos á tempos dôrcs pai pi tantes, mui sen 'iveis nas articulaçãe atrectadas, com s nsação continua
de adormecimento; exacerbação nocturna. A molestia
chega tambem á articulação do artelho e ás do cotovelo
e mão.
Actmaspicata. Convém se ha inchação da articulações
da mão e do polleg-ar, com dôres atrozes.
Aconit., JJ'1/.1satillc( e 1'/(1(,s. Con vém nas dôrcs lanei Dan tes,
cruei ; leve rubor; leves inchações e rijeza ora de uma,
ora de outra aniculac:ão do bl'aço e. querdo e da pe~'na
direita. Picadas no lado esquerdo do peito ao respirar;
ús vezes tos'e fatigante, com expectoração de muco misturado de sangue rubro-daro.
\
Bryonict ajudada de wlphur. Convém no arte1l10 do pé
direito muito engorgitado e vermelho; o dedo grande
do pé direi to inchado; febre infiammatoria, com ausencia de sMe.
Actma spicatct. Convém se ha violentas dôres picantes
e l'urantes na articulação do joelho uireito, com inchação.
Antimoniwn crndwn. Convém na gota aguua, cpm
symptomas gastricos.
Arsen'ícwn. Convém se ha gota em uma pema, com
puxamen to intoleravel das cadeiras até aos artelhos.
O movimento melhora o estado do padecente.
A'mica, uma gotta, repetida lres vezes. Convém nas
dôres roedora violentissimas, como se um cào esti ves e
arrancando a carne dos os os; postura in tei ramen te
immovel; inappetencia . vontade amiudada de ourinar ;
febre á noite; exacerbação nocturna, com insomnia.
BryonirL,1Jltlsatilla e snlphw'. Convém na dores crueis,
lancinantes nos membros, sobretudo nas articulações
com leves inchações, rijeza nas articulações.
Cocculos. Convém se ha inchação quenLe dos braços e
mãos com violen ta febre.
Ledum. Convém se ha dôres gotosas aggravadas pelo
calor da cama; augmenta a aggravação até á meia noite.
Lycopodium. Convém se lla incapacidade de dobrar ou
D. M. 7.
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Llee Lenuer a al'I iculaçiio do coLo"ello, com uõres terriveis IJO joelllo, e n);'llIc/13s vcrmelllas na tíbia.
Phosllhor. COIlV m na g'oLa com fraqueza paralyLica nas
coxas e incapacidadc de dobrar os joellJos de modo naLura l
e faci l.
Phosphor. Convem na <rDLa, havendo inchação do artelho c querdo' (]ÔI'CS pondo o péno chão.
,
Pulsatilla. Convém 11:1S dôresgoLosas do pé, que Lolhem
ao doent.e encostar o pé no chão.
Pulsatillla.. COllv':'m se ha inchnção e rijezn dns articulações da mão. pé e joelho esqu3rdos; inflammação
erysipelaLosa do pé esquerdo; picnda. fugitivas, ora na
mão I)ra no joelho.
Pulsatilla. Convém se LJa g-ota no joclho depois de
grande resfriamento.
Bhocloclrcnclo 1/ • Convém se !la go la que depende do
tempo procelloso, e [ue se agO'l'ava pelo repouso.
Rhus. Convém se lla i.nchação d algumas articulações
(lo dedos e rijeza dos pés, depois de esLar sentado; a
po, tma sentada faz as dôrcs mais fortes.
Spigclia,. Convém na gota de um rapaz de nove annos:
!la Lres sem;]n;is com osmembl'os dolorosissimos, muitns
velCS não póde monr as mão., palpitações do coração
violenti sim as, respiração curta com oppl'essão do peito.
BT1JOnia e chincL. Convém Da gola aguda das arliculações.
Outros remeLlio apropriados ão: aconit. dissolvido
em agua, e daclo fls co1l1eres de 3 em 3 ou ele [./, em 4 horas;
dcpoL aconil., bl'yonia, nux, aswrmn, au.rnnt, crlustiCll1n,
cocculus, ferrll1n, (htlcmnam, glUljac., sulph'l61', vemtl'um.
Na gota o, medicamenlos que se devem ter sempre
emvista ão: acon., bell., bI'Y., colch., lcali., led., [mcrc.
1'h'lIS., sabin., slJong.; sto,1Jh.
Para a gola Ya~Ta, que é a lue muda de uma parte para
outra, COQV'!U: lJltl .
Para a gola nodosa, i to_é, a que apresenta íntumesc m~ia da parle., oDvém: calc., rhor/od., slaph' rlms.,
bl'?lOIlia, siTicert.
l\RTHRlTE CIlRONICA.- Gota chronica.
Muitas nodosidades gotosas na articulaões (lo antübraço e punho e dos pé , com dórcs palpitanles p1'e-sivas no membros, especinlmente de noite.
j

hulicac;ão thcl':lllcntic:l.

Zincmn, sepia., lJlwsjJhor'lLs,

ilicelL, cl(lcal'(J(t,

pldroli1l1n, ão o principaes medicamentos.

nat1'mn.
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[odiU1/!. COJwém na gota inveterada: e ha dól'e
nocLurna. violenLis imas em muita;" articulações sem
,inchação.
Na goLa os aria que. e arrgrava com a mudança do
tempo convém: spong'ía, asafret., snlphul'., thttya.
ARTHHITE VAGA.-Gota, ora em uma ora em ouLra
arLiclllação.
lndical;ão tbcl'apclltica.

Arnica. Convém se O' enfermo é aITecLaclo de dÓI'es
vagas, que lhe embaraçam o livre movimenLo, ora de um
membro ora de outro, e que llle não consentem mover
o corpo. Acode a in Ilação, ora para uma parte ora para
ou tra; tem O" pés mui dolorosos; violen I a febre; sêde :
(wnica uma goLLa ; passado, cinco dias já a mole tia tinha
desappareciuo.
Se as articuLacões acLJam-se mui Lo inchadas e de rubro
brilhante, o menor toque ou movimeuto excita grandes
dóres, que cLJegam ao cumulo durante a noi-Le, e Liram
o omlJo: mang(tnltm carb., sulphnl'. Symptomas arLhritiros ora no joelbo ora no pé' dóres terri veis; inchação
da mão direi ta.
ASCARIDES OU LOMBlUGAS.-No corpo humano
geram-se variedades de vermes de estructllra dUl'erentede todos os ouLros qUl.; se podem a::.har fóra delle.
Estes animaes de geraçã'o equivoca apparecem no cerebro, no figado, mesmo na carne onde se cuida não
ser possiveL que entre insecto algum. Estamos certos
que existem desenvol vidas ou incubados milhões destes
animaes dentl'o do corpo do homem á espera da morte,
para se desenvoLverem pela decomposição cadaverica ,c
assim devorarem a materia animal.
Os vermes intestin~es que se acham no recto têm o
corpo branqueado, along;:ulo, fusifol'me, eLastico, delgado nos dous extremos, algum tanto ob Luso, sendo um
munido de t1'es tuberculos cn tre os quaes se lhe de cobre a boca.
Os symptomas designados e particulares da presença
das ascarides são: comichão desagrada vel no anus,
especialmente de noite; dysuria, estranguria; tenesmo,
hemorrhoidas simuladas; corripimento viscoso pelo
recto.
Aconitum, asar1t1n, calca1"ea carbonica, cina., farrum,
ignatia, nnx vornica, phosphor'tts, Sl)'igplia, sulphlW, valeriana são os medicamentos indicados.

Tem se conhecido que sãD poderosos meio para de -
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a. c:Jride~ principalmenLe a cole., cldn., ci'lla.,
mrrc. e s1/lplmr.
Para :JS e\,:Jcuaçu('s ele lombrigas conYém: einct.,

truir

a~

ferr., i[Jl1a.,

sabad., sitic., sJ)'irJ., sul1Jhllr.

Muitas Vl'ze~ os mellicamentos bomccopathicos falham, e então convem empregara santonina misturada
com al,Q'Ulüa subsLancia purgativa ou então o sueco da
l.Jerva SanLa J\laria ou maslruço.
ASCITE.-Yid HYllUOPESlA.
ASPHIXIA.
Usamos llqui eleste termo para designar fi morte apparente, produzida pela su pensão ela respiração.
hulic:\l;ão tbcl'nIJCutica.

A.rnicn, chamomilla, convém, na asphixia em consequencia de alrruma queda.
Quando a asphyxia édepenelente ela immersão da agua
ou de outra causa, no medico é que convém empregar
outros meios por elle conhecidos.
ASTHJ\'IA .-Consiste no gráo morbielo de irritaç.ão
dos nervos do pulmão e fibras musculares dos vasos
l'espiratorios caracterisada por consideravel constran"'imento da re piração, que volta periodicamente, e lJu
não anda ligada a outra alJecr;ão organica. As vezes é
precedida d ph nomenos particulares, taes como des.orden na. digestões, adormecimen to depoi" das re pirações, arrotos gazosos insipidos, bocejos, ourina sem
cM, leve dispnéa tossesinha secca e convulsa. Outras
vezes ataca de subito:· ordinariamente vem de noite.
Acorda o enfermo de repente por um consideravet
aperto na respiração, entimento de compressão, cerração de peito; .vê-se forçado a sabir da postura horisontal, e sentar- e, inclinar o co~po para diante ou a
pôr-se de pé. A inspiração e expiração se fazem len'tamen te e com uma especie de assobio. Por outra parte
a respiração é accelerada, arquejante, interrompida c
jntercortada; os musculos intercostaes, grandes peitoraes e dorsaes e con t1'a hem com for/ia; o humerus c
omopla ta são levados acima por seu levantador, para
mini traI' á contracção dos pri~eiros, mais favoravel
ponto de apoio; a acção do diaphragma parece suspensa.
No meio destes symptomas, cuja intensidade avulta ás
veze por 110ras, deseja o doente respirar um ar frio;
manda abrir as janellas e põe-se á eHas. Tem a 'falIa
presa, breve ou supprimida ; tosse secca , rosto Í11chado
lívido ou pallido e resfriado; labios a geilo de que~
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cl1upa; olhos lacrimosos. A' vezes sen te movimen t~s
convulsos Oll adormecimento de membros, êde, palpitações, inerrularidaJes no pulso; desigual distribuição
de calor, qne augmenta no tronco e diminue nas extremidades; abundante corrimento de ourina, largos
suores, fluxo de ventre, e mais raramente passageira
salivação, in omnia emquanto dura ó ataque.
Violentos espasmos do peito; accessos de suITocação,
violento repuxamento espasmodico de todo o corpo, e
agonias mortaes' espasmos de garganta; face rubra, balofa ; os olhos sahem das orbitas : veratrlt'ln album ajudado
de ipecacuanha, n'ux e pulsatilla convém neste estado.
Arsenicnm. Convém se ha respiração sibilante á noite
ao deitar; aperto pressivo do peito e garganta, que
obrigam o doente a sentar-se no leito e a curvar-se para
diante; grande ancia; suor geral. Dura o accesso muitas
11Oras, até depois de meia noite.
Arsenicum. Convém na asthma humida (complicada
de catal'rho pulmonar chronico).
Arsenicum. Convém na asthma espasmodica, agonia
mortal, suor frio.
A1'senÍtmm. Convém na asthma com tosse; oppressão
depois de se deitar; expectoração de mucosidades viscosas brancas amarelladas; o menor movimento suspende a respiração; fraqueza e caducidade do corpo,
com dóI' em os membros todos.
Belladona. Convém na asthma, com oppressão do peito,
respiração constrangida e difficultosa; não pMe o enfermo deitar-se por causa da oppressão do peito.
Hryonia e nuxvomica, dadas alternadamente. Convém
no aperto do peito; a falta d~ respiração desperta o
doente uma ou duas vezes por noite; pressão no mei.o
do sternum; expej:toração escumosa; a falla e o mOVImento a~gravam a oppressão.
Cannabis. Convém quando o enfermo é forçado a estar
junto de uma janella aberta com o corpo inclinado para
diante, a fim de evitar o risco de suffocação.
Cup1'wn carbonicum. Convém no espasmo do peito á
noite depois de deitado; respiração mui curta, anciosa
e sibilante; to se om expectoração de muco branco; o
padecente é forçado a sentar-se na cama curvado para
diante.
Ipecacuanha, uma goUa todas as noites, até que terminem os accessos, na asthma espasmodica nocturna.
Lycopodium, calcarea, graphites. Aprovei tam na as~hma complicada de gota em um homem de 36 annos,
em consequencia de suppressão de l1arnas..
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Nux vomica. Convém na asLllma, havendo cerração ele
peito, com falt:\ de respiração durante o movimento,
oppressão sulJocante no leilo, que obriga o d,oenLe a
estar sentaelo, os accessos ele sullocação tornam-se mais
violentos para a meia noite, violentos apertos do peito,
tosse secca, abalante, llatulencia,.pyrosis, ourina clara
aquosa, humor colerico, fogoso, não disposto a trabalhos
de espirito.
PhosphoTlts. Convém nos accessos a thmalicos, com
tosse rouca, expectoração frequente de muco misturado
com estrias de sàngue.
Phosphoms, aj uelad o de ]J,ttlsatilla e nttX vomica. Convêm
na asthma, com tossimeuto curto e secco; picadas na
cavidade peitoral; arripiamento continuo com lassidão
e falta de força; apparencias de phthysico elo corpo
(symptomas exteriores que denotam g'rande disposição
para a phthysica).
Phosphorus. Convém na asthma secca.
P~tlsat'illa. Convém na oppressão do peito á noite, em
seu auge: o doente não póde deitar-se; cerração ela
gargan ta; sobresaltos no somno causados por accessos
de ancia; tosse com copiosa expectoração de muco;
falta de sMe; menstruos pouco copiosos acompanhados
de symptomas espasmodicos.
Spongia e calcarea cetrbon. Convém na tosse secca;
re piração constrangida, difficultosa, cerrada, esterto1'0 'a, arquejante; cada movimento suspende a respiração. Papeira.
\
S~tlphnr. Convém na asthma com otorrhéa (corrimento pelo ouvido). (i)
No comeco do accesso convém aconito de 5 em 5 minutos. Se se exasperar o ataque então se dará bellacloneto Depois o arsenico, SlJ01Új., wlph1W.
ASTHMA AGUDA DE l\llLLAR.
Os symptomas são: accesso subito de dyspnéa, ordinariamente de noite; respiração arquejante, sibilante,
anciada e entrecortada; perigo de sun'ocação; tosse
rouca, semelhante aos latillos de um grande cão; total
au encia de febre. Finda o accesso por espirros, arrotos
e omitos. Dorme o menino então tranquillo, e ás vezes
pa sa o dia seo-uinte sem incommodo, excepto a fraquezlI. Volta na seguinte noite o accesso com força
maior, e assim por diante; mas ordinariamente o seg:undo e terceiro accessos levam o doente; até em alguns
Affirmam-me que o Pão-Brasil é remedia infaIlivei para
asLhma., feito cm XarOjlC ou l:}lUbcdor.

(i)
a
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casos, tem sido mortal o primeiro ataque. - Importa
não confundir esta alJecção puramente espasmodica, com
a angina mcmbrclnosa (croup), com a qual muito se parece.
Os symptomas e. senciaes, que distinguem as duas
enfermidades são: na astbma de Millar manifesta-sesubitamente, ao mesmo tempo que' o croup, é 'lempre preced ido de symptomas catarrhaes; a astbma de l\1illar é
uma alIecção inteiramente apyretica, o croup é acompanhado de violenta febre inflammatoria; os symptomas do croup estão sempre presentes e têm constantemente a mesma intensidade, ao mesmo tempo que a
asthma le lHillar faz remissões e até intermissões; a
oUl'ina é vermelha, inflammatoria no croup, e clara na
astl1ma de Millar.
lJulicaç:lo thcl'apcutica.

Sambllcns nigm, duas dó. es. Convém se o meo ino apenas
adormecido acorda com fall~l de respiração e fica muitos
minutos neste estado.
Ou tros remedias apropriados são: arsenicnm, asa {retida, moschus.

AS'rHilIA DE !11LLAR SIMULADA (ou de WiganJ ).
Espe ie de asthma descripta por Wigand, que otrerece
ATande semelhança com a precedente.
hulicac:'i'io tbcl·ullcutica.

lpccacll(tn!ta" opilpn.

AS'l'HMA THYMICA DE KOPP.
Asthma rlcscripta por Kopp e prouuzida por uma
aO'ecção do thymu, orgão glanduloso no afa tamento
superior do meeJia tino anterior.
O principaes symptoma ão: accessos de dy pnéa
acompanlJados de inspiraçãe curtas,. ibilante, ln(;omplelas; ás vczes a re.piração pára completamente,
e o menino doente é ameaçado ue sulTocação, tosse
rouca, violenla e secca, movimentos e pasmodicos dos
membro, extremidade frias, faces vCl'melba . Duram
e. tes symptomas, algun minutos, volta depoi panca li
pouco a re piração, e a criança recobra toda a sua
boa dispo içito. Esta alIecção só ataca meninos de tenra
iLlade (de. ele algumas. emanas até dous annos). Os
accessos võm as mais das vezes de manhã, logo depois
ele acordar. As emoçãe. e excitação vivas, como grilos,
de. peito, etc., podem tambem provocaI-os. PMe n'alguns
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casos. er morLal a molestia por sulTocação; é porém
as mais LIas vezes sem result:.ldo. graves nem perigosos; os acce sos tornam-'e então mais fracos e cessa m
á final.

A verdadeira causa desta enfermidade, e que lhe deu
o nome, parece ser a gvandeza e solidez extraordillarias
do thymus, e a diminuição mui lenta deste orgão.
A estas causas se ajuntam irritabilidade e sensibilidade
demasiadas dos nervos pei toraes.
lndica«;ão thcrapcutica.

Acon., hel)CW sulphtwis, spongia, ipecacl~anhct > senega,
tartaTus stibiatus, são os remedios que se dão no 1110mento dos primeiros symptomas da moles tia ; e conLt:a
a to.. e que a acompanha é de mui to provei to veratrmn
e bellado'llct alternativamente com hepm' snlphtwis, mercltritts solllbis e conitt1n, ZÜ1Clt1n, lJhospho7'ttS, a7lwnitt11t
car'bonicttm, lachesis: em alguns casos belladOlla em
repe tidas dóses.
ASTIUIA HUl\lIDA (isto é, complicada com catarrllo
pulmonar clIronico).
Indieac:ão thcrapcutica.

Zinctt1J1" phosphortts, lacll8s'is, ammonitttn ca'rbon., ignatia, mercw'itts, pulsatilla e scilla, são os medicamen tos
fiai apropriados.
ATONIA DO ESTOl\'IAGO. E' a fraqueza com flatulencia, sensação de calor e de seecura na região gastrica,
sêcle quasi inextinguivel ou sem este incommodo.
lndica(:ao tllcl'upcutica.

Ignatia. Convém se ha flatulencia, dÔl'e vivis imas
na região gastrica.
.
Para a atonia physica convém: con.,laur., oleander,
op., phosph. ac.
ATROPHIA.
E' a diminuição progres iva do corpo ou de suas
partes.
Indicu(:ao !hcl'upeutica.

O' melhores medicamentos para suspender atrophia
do corpo são nux, belladona sttlphur, calcarea car·bonica.
Com "entre duro arredondado, extremidades emmagre-
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cidas no mais alto gráo, musculos mui frouxos, diar·
rhéa continua, inchação das glandulas do pescoço.
ATROPHIA OU IlIARASMO DOS MENINOS.
Indicação therapeutica.

Arsenicum. Convém se o menino parece um esqueleto,
a pelle como pergaminho, o somno nocturno é inquieto,
curto e intelTompido com estremecimentos e sobresaltos; vomitos de alimentos.
Belladona seguida de arsenicum. Convém na atrophia
mesen terica dos meninos (causada por degenerecencia
tuberculosa das glandulas do mesenterio): grande magreza, pelle secca, inchação das glandulas do pescoço e
da nuca, inchaçãõ do ventre, dejecções diarrhaicas, verdes, em picado; catarrho continuo, tosse nocturna, frequente, secca; somnolencia lethargica; vomito de alimentos ingeri~os, grande sêde, frio continuo nas mãos.
China. Convém, na atrophia dos meninos, com voracidade e engorgitamen to de massa no baixo ventre.
China auxiliada por nua; vomica e arsenic. Convém
na atrophia, com constipação pertinaz e gritos frequentes.
Nua; vomica. Convém se ha aspecto descorado e balofo,
magreza, desgosto de andar, frequente vomito dos alimentos ingeridos, dureza no baixo ventre, ora soltura,
ora constipação.
Rlms. ajudado de calcarea carbono Convém se ha
aspecto pallido, ventre duro, grande sêde, magreza.
soltura de ventre com amiudadas dijecções mucosas,
e ás vezes com ra ios de sangue.
Tambem se póde empregar sulphur, ou alternado
com calcarea ca1·b.
~
ATHEROMA, é a inchação ou tumor contendo uma
materia em fórma de papa ou pus crasso e grumoso.
Combate-se com m's., hepar. S., cole., merc., lycop., sulph.,
lach.
ATROPHIA DA MÃO.
Indicação therapeutica.

Silicea. Convém na atrophia, com fraqueza e sensação de estupor nos dedos da mão esquerda .-Cura
radical. Póde-se repetir duas, tres e mais dóses.
Outros principaes medicamentos para o emmagrecimento geral são: ars, chin., graph., iod., lyc., natr. mur.,
n1lX. 'l:om., stann., sulph.
D. M. 8.
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, Para a atrophia p:lJ'cinl dó' llifTl'rcl1tC'.') orgãos, cOIHém
os ·mesmos medic'a men.tos.
ATRESIA é a oe lusão ou fechamento da pupilla pr~
ticado pela uni50 do~ bordo!> cOldluenll's elo iris a não
permittir que o. raio. [Ia luz penetr 'lU dentro do olho
a J\l'ivar completament.e ,a vista.
lndicm;ão thel'llllcutica.

No começo da enfermidade, o ullico meio é a opel'eGeios da operação convém: cale., bell.,
.sdtc. , ..sulphr.
'A$'l1lftENIA é a .falt·a de1 forças ,qiue prod uz de.bil idade
.get·aI :na organizirção humana, causada pelas .molestiai;
agudas ou cll1'onicas, ou por vic:io:l que podem influir
a'té Jfa mo'ral do jnd.iyiduo. A llsthenia póde proceder
lia oonst.ituição nativa do indiviclllO, ou da educação e
ge.nero ~le'Victa, ou de accidentes que cau a perturbação
nas W~cções Jorganicas. Qualquer d.estes 1res estados
é susceptivel de Clu'a, empl'cgando-se os meios CO\lYCnientes a formal' uma nova natnreza.
AUSCULTi\Çi,\ü é a exploração quese faz no peilo por
meio do ouvido para se reconhecer pelos ruidos o estaBo dos orgão. contido. IW caixa thoraxica.
- i\uI·Iuu.-Folicrtwn.-(oil'o.)
ra~o,lIiIavendo

,

Caracter physiolo(Jico.

01 aurum foliatum ref-lresenta o lempcr:nnenlo
gnineo lymphalico.

~an·

Te1nlJO da aoção.
Su.a acção é de 36 a 40 cI ia .

Medicamentos a se(Jttir-se.
Depois de bcll., china e pulso é que convém ç1ar-se o
aurum, e estes me 'mos melliG(lUlCn tos podem egu ir-se
á sua appli ação.

Antidolos.
BeIl., caü1ph., rlJin., colL, ··u!,!'., merc.,

Goncol'danêia ftJm,.

sYIl11]toma.~.

·Com bell., lyc. pul ., sep., sulphllr.-

pul~.,

pig.
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E.wcl}l'bações,

Moderam-se com pul " rbus.

Symptomas gemes qne o auntln desenvolve,
DóI' de con tusão, com repu..\.a meu'los agudos e 'J'ã.~
queza paralytica nos membros em geral, e Q.J'ÍITcip,lllIineute na. articulações, dcs00J)l'indb a par~e a.ffe13t.ã((a,
de man~lã ao levantar-se, c durante o.r.epOUSQ desap-.
parecem quando se erg-ue. - DÕl'es lancinantes nos
membros, com gra,nde a-batimcnto..-Infiammação dos
ossos, COIU dôres lIocttH'nas. - Exostoses na cabeça, no
braço c nas pernas. - OI'ande acrudeza e finura·de seu'ações, com sensibilidade ex tl'ema â.. lllemn' dóI', -8rrasmos hestericos, acompanuado' a19>1,I ma. ve~es d~ chórõ,
e risos allel'llativos.-G-randc sen ibihclad:e ao frio. ou
grande vontal1e de respirar ao H1' liV1'e, aindl:l mesmo
que haja llláo tempo, porque assim allivia.
.
hulicação thCl" llcutica,
".. ...

ii

O RurUI1l cOIl1'em no absces o-art/Jrite-a,pJllas=cachexia mercurial - cá.ria.- ccpbalalgia - q.n<;l:O \ d
nariz - cahitla do ulel'o - convul ões - dartr-o - diltl
do nariz - depilação - escamação da epiderme - herllÍa
inguinal -hypocondria- icterícia-impingem-induração dos testiculos - moleslia cscrophulosa - dita do
Jlariz -melancolia - metastase o leite- owna.-I1~
pitação elo coração - prosopalgia - syphítis' - terç-oltumefacção do nariz-ulcera d-a língua-ulcera escrophulo~a.
.
AZIA. (Vide PYRO.>&.)

B.
I

BALA TITE .-luflamn;laciã.o da glande ou cabeça do
mentulo, causada pelo·virus s'Yp1iil1tico,
Indicaçã.o th'el'aipcutica..

Aconit., arníca., mécul'Í'lliS, 7'hU-B. são os medicamentos apropriados .
.'I'ambe.m são pi'inoj'Pae.s m'cd:icallleltt : jacarandd-,
Rltl'. ac., thlt!J.

DICCIONAlllO

BALANORRHEA. Corrimento da glande, isto é, da
membrana mucosa da glande e do 'prepucio.
Indicação thcrapeutiea.

Ml:rcurius, cinnaburis ajudado de nwx vomica lião Os
mais apropriados medicamentos.
BALBUCIAMENTO.
Especie de gaguejamento, em que as letras b, ler'
especialmente são mal pronunciadas.
Indicação tberapcutica.

Platina e rnercurius são os remedios que convém.
BEBIDAS (effeitos ou resultados das). Se é da aguardente, lach., ars. mtx vom., op.
Se é do vinho ars., lycop., nttX vom., op., sitic., zinco
Baryta carbonica. (Carbonato de ba,r'yta.)
Caracter physiologico.
A baryta carbonica exprime o temperamento sanguineo nervoso, e tambem o lymphatico. E' um excellente medicamento para o endurecimento scirrhoso
da glandula mammaria.

Tmnpo de acção.
De Ui a 20 dias, em casos de molestias chronicas.

Medicamentos a seguir-se.
Depois da baryta carbonica convém tartaro, cale. \
dule., chin., sulphur.

Antidotos.

Ant., tor1., bell., camph., dulc.
Conc07'dancia.
Com puls., phosph., sulphur.

Exacerbações.

Moderam-se com sep., sílie., hepar, kali, lyc.) puls.
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Symplomas gemes que a bal'yt(t desenvolve.
DOres nas articulações e nos ossos concaYos.-Pre~,ão
crampoide, ou repuxamento com fraqueza paralytica,
ou mesmo tensão, :;01110 em :;onsequencia de encurtamento dos tendões, em diITerentes partes.-Oores tractivas, agudas nos membl'os, com horripilação.- De
noite, tremura de musculos.-Abalos e tremuras ue
alguns membros e de todo o corpo, ue dia .-03 symptomas se manifestam particularmente do lado esquerdo,
e quando se está assenlado dissi pam-se com o movimen to
ou ao ar li vre.-Inchação e endurecimen to elas gland ulas.
-Todo corpo pesaclo.-Gl'ande incommouo e sobr'excitabilidade de todos os sentidos.-Fraqueza, que não
permitte conservar-se de pé.-Neces idade de estar
deitado, ou assentado.-Frarrueza intellectuaJ, nervosa
e physica .-Emmagrecimento ou inchação do corpo e
da face, com elevação do ventre .-Grande disposição
a sentir resf['iamentos, que occasionam principalmente
intIammações de gargan ta.
Indicação thcrapeutica.

A baryta convém na alienação mental- angina tonsi !lar-apoplexia-asthma-atrophia-cachexia- cl'osta
de leite-clartro-desorganização da valvula cardiaca
-gastralgia-Iobinho-molestia e crophulosa -marasmo sénil-men truação supprimicla-odontalgiapannus-prosopalgia (dôr na face)-stealoma-tinha da
cabeça-u lcera.
BeUadona.

Caracter lJhys'iologico.
A belladona é um mecli(jamento anti-phlogistico.
Representa o temperamento sanguineo nervoso e sanguineo bilioso.

Tempo de acção.
Obra de 2 a 4, dias nas molestias agudas e 8 semanas nas
moles tias chronicas .

.Mcd'icamentos a seguir· se.
Depois da belladona convém mui tas vezes acon., chIn.,
can., dulc., hep., lach., rbus, stram.

mcel \ÂlilO

.tlntidotos.
<':011'.

bepar, llyo.:>c., op., pul:,., VillUll1.

Concoril{fltcin em

syml)toJ1ta,~.

Com pu!s., bry., cale., lIyo' ., Jyc., mere., lJho'lJh.,
l·lIu.', sec., corn., sep., sulpllllr.

Exacerbações.
Moderam-se os elJeitos da bclladoua am
cp.

IJI')'.,

l1Uls.,

Symptomas [Jeraes que a belladona desenvolve. (1)
Dóres lancinantes ou dilacerantes, pres. iva nos
membros. -Oórcs de ,pisadura nas articulações e nos
ossos.-As dares ~c agg;ravam principalment.e á noit.e, e
de tarde pejas 3 OlI q, Itol'as.-O menor contaclo, e
<is vezes tambem o movimento, aggravam os soffrimentos.-Algun d.os soU'rimentos e agp;ravam ou apparecem Lambem depois de Lerdormido.-EsLremecjmenLos
110S Dlernb]·os. - Palpitações museu lares c sobresaltos
de tendões.-Sensação nos museu los, como se um ratinho os percorresse.-Caimbras, spa mos e movimentos
cpnvulsi vos e contorsão violenta dos membros; accessos
de convulsões com grilos e perda dos sentidos; convulsões epilepticas, retracção dos pollegares. -Actess.)
de immobilidade e de rjgeza t:spasmod ica do corpo, ou
de alguns membros, a19-umas vezes com insensibilidade,
inchação das veias, face opada e rubra, pulso cheio e
accelerado, com suor abundante.-Accesso, de tetano.,
me mo com reviramento da cabeça .·-Accesso de spasmos,
com risos involunlarios.-Antes do acce: o, con'Vulsões,
formigamen to, com sensação de inchDção e ele torp0l~
nos membi'os ; ou colicas e pressão no ventre, esLendelld~-se até a cabeça; depois dos acccssbs, oppressão
no pe] to, como por um grande peso .-Os ac 'essos se
rellOVl!\01 ao mellor conlacto, a sim como pela menor
cOllLrariedadc.-Grandc inquielaçã-o na cabeça, c no
membros, principalmente nas m~os. - Tremor d?'
membro, com fadig-a e alquebramenlo. -Donn~ncla
nos membros, com alquebramento, grande pregUl~a, e
(1) Vid na minha ~aLhol'él1esia a sympromalologia particular
sobre os apparclhos orgaflicus.
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horror a Lodo o movimento e :l lodo o Lrabalho.Quebpa de forças, fraqueza paralylica e paralysia elos
luembros. -ParaJy ia e insensi'bilidade de todo um lado
do corpo.-Acecsso ele desmaio e de s-ynliope, com perda
de lodo o sentimento e de todo o 11lOvimerrto, como na
morte .-EI1"ene. ceucia de sangue, om congestão para
a cabc.ça e fadiga até ao desmaio.-Super~excllação c
mui ,grande impressionabU idade de todos os orgãos'Disposição a resf.riar-se raeilmente, com grancl'e sensibilitlade ao ar frio.- Formigamento nos mcmbro •

IndJicação therropelltica.
A belJacJona cQl1'Vém na afTecção ablominal in11ammatoria de mullJel' de parlo-alienação menlal-amaurosis
-ambliopia - angina -an ~liraz- aphonia -aphtasapoplexia -a rtJI ri le-asLhma thymica-a tropll'ia-aborto-balbuciamento-ul.epharophtalmia - blepharospa_mo-cacbex:ia mercurial-caeliexia por abuso do (i}pioeaehexia por abuso ua valeriana-t:3rclealgia-eatalepsia
-catanho agudo-cephalalgia - C3ncro nos labioscancro no u lero-col,ica hemorboida I-colica ven tosacongestões-chorêa-cahida do ulero-contracções
espasmodicas do ut 1'0 no pal'to-con'vulsões-convul õe
das cl'ianças-conyulsões cpileplicas-coxalgia-croup
(angina membl'anosa)-delil'io 'tremulo-dentição difficil-c1 ia rrhéa elysenter ica - diarrhéa com vomitodiplopia-dMes abdominaes em mulher pejada-dy ecéa
- dysphagia espasmodica - dysenteria - encephalitee.pUepsia -erys i pela-el'ysi pela habi tual-el'Y ipela dos
recemnascido -erysi pcla dos pei tos-fe1)re duranle a
-dentição-febre in Oam ma loria'~febre i ntel'mi ttcn tefebre lenta-febre ncrvo a versal:il-febre puerperalfebre l'bell.IDa:tica-fistulas-fricira-fungo medulal'-fUl'UTIculo-galactirl'hea-gastrite - grip'jJa - hemel'alopia -,hemopthysia - hem01'l'hagia dos olhos - helllonrhoidas flucntes-hepati~e-h -mia estranguladabydrocephalo arruelo -hydrocephalo chl'onico-hydropho'bia-Jlydl'opesia I'lU cODfiequrncia de purpura meliar
-hyste);ja - ieteriecia - imbecilid'acle- impirrem-impigem na f.acc-incontinrnr.ia de oarina-induração do
labio superior-inllammação dos va os lymphaticosischuria -Ieucophiegmasia d 0101'0 a-lol'uose -luxação espont.anea-mole lia cscrophulosa-mania-mania
puerperal-maslitc-mclancol ía-melonco- men ingi le
aguda-meu truação irrcgu1ar-metl'ile-melrorrha rr ia
-miliaria melculosa de WerlhoiT - nepl1Tile - no -
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talgia - odontalgia-redema dos pés- ophtalmiaoli te -ozena-pannos scrophulosos-paralysia ~ paroti te-pemph igo- photophobia ~ pb lhysica laringeapleuropncumonia-pneumon ia nervosa- presbiopia prosopalgia - psoile -rachas nos heiços-rachite-raphon ia -rhinonhagia-rheuma tismo - rogeola - rouquidão - rubeola - scarlatina - scarlatin.a miliarsciatica-soluços-spasmos abdominaes- spasmos duran te o parto - spa smos das crianças - spasmos dos
museu los da face-s pasmos do pharynge e do esophago
-syphilis -Illanchas na comea-tinha da cabeçatetano -typho-tosse-tosse ferina-tremor da cabeça
-trismo-tremor na bocca-t umor lympha tico-tympanite-ulcera na cornea-ulcera na face-ulcera no
nari~- ulcera nos pés-ulcera escrophulosa - variola
(bexig-a)-vertig-em-vomito-vista nevoada.
BILIS ou COLERA na opinião de um nosologista chimico é a bilis as fezes do sangue, que o figado recolhe e
as reproduz em fórma de liqt1Íào espesso de cór amarella esverdinhada, e de um amargo insupJ}ortaveL
O seu uso não é, como dizem, para favorecer a digestão, e sim pela sua a Timonia sene para desenvolver as con tracções in tesLinaes a permit til' a passagem
uas substancias alimenticias pelo tubo digestivo at-é a
expulsão para fúra pelo orificio do anus.
Disse, que a bilis não serve para favorecer a digestão,
porque a sua presença na cavidade do estomago produz
nausea', vomitos amargos de boca e emquanto o estomago a não expelIe não se tranquillisa.
BELIDA ou albugo ou nepbelion e leucoma são manchas
que apparecem nos olhos. As causas destas manchas
são as inflammações violentas dos olhos, que se concentram na corllea e formam uma nodoa branca opaca,
collocada entre as tunicas desta membrana e pelo derramamento dos fluidos brancos á nodoa chamam albugo. A neve ou nephelion differe do albugo em ser
lDenos opaca e mais superficial e por isso é antes
uma opacidade da cornea do que um derramamento
ue licor albuminoso, como no albugo. O leucoma ou
cicatriz tla cornea, conhece-se por offereeer ao obser....ador uma depres ão ou cicatriz vizivel. (V. estas
palavras.)
Indic3,:ão thm'apeutica.

lIferc. cale., sulphU'1' são os medicamentos que se empregam com provei t o.
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BLENNEMESIS.- Vomito de muco. (Vide VO)rITo.)
Illdicaç:'\o therapeutica.

Ipeeawcmha, 1WX 'Vomiect, pulsatillu, bryonia, gratiolct
e vcratr.
BLENNORRHEA NAZAL.-Corrimento mucoso pelo
nariz.
Corrimento de' muco espesso e purulento de bum'er
lympha tico, amarellado e avermelhado que esfola os
labios e causa pequenas etllorenencias rubrag.
lI~dicação

thel'apeutica.

Cal-earea earboniea e ars. são os remeclios apropriados.
BLEPHAROPHTHAUIlA. - Inflammação das palpebras.
\
IlIllieação

the~'a pcutica.

Aeonit., arsenie., ealea1'ea carbon., cattstie., eoeeulus,
rlms, sepirt, sp'igetia, sulplmr, thnyct s'To remedios apropriado
ArseniCLU1t. Convém se lia inf111ml1l.acão con ideruvel
da face inlema das palpehl'as.
.
Mercul'ius e 1ml alilla,. Convém se LIa ulceração das
palpebr:.ls, com inchação e yermelhidão ria face ,interna.
P:.lra a inQammação da palpebrus em gel'al os principaes medicamentos s~o:' bel!., catc., caust, , rlnts.,
sep. spig., sulplmr.
Para a inílammação da palpebra uperior os medicamen tos especiaes ão: caust., sep., spig.
Para a in:Oammação da palpebra inferior ão: cale.,
phosZJh. ae., rLtta.
Para a in[]ammação elos bOl'dos livres das palpebl'as
são: barax., 1Ju1s. , rnere" wlphur, valeriana.
Para a inGammação da face interna das palpebras
convém: ars., r'hus.
Para a inllammação dos angulos palpebraes: agaricus,
cale., carb. veg., natr. m~tT., mtx vDm., phosph., puls.,
sil., staph., Sltlph.
Para a inflammação do angulo j nterno da palpebra:
bell., staph. '
Para a inOammaçãQ do angulo externo convém: cale.,
s1.tlphur.
BLEPHAROPHTHALMIA ERYPELATOSA.
D. M.
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lJulicação tllcrapcuticn.

Hepar' sulphuris, calcal'. y são os medicamen tos apl'olJriados e que não falham.
BLEPHAROPLEGIA.-Paralysia das palpebras.
Indicação thcrapeutica.

Pl-wmbum, sepia, veratrum, zincWJn, são os remedios
mais indicados.
.
Havendo um olbo inteil'amente fechado, o globo do
olho vel'melho, photophol;Jia, convem verat1'U1n; seguido de duas dóses de spigelia, de duas dóses de sepia"
e de outra dóse de zincnoJn.
BLEPHAROPTOSE. -Queda da palpebra uperior
Indicação tllcrapcutica.

Chamomilla, veratr'nm, st1'amonittm, ca1lsticnm são os
medicamentos mais apropriados.
BLEPHAROPASMUS.- Espasmo <las palpebJ'a:.
Indicação theralJeutica.
Chamomilla, cl'ocns, hepar stllphurís, ntta, hyoscyamns
são os medicamentos mais proprios.
BOBAS. - ão fcridas lardoceas ou seccas e desenvol vidas por um virus especial, que não sendo comba tido
convenientemente estl'aga a organização. Cura-se com
cal'ob., jacarandâ, mel'c., tlmy., nitl'. ac., sulphttf.
BOMBUS AUIUUM ou zunido dos ouvidos. Curam-se
com bell., Cftust. graph., nux vom., lJuls.
B.·yonia alba. (Nol'sa branca.)
Cal'acter lJhysiologico.
A bl' 'onia é lambem ummedicamento anti-phlogi lico
c repl'csrnta todo o temperamenlos.

Tempo de acçelo.
De 4 a õ dja_, nas mole tia agudas: e al6 30 dias,
nas cllronicas.

1I1edicCt'mento a segttir-se.
Depois da

br~ronia,

conYém alum., rIm, n, yom., op.
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Antídotos.
Acon., alum., camph., cham., chin., colf., iguat.,
muI'. ac., n. vom., pul. " rhus.

Concordancia em symptomas.
Com puls., slllpll., bell., calc., con., lyc., merc., n.vom., pbosph., rhus., sep.

Exacerbações.
Moderam-se com puls., beli., calc" lyc., n. vom.,
rlúl " sup.

bulicação theml1eutica.
A bryonia convem na affecção abc10mina I cl1ronicaanaSelrCa - apoplex.ia - al'tl1ri te - asthma- atrophiaaborto - bronchíLe - cardealgia - catarrl10 agudocephalalgia - colica -- congestõe na cabeça e no peito
- con ·tipação - calos nos pés - contracções espasmodicas doutero, para o parlo-crostas d leite-clartro
- dartl'o nas palpebra - diarrhéa - d6res abdominaes
em mulher gravida - ddres l'heumaticas- dysecéa-di pepsia - encephalite - epistax.es - frieiras - febre biliosa - febre gastrica -febre inQammatoria-febre intermíLtente -febrc de leite-febre nervosa-febre puerperzl- febre rheuma Lica - ferimento galactirrheaga trecismo - gastri te - grippa (catarrho epiclemico)hemicran ia - hemop tysia - hepa ta 19ia- hepa ti te-hydrocephalo-hemorrhoiclas-hysteria - impingem-inQammação do cOl'ação- infiammação do diaphragmaluxa ;ão e pontanea-molestia maculosa-molestia escropllulosa - mastite - menstruação irregular - metl'orrhagia-miliaria-noctambolismo-odontalgia-redema
dos pés - otite-ozena-paralysia- peripneumonia- peripneumonia nervosa - phthysica - phthysica gastrica
- pleurodynea - prosopalgia - psoi te - rhenorrhagia
- rheuma tismo agudo - di to arsicular - di to chronico
- dito na espinha dOl'sal- rogeola (sarampão) -scarlatina miliar - sciatica - soluços - spasmos - tetano
hysterico - tosse - tosse convulsa - tumefacção do seio
- tumor cystico - typho, em consequencia de exatema
recolhido - varice hemorrhoidal- variola (bexiga) ertigclll -.: omito de bebedeira.
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Symptomas gemes que a bryonia desenvolve.
Tensão, dóres tractiva , repuxamentos agudos, e fisgadas, sobretudo nos mem])ros e principalmente durante o movimento., coÍlldóres insupportaveis ao tocar,
suor na parte aU'ectada e tremor da mesma, quando as
dOres diminuem. - Rigeza e fisgadas nas articu"lações,
ao tocar, e durante o movimento.-Denoite, cansaço de
membros. com fraqueza paralytica...,Torpor e adormecimen to dos membros, com rijeza e cansaço.- Inchação
pallida, tensa, quente. -Inchação vermelha, luzente,
de algumas parte do corpo, com fi gadas durante o
movimento.-Dóres de pisadura ou de ulceração cutanea, ou como se a carne se tivesse desprendido dos ossos.
- Prisão tractiva no periostio. - Inchação e induração
das glandulas. -Nodosidades duras, em muitas partes
da pell , como peq uenas glandulas endurecidas. - Dór,
com anipiamen tos e frio no corpo. - Estremecimen tos
de musculos e membros. -Convulsões. -AggTavação
de dMes e de so1Jrimentos de noite, pelas 9 ho!'as,
a. sim como depois de ter comido, c pelo movimento,
melhorando dnrante o repouso. -lmlispo ição geral,
sensação de aperto, 'om arripiamentos causados pela
pressão dos vestidos. - Rcpuxamen to por todo o corpo.
- Tremor dos membros, endi rei tando-se depoi de ter
e tado deitado. - Falta de solidez nos membros, andando
depoi de estar as entado.-Granue cansaço e fraqueza,
sobretudo de manhã, ou passeando ao ar. - Necessi:lade
de ficar deitado. -Accesso de esvaimento. -Sensacão
de fraqueza, principalmente pas eando ao ar.
.
BOLHAS OU PHLYCTENS. - São pequenas empolas
que e manifestam na pelle. Curam-se com bell., mel'c.,
phoSllh., rh~ts, sulph.
BOTÕES NA PELLE. -São aroço duros que se encontram pela superficie do corpo-Combatem-se com
caust. sep.. puls. merc., lach.,
BUBO OCEELE-E' um tumor bel'lleal'io que sobrevem ás virilbas (hernia inguinal) proveniente do incarcel'amento dos jnte tinos: combate-se com n'U:l'i. vom.,
acon., bell.,cham.
.
BRO CHITE. - Inflammação dos b!'onchios com catanho Dulmona!'·.
Os ymptomas principaes são: excessiva agonia, inquietação, dóI' na te. ta, dejecções preguiçosas, dóI' fixa,
que aperta, lancinante, pressiva, debaixo da parte su~
perior do sternum; ~ensação dolorosa de pressão e aperto
que abrange todo o peito, violen ta oppl'essão, respira-
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ção dillicultosissima, rapida, anciada, irregular, levemente estrepitosa e fervente, suspendendo-se muitas
vezes cabalmente; voz rouca, orthopnéa (impossibilidade ele respirar em postura horison tal, ou forçado a
estar direito para respirar).
Indicação thcl'al)Cutica.

AconitttJl/. muitas dóses seguido de spongia tambem
admini trada em mui tas dóses.
Ar'senicum. Convém no derradeiro periodo .
Carbo vegetabilis contra a inQammação .chronica dos
bronchios. •
.
E' de grande provei to, além dos medicamentos recommendaiJos: phosph., cale., bry., p1~ls.
BUBAO syphilitico das virilha, .
E' aqui tomado no sen tido de inQammação syphili lica
das glandulas il1guinaes.
IlldimH,lào tbCl'31lcutica.

Acídttm nilriculn, /wIJ.,' iodiwn, mel'cu1'i'us, thuyrt, são
os remedias apropr iàdos.
Para o tra tamento do bulJões os medicamentos preferiveis são: mete., hepar sulphur. s'ilic.

c.
CACHEXIA.-Magreza cm consequencia de abuso do
mercurio (azougue).
A cachexia p'or abuso do mercurio e da quina é o
estado da macrreza manifesta e languidez physica e
moral que sobrevem depois de dóses aHopathica fortissimas e mui repetidas de uma e de outra destas substancias. Apresentam'sempre estas cachexias os symptomas caracteristicos do remedia que as prodU7:iu,
misturados muitas vezes com alguns symptomas principaes da molestia originaria contra a qual fõra applicado.
Indicação thcrallcutica.

Càchexia 1izercurial e syphilitica. Convém se ha nariz
cavado e agudo, ,concreções tophaceas (de tumores) l10
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osso frontal, ulcel'as syphiliticas na boca, carie dos
ossos do paladar: atwttm, silicea, merctw.
Cachexia merclwial e syphilitica, lycopodium e acidum
nitricum são os medicamento mais apropriados.
Spigelict. Convém na cachexia mercurial: boca fetida, ddres nas gengivas, ulceração da cavidade ela boca,
engorgitamento do orificio do conelucto das Il'lanelulas
sal'ivares.
I
Outro remedios proprios ão: belladona, cltlcar. sulph1tTata, carbo vegetabilis, acid'mn nitr'icll1Jl e aunt1lt.
CACHEXIA POH. AB SO DA QUINA.
Indicação thCl'allclltica.

Amica" {arrum, ilJeCacuanha , mercurÍ'ltS sol,ttbilis são
remedio mais apropri~dos.
CACHOCHYl\UA é a peneI' ão geral elo humores elo
corpo proveniente elo máo estado elo sangue, e para
melhorar o sangue convém: mtX vom., lt'tS., lycop.,
stann., veratr.
CAIl\fBRA é a contracção permanente ou pa sageira
elo mu culo a maior parte elas vezes da extremidade
inferiores com ddr mais ou menos iva.
O

Indicação thcrapcotica.

Cedem aS caimbras com fricçõe' seccas ou com
fricções ele tintura de m'nica.
Calcal'ca ca•.'bonica. ( ub-carbonato de cal.)

Caracter lJhysiolo.qico.
A calcarea representa todos o temperamentos.

TemlJo de acçâo.
Admini ·traJo na moles tias
paço de õ dias.

c~ronicas,

aLra pelo e -

Medicamentos a seguir-se.
Depoi ela calcarea convem Iyc., nitro ac., pbo, ph.,
silic.

AnUdotos.
Hry., camph., chin. uitl'., ue.) n. 'tom., sulph.
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Concordancia em symptomns.
Com puls., sep., sulpb., beU., lyc., merc., n. vom.,
phosplJ., rhus.

Exacerbações.
São moderad.as comsep., lyc.

pul., sulph.

lndicaç:lo tlacl·UllcoticU.

A calcarea convém nas affecções lymphatica~.-Alie
nação men tal - alopecia - ana arca - ano mia - artl1rile - ascnides-asthma - atrophia - aborto - cachexia- cardialgia - caria - cephalalgia - cancro no
nariz -chlorose - colera - chorea -cenvulsõe' - coxalgia - crosta de leite - dartros-dartro syphiliticos
- delirio tremulo - dentição dillicil- cJiarrMa -dól'
no testiculo-epilepsia - escamação da epiderma -e. terilidade -exulceração da mama- febre intermíttente
- fnngo na cornea- galactorrhea- hemicranea - hemopthysia - ictericia-incontinencia de urina - lepra
-leucoma da cornea -leucorrheiV- li thia e - moleslias escrophulosas - manchas na cornea - odontalgia
- ophtalmia - papeira - phthysica -pol po no nariz
-:- di to nas orelhas - di to na bexi o"a - pro opalgia pyro e - rach ite - rheuma tismo - rouquidão - crophulas me en tericas - pa mos - suppres-ão das hemorrhoidas - di ta das regras - yphilis - tinha da cabeça - tenia (soli taria)- tophu - tosse - 1umor y lico - tumor nos joelhos.

SY1nZJto1nas gemes que desenvolve a cCl[(;area.
Caimbr'as e contrac~ões dos membro- principalmente
dos dedos poUegares. - Dóres de de locação. - Dóre
pulsativas. -Lancinaçõe e dóres tracti a do membro , principalmente de noite, ou no tempo ecco e na
muelança do tempo. - Accessos de entorpecimento e
pallielez de algumas parles do corpo que parecem como
mortas. - Grand facilidade para de cadeirar-se que
muitas veze' é eguida de dóres ele garo"anta ou de rigeza ela nuca, com dóI' na cabeça. - Adormecimento
facil nos membros. -ElIervescen ia de angue, principalmente entre os individuos plethorico , e muita veze com conge tão na cabeça e no peito. -E'tremecimentos cm difTerentes membros. - Convul ões epi~
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lepticas, ás vezes de noite com' gritos. - Os symptomas se aggravam ou se renovam pelo trabalho n'agua, do
mesmo modo que ele tarde, de noite, de manhã, depois da çomida e com intervallo ele dous dias.- Soffrimentos periodicos e intermittentes -Grande agitação, que fórça a movcr·-se constantemente e andar muito.
-Tremor frequente de todo o corpo; augmentando ao
ar livre. - Dôr de pü;adura ·nos braços e nas pernas, do
mesmo modo que nos rins, principalmente movendo-se
'e subindo-se uma escada:-Indisposição geral de tarde
como precursor de um acce so de febre intermittente.
- Falta ele força, abatimento principalmente ele manhã
cedo.-r.ansaço e fraqueza nel'vosa,muitas vezes com pallidez do rosto, palpite de coração, vertigem, arripiamento, dMes de rins, etc. -Esvaimentos principalmente ele noite, com obscurecimento da vista, suor no rosto,
e frio no corpo. - Grande fadiga, elepois de ter faUado,
ou elepois de l:lm excesso moderado ao ar livre, assim
como depoi de menor esforço, e muitas vezes com transpiração facil e abundante. - Desejo ardente de .:e fazcr
magnetisar. - Abatimento ex~essivo, ás vezes com violentos accessos de riso espasmodico .-Inchação do corpo
e do rosto, com ventre grosso nas crianças. -Magreza,
ainda que soffrivelmente se coma. -Grande nuLrição
e muita obesidade.-Disposição para resfriar-se e grande sensibilidade p'ara o ar frio c humido.-Em passeando ao ar, tri. teza com c11ôros, dür na cabeça, entaboamento do ventre, palpites de coração, suor, grande
fad iga e mui Los ou Lros soUrimentos.
Cannabis sativa. (Linho canhamo.)

Caracter physiologico.
E' um medicamento anti-syphilitico e anti-phlogistico. Representa o temperamento sanguineo nervoso e tambem o lympbaLico. Sua acção parece ser
toda sobre o apparclho genito-oul'inario e glanduloso.

Tempo de (tcção.
Dura de dous a tres dias nas molestias agudas; de
duas a tres semanas Das chronicas.

Medicamentos a seguir-se.
Depois do cannabis convem merc., cale., canto
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An~idotos

.

Camph.

COllco/'rl(tncia em
s1J11I,ptonws.
,
Pnl~., bell., bI'Y., Iyc., morc., n. vom., pl1osph.
ri lU:;, , .'cp., .. ilic., ~ulph" ver:.llr.

:'t[o(leJ'aJll-~e

Exacerúaçãe •
com puls., rhu:>., natr. m., bry., sul-

pllur,

Modo da administração.
O mesmo lJue os preceden tes, porém nas gonorrli ":lS aguda é bom tomal-os ás colhere:; cc;nn illtervallos de quatro a . eis' horas.

Symptomas geraes qlte desenvolve o cannabis.
Dôres tractiva, arrudas e' Bontractiv;ls e pressivas,
com ens:.lção de paralysia, ou golpes e d61'es profundas em diversas partes, ou então, sensação ç0mo
quem aperta com os dedo .-Repuxamento rl1eumatism.ll durante o mO"imento, como se fosse no periostio.-Abatimento genl com vacillamento, e enr1olorisimento los joelhos.-Grande cansaço por ter
escripto ou fallado.--Tetano!>, principalmente dos membro superiores e do troIlco.-Muitos symptomas se
ag-gravam pelo tocar, pelo ar livre e pelo calor, b(}n1
~om9 de uoi te e depoi de meia noite.
.
Illdic:u:ão thCl·a.pcutica.

o caulílabis convem na amaurose-asthma-catarrlio
ela bexiga-catarata-colica nephritica-con tipação do
ventre- cystite- gOllorrMa- hematuria -illflotencia
-isclluria- nepbrites-llodoas na pelle-nodoas na
corne:.l - ophtalmia - peripneumonia - retenção (le
ourin:.ls- pasmo e ten ão do tendão d'Achilles-":sterilidade-tetano.
Cauthall'jjaa-il§. (Cantharis.)
Cal'acte!' phisiolorr'co.l
A!> canl.h:.lri a" t0m 11ma :lc'ç:o' e3pccial !wbre o
apparelho genit.o·-ourinario, e representam o temp~ra.
mento sanguineo bilio'lo.
D. M,
10.
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Tempo de acçiio.
Sua acção mais prolongada é até 20 dias, nas mole tias chronicas.
~Iedicamentos

a segnir-se.

Os medicamentos que se devem seguir depois das
eantbaridas, são; n. vom., cannabis, puls., sulphur •
.A ntidotos .

Aeon., camph., laurus, P?ls.

Concordancíet em syrnptomas.
Bell., pbosph., sulphur.

Exacerbações.
Moderam-se com mere., bell., bry., phospll., puls.,
rhus.
I

Symptom'as geraes que desenvolvem as cantharidas.
Dôres arclentes como por escoriação em todas as
cávidades do corpo.-Dôres agudas no interior, em
diversas partes.~Dôres tractivas, arthriticas nos membros, com. affecç'ão das vias ourinarias, e melhoradas
pelo roçar. -Dôres violen tas, com O'emidos e lamen·
taçães.-Sensação de seccura nas articulações.-Falta
de Ilexibilidade ,cm todo o corpo.-Abatimento e fraqueza, com sensibilidade excessiva em todas as partes
do corpo, tremuras e vontade de se deitar .-Prostração das forças, chegando até á paralysia .-Convulsãe.,
tetaoos.-Os soffrimentos se manifestam principalmeo te
do lado. direito, e diminuem na posição deitada.-Os
symptomas se renovam em todos os sete dias.
hulicação tbcl'apcutica.

A cantb:aridas convém na colera asiatjca- colica
nephritica :...- coxalgia- cystíte- diarrhéa chronicadysphagia- dy uria- febre intcrmittente-gonorrhéa
- hematuria - hydropia -prurido na vulva-renitescarlatina miliar- ciatico.
J
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C:;al'~O ve~·eta.bilis.

(Cm'vão

veg~tal.)

Caracter lJhysiologico.
O carvão vegetal obra como um deprimente do systema sanguineo: representa todos os temperamentos.

Tempo de acção.
O maximo de sua acção é atê
lestias chronicas.

l.lO

dias, nas' mo-

A1edicamentos a seg«ir-se.
Depois elo carvão vegetal convem, segundo os symptomas, seguir-se ars., merc.

Antídotos.
Ars., camph., coIL, lach., spir. nitr., dulc.

Concordancia em

sy"~ptom~s.

Lyc., puls., sep., sulph.

Exacerbações.
M.oderam-se com puls., sep., sulph., beli., cale.,
merc.

Syrnptomas geraes qtte desenvolve o carbo vegetabilis.
Dõres com anx:iedade, calor e desanimo completo',
ou com oppressão depois do accesso.- Repuxamentos
agudos e dóres tractivas, artht'iticas, com fraqueza
paralytica, principalmente nos membros, e soffrimentos
por flatulencias ou com oppressão da respiração, logp
que o peito é atacado.-Dõt' de deslocaçao nos membros
ou sensação como se houvesse um derreamento.Dõres ardentes nos membros e nos ossos.-Pulsações
em differentes partes do corpo.-Soffrimentos produzidos por qualquer gei to nas cadeiras, ou por ter
andado em carruagem ,-Tremor e sacudimentos nos
membros, de dia .-Adormecimento facil dos membros.
-Muitos dos symptomas apparecem andando ao ar
Iivre.-Magreza sobretudo do rosto.-flioedeil'a de todos
os membros, sobretudo de Jllanhã ao levantar .-Grande
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fraqueza dos mu.sculo /lexores.-Pl'o tl'ação exccs !"ra,
muHas vezes a~e desfalleccr, mesmo de manliã na cama,
ou principiando a andar .-Queda rapida de forcas.Prostração geral pela volta do meio dia com ncces idatle
de apoiar a cabeça e de descansar .-Paralysia e falta
total do pulso. -Facilidade para resfriar-se.
Jndicação thel'allelltica.

o éarvãa vegetal convém no ane'l1l'ism:t-an~ina
asthma-cache -ia mel;curial-car lia1gia-catarrho,pulmonar - cephalalgia - cholel'a -colica - congesl ãodóres abdominaes chrollicas-epi taxis--:-epl1 tida-febre
intermittente-flatulencia-l1emol'l'lIagias de u]cel'asditas dos oUlOs-bemorrhoidas-hytlrothorax-ictel'icia
-mens truação d ifficul tosa-pn eumOB ia ne rvosa-pllthy. ica- queimadura&- rouquidão -sarna-sc;JI']alina
miliar -sciatica nervosa - ulcera - ulcera pu tl'it!aul'ticaria:-'-ycrmes.
ChalllomiUa. (Chamôrnilla-Macelllb.)
Caracter lJhysiologico.
A c1t:nllom'lla é o pl'iricipal medicamento para os
meninos. H.epresenla o temperamento nerYo~o e lymphati.co por excellem:ia. E' o grande remedio das convulsões e a Laq 11 es ne 1'vosos.

TemlJO de acçc1o.
ua acção é certa, e por i '50 convém 'que 'cja repetido.

llfellicamcntos a seguir-se.
Depois da chamomilla, convem bel!. e ign.

A.lltidotos.
Acon., alum., 1.101'., camph., coce.,

ignat., n. vom., pul •
Concorclan~ial

el1b sYlJlptomas.

Bcl!. , n. "orn. 1 pu!.., sulphur.

oIT., coloc.,

nE m:Dlr.l]';.L
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E:vacel'bações.
Moderam-se com bry. , n. vom. , pulso

Symptomas gemes que desenvolve a chamomill(t,
Dures rbeuma ticas, tracti vas, principalmen te de noHe,
na cama, com estado paralytico e sensação de eu torpecimento nas partesalTectadas, eneces idade de as mover
constantemente; aUi \'iada~ pelo calor extel' ior. - DóI',
com sêuo, calor e vermelhidão (de uma) das faces, e
suor quente da cabeça, mesmo no couro cabeUudo.Dures pnlsaLivas, como n'um abscesso.-Sobre-excitação
e s,obre-impres ionabilidade de lodo o systema nenoso,
t:om sensibilidade excessiva a toda a dUl', que parl,ce
i osupporta vel e leva ao desespero.-Gl'ande sellsibilidade
ao ar liHe, e principalmente ao vento. -:Membros como
rijos e pal'alysa(lo~.-Grande-fraqueza e caduquez; logo
fi ue a dÓl' começa, ba perda de forças até callj[' em de.faIlecimento.-Accessos de esvaimento, com sen ação de
molleza e de desconsolo na relYião precoI'dial.- Acces os
de catalepsia, com physionomia hippocratica, extremidades frias, olhos meiD fechados, pupilla dilatad<:Js e
ternas.-Accessos de spasmos de convulsões, com face
vermelha, inchada, e movimentos convulsivo do olhos,
das palpebras, dos beiços, dos mu culos, da cara e da
linrrua.-Convulsões epilepticas, com retracção dos Jlollegal'e , espuma na ·boca, precedidas de colica~, ou S guiuas 1e um estado soporosb. - Nas crianças grande
vontade de conservar-se deitado: a criança não quer
andar, nem ser carregada.-Estalo e dóI' de quebramento
nas articulações. '
Indicação

thcrapeutic~l.

A chamom\lla convém na angina-arthrite-a phyxia.
- asthma - aborto-b'lepharospasmo- cachexia - carLlialgia -catalepsia - catarrho das crianças- cancrocholcra-colica ventosa-contracção dolorosi sima para
o parto-convulsões-croup (angina roemura.(losa)crostas no leite - dentição difficil- diarrl1éa - dóres
a1Jdominaes durante o parto - dóre. violenti simas denoi' do parto - dysenteria - encephalite - epilepsiaepistaxis-erysipela-f br'e bilios<l,-fcure catharralfebre de den tição~fcbre gastrica-febre in terroi lten te
-feure nervosa-febre puerperal-fcbl'e rheumalicahemorrhagia dos olhos-llepa ti le - ictericia - infiaffi-
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mação das glandulas submaxillures e axillares-induração dos peitos -Iypotltimia - menstruação irregular
-methorragia- odontalgia - ophthalmia catarrhal-'
phtbysica-l'l1euma tismo-scarla tina miliar ~sciatica
spa mo -tinido dos ouvido -to se ferina-tympanite
-ulceras na boca e na lingua-=-vomito.
CALCULaDOS RINSEDABEX.IGA. (Veja LI'rruAsls.)
CA CRO é a degenel'ençia dos tecidos organicos.
O;; symptomas geraes do cancro são quasi os mesmos
a respeito de todas as especies de cancro; mas ordinariamente não apparecem senão no terceiro grão
da moJestia, elles constituem o que se chama cachexia
cancerosa; tres gráos se distinguem nesta afi'ecção:
1.., cancro principiante: os symptomas são ainda obscuros, e ás vezes até pouco visiveis; 2.·, cancro confirmado: 0& .signaes são manifestos, mas o mal é ainda
local; 3.·, cachexia ca-ncerosa: toda a economia participa da molestia. A pelie perde a c6r' natural, torna-se
amarellada, ao depois amal'elia apagada; a gordura e
forças diminuem, o somno é perturbado, perde-se o
appetite, digestões laboriosas, sobrevêm flactulencias,
colicas, solturas de ven tre; tosse, pulso accelerado, a
materias excretadas, a ourina, materias fecaes e os
uores ex-halam cheiro fetido. As di versas affecções á
que se tem dado o nome de cancro, dilIerem muitopela intima alteração dos tecidos em que elle tem a
séde: porque ora 11a simples destruição ou erosão dos
orgãos (ulceras cancerosa ') ; ora transformação ou em
uma substancia pouco resistente, quasi homogenea,
opaca, branca ou avermelhada, lobulada, atravessada em
todos o sentidos por vasos sanguineos assemelhando- e ao parenchyma do cerebro (encephaloide); ou
seja em materia dura, de branco pardo ou azulado,
luzente, meio transparente. São estas substancias eapazes de amolleccrem e de·se ulcerarem. Os symptomas
locaes ofIerecem ainda muito mais variedade; de sorte
que nos vemos na ne,cessidade de tomar por carar-teres
geraes destas molestias seu auginento indefinido, as
dMes lancinantes que ellas produzem, e aj:6r amarella
chumbada que imprimem nos tegilmenlos. A' estes
symptomas geraes se deve ajuntar um dos tres modos
de alteração organica acima apon tados.
Indicação therapeutica.

Arsenico, belladona, cal'bo animalis, _carbo vegetabilis,
mcrwl'io, nitri aciclw1t, são os remedios mais proprios.,
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CANCRO DO LABIO INFERIOR.
Indicação tbcrapeutica.

E' causado pela pressão do cachimbo ou da compressão
constante dos dentes. Uma gotta da primeira diluição
de eoniell1n maculatum basta para curar.
Silicea. Havendo endurecimento cartilaginoso e ulcera do labio superior, com fundo rêgo coberto de
crosta cartilaginosa.
Out['OS remedios convenientes são: conium seguida
de silicea e de sepia,.
CANCRO DO NAR1Z.
Indicação tbcrapeutica.

Sulphur, sepia, calcarp,a carbonica, a·wrum foliatum,
são os remedios mais proprios.
Para os soITrimen tos geraes do exterior do nariz,
combattem-se com: a~tr., caust., !cali., 1nerc., natr.,
puls. , dtus., spig.
Para os soffrimentos geraes do interior do nariz os
melhores medicamentos são: ant. erú., aur., calc.,
graph., silie., spig.
Para os soITrimentos dos ossos nazaes convém: aur.,
mere.
Para as moles tias que apparecem na parte superior do
nariz convém: hyos.
Para as moles lias do dorso do nariz convém : phosph1'~,
ae.
Para os sofIrimentos dos lobulos do nariz convém:
earb. an., cm'b. veg., caust., sep.
Para os soITrimentos das alas do nariz convém: thuy.
Para os soffrimen los do tabique, os medicamen tos
mais apropriados são: awr., iod" mere.
CANCRO DA MADRE.
Esta terri vel moles tia conhece-se pela gora nde iraqueza e prostração de força~, violenta picada nas parte
genitaes, corrimento putrido, fetidissimo, negro-pardento, semelhante ás vezes ao oro do sangue' o ol'ificio
da madre está posto obliquamente na bacia, toda a
porção vaginal e a face posterior da madi'eacham-se
duros e cobertos de verrugas.
Indicação tbcrapcnt.ica.

China, thuya, arsenicwn, hepar sulphwr. cale" belladona, platina, amiea, pulsatilla, staphysagria, são o
medicamentos mais apropriado .
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Sl"Jui'l'l'ho uo collo ela maLlre, com a~pccto catlavCl'oso,
magreza, olhos encovados em sua ol'h,itas,
dilatação das pupillas, grande fraqueza, humor (ri le e
rabujcnlo, arrolos, dige~lão diffi'cil, colica .venlosa.
{lôre' lancinantes nas regiões lombar e scialica, dôres
terriVicis na região inguinal, d(}res pungente.' na madre, perda branca com corrLmento de maleria avermelhada, acre e felida, que põe nouoas parda na roupa;
sahe a miuclo sangue coalhado pelas padcs, suspensão
l]e menstruos desue longo tempo, o collo ua m~d re duro,
i'nchado, insen. ivel, ulceração elo labio superior da madre que se sangra a.o locar-o e-lhe: Irellado71Ct, arsenicll1n,
platina, chamomilla..
Arsenicttm e belladona deram em muitos caso~ algum
allivio ás enfermas.
CANCRO DO ESTü:\JAGO.
Lyco}Jodiwln é o remedio mais proprio.
CARBUNCULUS.-(Veja-se ANTllAZ.)
~xtrcma

Inclicaçã~

thC1·apcntica.

o braço esquerdo inchado, diminuição progressiva
<le forcas: ars.
Ruus. 'Convém no carbJll1cuto na nuca, dolorosissimo,
<le aspecto vermelho pardo, algum buracIuinhos no
meio, que lançam fetido pus,
CARDIALGIA, GASTRALGIA, GASTRODYNIA. E' a
dôr continua ou intermittente, as mais elas vezes e~a
ccrbnnte, mais ou menos forte, que occupa a parte média cio cpigastI'io ou a mesma região do carclia.
lmlieação thcrapcntica.

Constipação, gosto amargo, PYI'osis (acrimonia do estomago), o café exaspera os symptomas, pre são,oerramenta, tensão na região gastl'ica, a sensação de cert'amen to dilata-se a tê ao peito, nuca, e acaba com lla tulencia e palpi tação do coração. Nux vom'ica, cotrea, coccullts,
:sulphtt1'., são medicamentos preferiveis.
Cardialgia chl'onica com dóI' de cabeça e aJTecçàes
inorbosa. cIo baixo veH tre. NtlX v0111ioa, bellad01w" enphorb., são os medicamentos preferiveis.
Cardialgia com constipaçITo, vomito de alimentos, e
nffiuencia de agua na boca. Nn:x;, calcal'ea ca:l'bonica, são
os pl'eferivci. ,
Cal'cJialgia com beliscadura, picada e sen ação na cavid.'J.ue do e'tomago como se agalJrassem aquella parte com
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n mão, e a segurassem com as unha . estende-se a dÚl'
da fosseta do coração até ao umbigo. O doente sente-se
alliviado curvando-se ou aperando as partes doridas.
Belladona e sepia, são os medicamentos preferiveis.
Cardialgia, sensação dolorosa de formigueiro, picada
e prei'são no estomago, dures quasi continuas, constipação. Nux vomica, stannmn, sulplutr., são os med icamentos que convém.
L1}copodium, acidmn nitricwn. Convém havendo dôr
surda na região gastrica, com sens:Jção de frio no estomago, face pallida, amarellada, dóI' de cabeça, o andar
.
excita dôres no sacro e grande cansaço.
Belladona aj udada de pulsatilla. Convém se ha violentissima cardialgia em uma moça loura antes das épocas
lunares, dÔres contractivas forçam a enferma a curvar-se. A cardialgia é acompanhada de vomito acido e
dejecções diarrhaicas de ag-ua amarellada.
'
Cocwlns, bryonia,pulsatilla. Convém se ha contracções
espasmodicas depois do mais leve resfriamento, pressão,
picadas e abalos na regiã'J gastl'ica, o baixo ventre inchado como um balão, ano tos de liquido aciâo.
Nux vomica. Havendo violenta cardialgia quotidiana,
en tumescencia do vcn trc a cada refeição, com dóre,;
atanazantes, caimbras pressivas e de aperto na região
gastrica, arrotos de liquido acido, vomito.
Nux vomica, ajudada de arseniwm. Convém' se ha
dOres de caimbras e sensação de fraqueza na parte superior do abdomen, vomito do alimento e bebidas
immediatamente ue pois de ingeridas.
Nux vo~nica, cocCltl. auxiliadas por carbo vegetabilis.
Convém na cardialo-ia com violenlo aperto do peito,
accumulação de agua na Loca.
Acidttm nitriclt1n. Foi de grande provei to em uma
cardialgia chronica de 20 annos,
itl'senicum aj udado de bl'yonia. Convé m na ca rel ialgia
complicada de vomitos amiudados, vomi tos de alimen tos
ing-eridos, vomitos de lombrigas.
Bal'ytct acetica auxiliada de 1WX 'Vomica, coniltnt e
sltlplwl'. Oonvém na carclialgia por suppl'essão de algum
dartro. O u o destes remedios fez appal'ecer de novo
o dartl'o e desapparecer a t:3I'dialgia.
Belladona. Convém na cJl'l.lialgia de mulher pejada,
violenta dóI' fIe caimbra na fosseta do coração e no
hypocondrio esquerdo, acompanhada de esforços para
vomit:u, seg-uidos de vomito, pressão na bacia, face
flolb,'a, balofa, perda parcial de conhecimento.
Belladona e nltx vomica. C0J1\'ém n~l cardialgia com
I..
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dôres no coração e vomito, picadas no peito, e ás vezes
com violento aperto elo mt';smo.
Bismuthwn. Convém na cardialgia com sensação de
pressão, de peso no estomago, e inçommodo ind izive1.
Bysl1wthnrn. Na canlialgia hystel'ica é poderoso me.dicamen to.
JJryonict. Convém se ha ardor no estomago; o menor
movimento excita uma metronhagia.
Br!fonia. Convém na cardialgia em consequencia de
mole tia no baço.
Calcarea carbonica. Convém se ha elôrcs no coração,
arrotos azedo, vomito, bemorrhoidas cega..
CurDo animalis. Se Ira pressão, ardor no estomago,
vomito agro ele lombrigas e constipação.
Ca,rbo vegetabilis. Se ha violentissima cardialgia com
llatulencia.
ÇarDo vegetabilis. Convém na cardialgia, sobretuuo
'depois das çomidas, violentas picadas e pres.. ão na
região gastrica, acha-se esta como um. b~lão e doloro a.
Ca'rDo vegeto e graphites.
Carbo vegetabilis. Se ha dóI' intoleravel, picante com
aperto no estomago, pressão, e ardente de ejo de beber
agna gelada; vomito de bebidas, rouquidão. Carbo vegetabi~is e snlphu.r, são os medicamentos preferiveis.
Chamomilla. Convém se 11a pressão no estomago como
por uma pedra depois das refeições.
China. Convém ·na cardialgia em conseqtlBl1cia de
parto, :;om pyrosis, vontade de vomi ta r.
Gnajac. Convém na card iaIgia violen ti ssima, que se
agg-rava muitas vezes até vomitar sangue.
Jgnatia. Se 11a picada no estomago, leve mordicação
com sensação de fraqlleza e vasio na fosseta do coração.
Ignatict ajudada de nux vomica, e chamomilla. ·Con vém
na carclialgia havendo dóI' de caimbra, pressiya, na
fosseta do coração, que vai ter á espinlI:J. dorsal, c
priva o enfermo da respiração; nenhuma posição lhe
pMe melborar o estado; arripiamenLos, ranger ele
úentes, s~de abrasadora, grande cansaço ao menor moi'imonto.
.
Lctchesis. Se ha dôres e caimbras atrozes no estomago,
com violentas eructaçGes, desejo de vomitar c vomito.
Lycopodimn. Se ha dóI' periollica de 8 a 14 dias de
duração, que ces'a á noite no leito, para voltar de
manhã; ellsação orno se lhe aperta sem com força o
e tomago dos dous lados, menstruos mui abundantes.
Nitrum. Havendo dôres cont-ractivas e errantes do
cst.omago.
.
I
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Nax vomíca. Con vêm se ha dôres puxantes no sacro
depois de cada refeição, que sobem até entre os hombros.
Nnx vomica. Convém. na cardialgia por accesso, inchação da região epigastrica, com dôr ao tocar-se-llte,
violentas biliscadas no est.omago, que se dilatam para
o quadril esquerdo.. A ingestão dos afimenlos provoca
e. tas dôre, ~ue augmentam durante a noite, e principalmente de manhã.
NUI vomíca. Convém na cardialgia complicada de
aITecção hemorrhoitlal, violenta dôr com aper 10 no
estomago e região do ligado, entumescencia de balão
na parte superior do ventre: não púde o en(ermo tolerar fa menor pressão na fosseta do coração, baixo
yentre inchado. Ao der:linar da moles ti:} dOres sacras
e inchação dos nós hemoJThoidaes.
NllX v01l1,ica. Se ha violenta pressão no estomago
depois de comer, que diminue algum tanto quando
o doente está se'ntac.lo e quando se curva para diunte;
ao mesmo tempo arrotos sem nada no estomago.
Nux vomica ·e calcarea c.2;"bonica. Ha vendo cardialgia
violentisc;ima.
Petl'oli'ltm ajudado de gra]Jhit. Convém na cardialgia
complicada de hemorrhoidas.
PhosJ1horns. Ha vendo dôres voltejan tes com aperto
na fosseta do coração, com anotos azedos e vomito
de uin liquirlo claro e acldulado.
PhoS1Jhol'. Havendo pressão contractiva na região.gastrica, acrimonia de estomago e frequente soltura de
venLre.
-.
,
Phosphor. Havendo gTave afTecção de estomago com
cai mbras, emmagl'ecimen to, vomi to.
))nlsalilla. Convém na cardialgia com vomito, horripilação, calor na cabeça e emmagrecimento.
Pulsalilla. Convém na card.ialgia com puxamenl.o e
. '
formigaUlento.
Pulsatilla. Hayendo violenta' dôres de estomago, dôr
de cabeça quasi continua, emmagrecimento, digestão
dilllcultosa., humor triste e anciado, o doente não pMe
sol1're1' a menor preso ão no estomag-o.
Silicea. Convém na cardialgia com dóI' de alormen tal',
{IS vezes picante' enc;ação de calor e de frio que corre
o dorso e a nuca, dôres no coração pela manhã.
Sta,nnwn. Havendo sensação de um obstaculo na 1'0 .•
sela do oração, formigamento e caimbras no estomarro
e. em volta do umbigo, com dôres no coração, YenLo.sllJac1es e frequente de ejo inulil d' faz r drjcrçiJcs.
Stannu1n. Convém na carrlialgia jlcrtinnz.
I
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Veratrwn. llavenclo constricção mui dolorosa do estomago, que se estende até á região epigastrica c ao
diaphragma, acompanhada de diarrhéa.
Outros remedios de muita importancia são: pu.lsatilla,
nux vomica, cocculus, bryonia" ipecacuanha, sepia.
f.ARDITE,-Inllamma.ção do coração.
Conhece-se este sofIrimento pela grande anciedade,
febre violent.issima, pulso mui accelerado, rooUe, pequeno, desigual, intermittente, desfallecimentos, extremidades frias, ordinariamente tambem pressão dolorosa na região do coração, no lado esquerdo do
slernum. 05 symptomas são llllJ.i parecidos com os da
pet'ipneumonia (chegada ao ultimo gráo), porque dependem da estagnação da circulação no coração e pulmões. ,Mas a ausencia da tosse pulmonar, a respiração
antes apertada e constrangida do que curta, o desfallecimento ea' situação horisonta1 do enfermo (que é absolutamente impossivel na peripneumonia) distinguem a
cardi te da peripneumonia.
Indicação thcrapc":tica.

Bryonia, aconit., pnlsatilla, cannabis, são o.' mcd i 'amentos mais proveitosos na inl1ammação do coração.
CAHDlOGMA.-Palpitação forte do coração. (Veja-se
tamllem PALPlTAÇÃO DO CORAÇÃO.)
,
Indicação thcrapcutica.

Os principacs medicamentos são s]1igelia. Se ha violentas palpitações do coração com sen, ação como !-ie
apertassem o coração, as pulsações do coração são
confusas, accessos de sulTocaçâo, spasmos do peito,
teme o doente morrer suITocado ao menor movimento.
P/wsphor. Havendo picadas, pressão, agonia,. aperto
r.om sensação de adherencia do coração, violento batel'
do roração com abalos até ao pescoço e, cabeça.
Anrnm. Havendo violento l)ate1' do coração acompanhado de agonia e aperto do peito.
Pnlsatilla ajudada de aconito. Se ha violento puI.'ar
lia coração, perda de sentidos, miJo humor, grande
facilidade Pom assustar-se.
Spi,qelia. ConYém w a aus uIt.ação faz ouYir um rumor
. 'melhantc ao miar de um gato, os esforços que faz
para eVilcuar e a morada em carnarinha aqnecida.
cau. am desfallecimento no enfermo ancia., re 'pi ração
curta, conv lU llluL ao doenle a postura alia dacabc(~a.
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Para 'o batimento do coração convém: acon., calc,
chin., lycop., merc., natr. m., puls., phosph., sepia.,
spi,q.. sullJhttr.
I.
\
Para os batimentos com ancledade convém: canab.,
cale., lic., phosph., puls.
Para os batimentos com intermittencia convém:.
chin., dig.. natr. mm'., JJhoS1Jh. ac.
Para o tremor do coração convém: cale., spig.
CARDIOPALMUS.
.
E' o bater do cGração violentissimo e quasi con~
vulsivo, semelhante aos abalos convalsos que se sente
na região do estomago, a que chamamos sobresalto
cpigastrico. Cura-se com rlms. havendo dôr paralytica
e formigamento (myrmecismo) no braço esquerdo.
CARIES.
E' a ulceração dos ossos. Ordinariamente precedida
de dóI' local mais ou menos forte e profunda. O OSS()
incha, ulcera-se e dá lugar a suppuração mais ou menos
<lbundante. Tem esta sua sede I,Ias partes organizadas
do osso; a membrana que forra as cellulas de Slla
substancia esponjosa, secreta um liquido puriformc,
que se <ijunta facilmente em um foco, em razão da
comIllunicação estabelecida entre todas aquellas cellulas; o periosteo externo participa da inl1ammação,
a. partes molles que cobrem o osso doente engorgitarn-se, uma fistula apparece d'e dentro para fõra;
dclla decorre sorosidade negra, a principio moderada,
mas que em Dreve, depravada pelo contacto d() ar,
cxhala cheiro infeccionado.
indicação

tbCl·~l.J:IClltica.

A carie do antebraço direito e perna direita, com
engorgitamento consideravel, corrimenLo de ichor
(sang-lle alterado, acre, fetido, e misturado com pus),
e febre lenta. Convém china, asafcetida, phosphor., sulphu·r, stlicea, acidmn nitricwn, carbo animalis .
Carie .do antebraço depois de alguma queda. Convém amica, silicea, calcal'ca carbon., sulph1t1", e colocyntlúdas.
Carie da perna. Convém snlphltr, silicea.
Carie da articulação do cotovelo, com ulcer;] fi.tulosa do osso. Convém calcarca ca,rbonica (I'hlts.),
siticea, lycopodiwn e s·ulphnr.
Carie do femur (os o da côxa) de um rJpaz cscrofuloso. ConYém scpia e acidwllnit'ricnm.
Carie fungosa da mâo. COlJI'élll 1'Ims., c arscniwm.
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Clrie da maxilla inferi-or com fistulas da glandula
parotida. Convém silieea.
Carie dos ossos da face. Convém ealearea earboniea,
silieea.
Carie da terceira phalange do dedo médio. Convém
silieea.
Carie elo pé com febre hectica. Convém amica,
lyeopodinm, silieea.
Carie do antebraço com inchação vermelho-azulada
e febre bectica. Convém pnlsa-tillCL, 1nezerewn, sabina,
silieea, calearea .eal'boniea e lycopodiwn.
Carie sypbilitica dos ossos do paladar e do nariz.
.
Convém (/.!trttm.
Carie syphilitica do processo alveolí)'r complicada
de ozena. Convém a/trnm 11wriatiemn.
Carie da tibia, com in(]ammação da perna toda:
a ferida lança um cheiro f 'tido, nã'O podem as partes
aO'ectadas sofIrer o menor tacto. Con.vém silieea, asCL
fcetida, ealea,rea earbonica, m.ezereltln, silieea, sulphnr,
e aeidu1n nill'icwn.
C'lrie recente ela tibia. Convém silieea.
C1rie da tibia: ulcera azulada, muito sensivel, com
bordos duros na face interna ela perna esquerda, lançando pus [luido e fetido, trImor frio no malleolo
intcrno do pé esquerdo. Convém asa {cetida uma gotta.
Carie das duas tibias e do antebraço e. quardo, com
muitas ustulas, progressiva diminuição de forças, e
diarrhéa debilitante. Convém slllp/wr, asa {celida>
acidwn nitriw1n, e aeúlmn lJho.~phoriCltm.
Ta mbem se pód e em pregar angustura, veratr. con tra
a carie.
Para as caries dos ossos convém asaf., lyc., mere.,
sitie.
Para as caries dos dentes convém: bell., borax., me::cl'.,
lULtr. m.nr _. 7Jlwnb., sep _, staph., tart_
CATALEPSIA.
E' a completa u pensão da' sensaçãe e movimento.
voluntarios, com aptidão ;nos musculos para continuar
no m smo estado, ou para tomarem e conservarem
o que se lhe" dá.
hlllicac:ão thCl·Ulleutica.

tramoniwn. Convém no comrço da enfermidade paI'
dôl'c' pungentes na cab ça, vertigern e peso da caheça, depois p rda dc força, 01110 fix.os, boca aberta,
peda llú sentido', podem morcl'-se toL1o. os fi mbl'o
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do enfermo á vontade, e conserva cada um a postura que se lhe dá.
Aconitmn e bellaclona foram muitas vezes empregados
felizmente contra a catalepsia.
CATARA'fA.
.
Consiste a catarata na opacidade do crystalino ou
de sua membrana, opacidade que se oppãe á passagem
dos raios luminosos e tolbe a visão. Em comeco da
molestia veem os doentes os objectos como atr'avez
dé um nevoeiro e de uma leve e subtil craza, que
vai avultanclo em densidade; avistam corpu culos, flocos
enegrecidos que lhes parecem suspensos no ar' a
final já não podem distinguir a fórma uos objectos,
e acabam Gompletamente cegos. A pupilla então parece tapada por um corpo opaoo de côr variavel, as
mais das ,"ezes esbranquiçada; ella se dilata e aperta
pela impressão da luz sobre o olho são ou sobre o
doen te, se a opacidade do crysta liuo nãe> é completa; algumas vezes fica immovel, o que -pMe depender da amaurose, da adherencia do cl'J'staüno ao
iris, etc., etc.
Indicação therapclItica ..

Catarata de um rapaz escrol'llluloso: sul/Jhur' muitasdõses até a cura, intercalando duas vezes pulsatüla.
Catarata de uma mulher de 61 annos : cura completa
em seis semanas com sulph1W. e causticlt1n.
,Catarata principiante em conseqnencia de suppressã.()
de sarna, tres dõses de ]ntlsatilla e (luas de cannabis.
Catarata traumatica (em consequen.cia de lesão physica). Cannabis.
Catarata erystalina simples (isto é, que tem a séde·n~
crystalino) com lagTimaçâo, rubor da conjunctiva, pressão no olho eomo de grãos de ar0a. Pulsatilla, cannabis ,
e opiwn.
Catarata crystalina membranosa (islo é, que tem seu
assento no crystalino e na capsula deste). NagneS'iacarbonica, e tint1tr'a cannab'is. Eupltrasia, foi .applicada algumas vezés utilmente.
Fóra destes meios empregar-se-ha a operação cirurgica.
São medicamenlos mui apropriados para a cura da ca.ta ra ta : eU]Jh7'., ]J1tlS. , sulph .
, Para a catarat;l reLicular conv m: callst., plnmb.
CATARRHO. E' a secreção anormal da membrana muCosa das vias da respiração.
,
No sen lido de ca tanho pu lmonar aqui é affccçãq rllel1~
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lnatismal da trach6a c bronchios. Symptomas: tosse
secca ou acompanhada de expectoração mucosa ou de
sorosiclade acre, rouquidão, sensação dolorosa na trachéa
e pulmão, quando a doença tem chegado a subido grão.

,

Indicação tberapeutica.

São principaes remedios cont.ra O catarrho: nux vomica, pulsatilla, chamomilllL, phospllOr.. ipecacuanha,
ignatia, bl'J/onia, mercllri·us. dulcamara, sulp/wr, dl'osel'a,
hepar sulphwris, verbascn1n.
No catanho agudo convém: aconitlt1n, ipecacnanha,
sqnilla, senega.
Sqllilla convém no ca tarrho chronico com secreção
abundante de muco branco e viscoso que o doente não
póde exp'ectorar senão por uma tosse forçada e fatigante.
Stannum convém no catarrllo chronico com copiosa
expectoração mucosa,Yoz rouca, sensação ue fraque:'.a
no peito, asthma anelando, e subindo escadas.
P1llsalillcL convém contra catarrho chronico c pulmonar com frequente expectoração mucosa.
Tartal'ns stibiatus r:6tIvém no catarrllo suITocante com
sufTocação de um rapaz de'" annos, respirac;ão custosa,
cstertosa e roncaf!te. (Veja-se CORYSA, TOSSE.)
CALLOS NOS PESo E' o indurecimento do tecido da
pelle em consequencia de compressão na parte.
Indicação tbcrnpeutica.

Calcarea car.bonica, petrolinm, phosphor., acidmn phosphorictL1Il, S1llphur, nux vomica.
Para os callos dos pés em geral conYém: (Lnt., enld.,
sep., sitic., lycop.
Para os callos inOammados convém: silic., lycop.
Paea Os callos que dão lisgadasconvém: bt'y., calcarca,
1'/ms, wlph.
.
Para os que dóem como se estivessem escoriados
convém: ignat. scpia.
.
CEPHALAGRA.-Dôres arthriticas na cabeça, gota
mal colJocada na cavidade cerebral.
hlllieac::1o tberapeutica.

Rhtts. Ha vendo a c.abeça tomada, dôres crueis, pun~
gentes.
Belladona, e zincwn foram empreg:ldos com bom succes'o.
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CEPHALALGIA. - Dares de cabeça que podem ser
uiflllxionaria" ou rheumaticas.
Indicação tberapeutiea.

Os principaes medicamentos para curar as ddres de

cab~a

são: m~x vomica',lJulsatilla, ignatia, belladona e
bryonia. Em clifrerentes lugares da cabeça, dMes crueis
com direcção ao interior depois de se.l1averem transformado em d6res fUI'antes e pressivas, dar de fractura
no;' olhos' o tegumentos da cabeça dolorosos ao tacto,
a menCH' fadiga de e pirito excita violentas ddres, o
doente teme bulha, grande fraqueza de memoria, zunido nos ou vidos, magreza, face lívida. O resfriamento
provoca pressão no estomago e espasmos da garganta.
Cepl1alalgia chronica. Convém carbo vegetabilis, sepia,
phosphor., !fiCitlum nitricum, aconitum. Violentissima
repila lalgia em consequencia de resfriamento; humor
mui irritavel; o doente cle'Sabafa facHm,ente em queixas
e censur·as. Aconit. curou-a em quatro horas.
Aconitwm. Se ha dôr em uma parte do osso pariela I esquerdo, que se manifesta. ao menor contacto e
pelo do ar.
Antica. Convém na cephalalgia chronica com vonlade de lança r.
Amica. Convém na cephalalgia em seguimento de
pancada na ca beça .
jrsenicum. Se ha dôres atrozes que se fixam principalmente nas gengivas, acima dos dentes incisivos superiores, e que privam o doeu te de todo o socego.
Aurum. Se ha barulho e susurro na cabeça.
Bella,dona. Ccphalalgia em consequencia de resfriamento e de cortar o cabello.
Belladona. Violentissima cephalalgia aggravada pelo
andar, fallar e por luz forte e mais pequeno movimento.
Belladona. Convém na cephalalgia nervosa se apparece
a dóI' de manhâ e dura até á noite, acompanhada ordinariamente de vomito amargo, violenta pressão no alto
da cabeça e fontes, vertigem ao mover e levantar a cabeça, mas sobretudo ao abaixar-se, congestões na cabeça,
e esta embaraçada; insomnia.
Belladona. Convém na cepbalalgi,a periodica chrónica,
especia lmen te na occasião dos menstr uos.
Belladona. Convém na cepl1alalgia periodica desde as
.qua tro boras da tarde até' á:; tres da madrugada; dól'
~irante, furante e cruel na orelba direita, no occiput e
fonte com susurro.
J!. M. 1.2.

°
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Bellatlona. Convém na cephalalgia cltronica com
pressão, cerramen to e laceramen to em toda a cabeça especiíl!mente na testa; renovam-se estes symptomaspelo
movimento c contacto do ar.
Bryowía. Con vém na cepbalalgia causada por congestões na cabeça, dóI' gravaLiva e pre são de dentro para
fóra no sincipital, testa e fontes, aggravadas pelo movimento da cabeça, tosse, espirros e abaixando-se.
B-ryonia. Convém na cephalalgia hysLGrica se começa
a dóI' de manhã, por uma pressão puxante e cavante na
testa que se muda depois em picadas e laceração da cabeça toda, e fin:la, depois de muitas horas de duração,
por um vomito. Nux vomica havia melhorado a principio este estado, e bryonia completou a cura.
Bryonia. Convém na cephalalgia chronica havendo dõr
p\:tlsativa~ gravativa cruel com aggravação de manhã;
bryonia ajudada de rhus., é o medicamento mais proprio.
Bryonia. Se ha violenta cephalalgia que começa de
manhã no leito ese aggrava cada yez mais até à noite,
em que passa á excessivas violencias. A dóI' é cerrante;
.não pMe o doente soffrllr bulha nem luz, pulsação do
coração, oppressão do peito, desejo de vomitar, humor
rabujento e moroso.
Calcat'ea car:bonica auxiliada por aconit. e nux vomica.
Convém na cephalalgia chronica havendo dóI' tensiva
que começa nas fontes, e passando depois ao vertex,
onde se faz maior e pulsativa; os trabalhos de espiritos
.e bebidas espirituosas aggravam-n'a consideravelmente,
.picada nos olhos, otorrhéa (purgação das orelhas),
dysecia (çlureza de ouvido), nariz entupido por um pus
fetido, a respiração ás vezes se demora, falta de forças.
Calcarea carbonica. Convém na cephalalgia chronica de
pessoas escrophulosas havendo furacão na testa como se
a cabeça estivesse para estalar; symptoma que se manifesta sobretudo aO ar livre, dóI' martelante na cabeça
que fórça o doente a deitar-se, ás vezes susurro na
cabeça e picadas no baixo ventre nas épocas da menstruação.
Calcarea carbonica e phosphorus. Convém se começa a
dôr na testa por violenta pulsação, corre mudada em laceração á fonte direita, e vai ao occipital; c~beça pesada,
o doente vê-se obrigado a deitar-se, e então melhora de
estado com esta postura.
Calcarea carbonica. Convém havendo violenta cepha.
lalgia furante duran te os menstruos e outras épocas, na
occasião de mudanças de temperatura e quando a enferma soITre menores emoções; occupam as dOres prin,.

DE MEDICINA.

91

cipalmente o lado direito da cabeça, e estendem-se de,
seu centro á maneira de raios para as partes vizinhas;
menstruQs abundantes.
.
China. Convém na cessação dos menstruos se é seguida
das mais violentas d<1res de cabeça, dóres no coração,
desejo de vomitar, arripiamentos, frio nos pés, grande
fraqueza.
China. Se ha dóres de ex ulceração dos tegumentos da
cabeça, sensibilidade ela raiz do cabello.
China. Na d6r gravativa, furante no vertice, sensação,
de quebramento em toda a cabeça, a forçada attenção
aggrava muito esta dóI' de quebramento sendo em
mulller. A enferma amamentou por longo prazo, e agora
se vê em grande fraqueza, face descarnada, anorexia
(completo fastio), ardente sêde.
China. Havendo dolorosa vacillação do cerebro, e
sensação como se o cerebro batesse' no craneo, o movimento exacerba estes symptomas.
China. Havendo dÓ!' periodica acima dos olhos.
Colocynthedes. Na cephalalgia violenta,' intermiltente.
Colocynthedes. Na cephalalgia cruel.
Dulcamam. Havendo picada violenta, furante na testa
e vertice ; dór cavante no cerebro, de dentro para fóra,
com sensação de uma taboa que a comprime; sêde.
Helleborus niger. Na cephalalgia chronica pressiva, e
confusão' de idéas, em consequencia de grande applicação
ao estudo.
Ignatia. No chamado prego hysterico, que é quando ha
dór forte limitada a um ponto mui pouco ex.tenso da
cabeça, e semelhante á que é causada por um prego entranhado na parte enferma. Nota-se este symptoma particularmente nas mulheres hystericas.
.
Ipecacuanha. Havendo dóI' pressiva -na cabeça, com
d~sejo de vomitar e frequentes vomitos sem diminuição
de appetite; grande sêde, menstruos amiudados, e acompanhados de cel'lhalalgia frontal.
Mag'Aesia carbonica e lycopodiwn. Havendo picadas nas
fontes, lace.
Rhus. Convém na cephalalgia occipital viúlentissima
em mulher hysterica. A enferma é obrigada a deitar-se, fica 24.horas sem falIar, o menor despeito e
todo o movimento ao ar livre provocam accessos. da
doença.
Rhus. Se ha puxamento na fonte esquerda á tarde
e à noite, barulho e susurro na cabeça.
.
Sepia. Havendo picadas fortissimas na região frontal
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esquerda; a ponto que a criança t6rce a cara e grifa.
Volta este symptoma todos os 25'minutos por accessos,
os tegumentos da cabeça estão dolorosos.
Sepia. Convém na cephalalgia de cinco anuos com
pressão na região sub-orpitaria esquerda, dÔl' na cabeça
toda, de mistura com leves picadas; a moles tia tem
todas as semanas um accesso, ella se aggrava no tcmp(}
dos menstruos e depois de emoções, vontade de vomitar,
vertigem, sensação de desfallecimento, cator na cabeça-,
oppressão de peito, perdas brancas.
Sepia. Convém na cephalalgia hysterica.
Siliaea. Convém na cephalalgia chronica pCI'iodica,
havendo dóI' lancinante e cruel, que começa nas foo ~e~ e
vai aos ossos da face até amaxilla inferior, onde se torna
ordinariamente violentissima. Pelo curso do ar aggrava-se. Foi applicada belladona sem m Ihora sensivel.
Sulphu1'. CWlvém na cepbalalgia cbronica, havendo
dóI' pressiva na testa e em todo o occipital, começand()
de manhã ao acordar e durando todo o dia s'em descontinuar, andar longe cansa facilmente o doente.
Sulphn',.. Se ha pressão, laceramento, atordoament(}
com dóres no coração. Voltam este~ symptomas todos os
oito dias.
.
Taraxacum. Convém havendo cepha1algia violen tissima de dous annos, que o doente não soffl'e senâo
quando está de pé ou anda.
Outros remedios mui bem indicados são: valariana ()
zinwm. (Veja-se tambem HE~ncRANIA.)
Para o embaraço da cabeca convém: calc., marc., ]letrol., rhus., sep., silie., sulph.
Para o aturdimento da cabeça convém: bell., t·hns.,
hyo C., stram., verat-r.
Para o obnubilamento convém: betl., bry. lam·., op.
, 'Para a vertigem convém: bell., calc., phosph" 1'hus.
Para as differentesmudanças queseexperimen1alU na.
elMes de cabeça convém: ctcon., cale., nw.vvom.,phosph.,
pul ., stram.
Para a 'dór que se sente em todo interior da cabrça
convém: ignac., merc., natr. l1wr., nux vom., patr..
phosph., sabad., sabin., silie., verbo
Se a ddr ele cabeça fór na região rron tal convém: acon.,
amm., a1n1n. mur., ar ., bell., caps., bism., coce., dros,
hep. s., natr., 1lat1'. mur., nux vomica, phosph., cílio.,
spig., stann.
Pal'a as dôres TIa região temporal convém: anao., aI'gent., chin., creos., cycl.,.kali., n/W; masc., plat., lmls.~
sabin., til uy., vcrb.

°
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Para as dóres de cabeça na região parietal convéll1:
pllOSph. oe., zine.
Para as dÓl'es do alto da cabeça, convém verat1'.
Para as dôres na região occipital convêm: ea1'bo veg.,
petrol.
Para as elMes de cabeça só de um lado (hemicranea)
con vêm: alum., anae., assaf., phosph. ae., plat., sCLlsctpar.,
wlph., ae.
Para as dores na superficie ex. terna do craneo em geral
convém: arn., bell.
Sendo na região frontal externa convém: hepar., iod.,
phosph. ae., sep., sulph.
Sendo na região parietal externa convém: zine.
Sentia na parte superior externa da cabeça convém:
graph.
Sendo na região temporal externa convém: natr. muro
Sendo na região mastoideana posterior (atrás da orelha) convém: baryt., ea'ltst., graph., petl'ol., staph.
· Sendo na região occipital ex teriia convém: earb. veg.,
petrol., silie.
.
Para as molestias dos ossos do craneo convem: aur.,
mere., nitro ae., 1"ltta.
Para os soffrimentos do couro cabelludo em geral convém: ars., cale., mere., oleand., rlms., sil., staph..
Se é na parte frontal cunvém de preferencia: ars.,
?Itere.
Se é nas outras partes do couro cabelludo convém:
cale., natr., nUtr. sep.
Mercllríus. Convém na cephalalgia cruel, ardente esp cialll1enLe nas fontes.
· Mercm'ins e bryonia. Convém na cepllaJal);ia e'odontalgia cl'llcis, excitadas indü;tinclamente por frio e pelo
Cil/or.

,

NlIx vomica. Convém na ephalalgia catarrhal, havendo dóI' pressiva, pulsativa na testa, por cima dos
olhos, fontes e verticc, como se a cabeça estivera para
estalar; a dóI' augmenta quando o doente tosse ou se
abaixa.
Nux vomica. Convém na cephalálgia bysterica que se
manifesta em accessos todos os dez ou quinze dias; começa por uma dóI' surda, pres iva, vertigen , sen ação
de vasio na cabeça, pressão forte por cima dos olbos,
sensibilidade dos olhos á luz, symptomas g-astricos c
espasmodicos, cerramento asthmatico do.peito, pass a
d6r a excessiva surdez. As emoções provocam accessos.
· Nux vomiea. Convém na cephalalgia periodica quando
começa a dõr todas a manhã depois de erguer-se, e
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vai-se exasperandq alé ao meio dia: é pressivll eccruel,
cabeça embaraçada, symptomas gastricos.
Nua; vomica. Convém na cephalalgia periodica desde
a mocidade.
Nua; vomica. l\Iuitas dóses, seguidas de uma ue sepia
na cephalalgia periodica.
Nux vomica. Na cephalalgia perioclica havendo dóI'
de exulceração, pressão de dentro para fóra todos os
dias, das sete horas da manhã até ao meio dia.
Nttx vomica. Convém na cephalalgia sanguinea havendo congestão na cabeça, vertigem ao andar e em
particular ao abaixar, sensação de vasio na cabeça, dór
pressiva, tensiva no occipital, vomito.
Nua; vomica. De tempos á tempos havendo sensação
vacillan te no cerebro, de vasio e óco na cabeça, cepllalalgia pressiva e pulsativa de manhã; constipação. O
vinho e o café aggravam os symptomas.
Nux vomica. Convém na cephalalgia quotidiana desde
meio dia, depois da comida, até ás tres horas, com calor
gera I e rubor na face.
Nua; vomica ajudada de belladona. Convém na cephalalgia surda, pressiva, nas regiões frontal e vertical,
com sensação de excoriação e de molleza; dejecções
raras.
Nua; vomica. Convém na cephalalgia rheumatica havendo dóres violentissimas no lado direito da cabeça,
todas as noites, desde as H horas até de manhã.
NttX vomica. Na violenta cephalalgia havendo face
rubra, inflammada, olhos chammejantes, somno agitado. Belladona havia curado momentaneamente.
Nux vomica, Convém na cephalalgia que muda de natureza todos os quartos de hora, em geral puxante,
cruel, superficial ou penetrante, pulsativa, comprimente nas fontes, muitas vezes tambem apartante, e
que occupa muitos lugares; grande calor na cabeça, dejecções difficultosas, humor mui irrita vel e irasci vel.
Duas dóses de·nua; vomica, bastaram para cura radical
deste incommodo que durára mais· de vinte annos.
Nua; vomica e sepia. Convém na cephalalgia chronica
havendo dóI' lancinante, que se manifesta uma vez por
semana, occupa ás vezes a cabeça toda e atura 24 horas,
acompanhada de vomi to violentissimo~de pituita e bilis,
anorexia (completa inappetencia).
Ntl$ vomica. Convém na dór de cabeça constrictiva e
premente até ao dorso, vomito de liquido acido, constipação, flatulencia, apparecem os symptomas principalmente de manhã.
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Nltx vomica aj uLlada de belladona. Convém na cephalalgia lancinante, que começa á noite, mais ou menos
forte, e no primeiro caso acompanhada de nauseas, vomito, vertigem e cansaço universal; erutação, exoneração difficul tosa (ven tre apertado).
Petrolilt1n auxiliado de pho$jJhor. e calca1"ea ca'rbonica.
Convém na cephalalgia chronica em consequencia de
alguma queda.
PhosJ)hor. E' poderoso medicamento da cephalalgü
periodica violenta, com congestões na cabeça e atordoamen to, ás vezes escurecimento da vista, arrotos
acidas, continua secreção de muco na gargant.a.
Platina. Se ha dóI' primente no occipital, particularmente por cima da raiz do nariz, com calor e rubor da
face; os menstruas adiantam-se e vêm com abundancia
mais que ordinaria.
Pulsatilla. Se a dóI' parece subir da nuca e se fixa nos
ossos parietaes, e aggrava-se á noite no ponto em que
o doen te é forçado a deitar-se; zunido nos ouvidos, vertigem, o enfermo vê tudo como atravez de um crepe
negro. Todos os dias para a noite, arripiamento com dóI'
lancinante nos membros, seguido de calor sem sêde.
Pulsatilla. Convém na cephalalgia aguda, que vem
todas as 24 horas em accessos subi tos, dóI' violentissima com picadas no alto da cabeça e nos olhos, seguida
de dÓres no coração; a face faz-se vermelha, inflammada,
o doente é obrigado a deitar-se, o menor movimento
lhe excita dolorosissima sensação, como se o cerebro
lhe cahisse para diante. A pressão diminue as dóres.
Pulsatilla. Havendo dóI' frontal cruel que se aggrava
para a tarde e para a noite, a pento que o doente dá
gritos, paracusia illusoria (perversão do ouvido em que
o doente julga ouvir sons que não existem senão na sua
imaginação), photophobia, dóI' de quebramento nos
membros.
Cáusticum.
Caractet" physiologico.

o caustico, representa no homem o temperamento
nervoso sanguineo.
Tempo de acção.
Nas molestias chronicas o caustico obra por esp_aço
de 50 dias.
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Medicamentos a segu,ir-se.
Depois UO C:1U.'tíco convém :JS mais das vezes sep.,
sta n.

Antidotos.
Assar. , colf. , coloc., n. vom. , spil'. nitro • dulc.

.

Concordancia em symptomas .
Puls., rllus, sep. , sulphur.

Exacerbações.
Moderam·se com hep.,

11.

vom., pulso , sep.

Moelo da administração.

o mesmo

que os

pl'eced~ntes.

Symptomas gemes que desenvolve o caustico.
DOres arthriticas e rheulll:Jtlcas, tractivas e arrebatadoras, sobretudo nos membros.-Repuxamentos agudos
e violentos nas articulações e nos os os, alliviando c~m
o calor, na cama.-Encurlamento dos tendões, e enriJamento nos musculos flexores dos membros. - Torpor e
paraly ia de alguma parte ou de toda a metade esquerda
do corpo. - Paralysia. - Abalos e movimentos convulsivos.-Accesso ele convulsão, com gritos, movimentos
violentos dos membros, rangimento de dentes, risos ou
choros, olho meio fechados, olhar fixo e emissão involuntaria de urinas; os accessos se renovam pela agua
fria, e são precedidos de dôr de barriaa e de cabeça,
emissão frequente de urinas, irascibilidade e choros;
depois do acçesso, os olhos fecham-se.-Convulsões ep}repticas. -Aggravação dos symptomas, geralmente de
núite e ao ar livre, emquanto os que appareceram ao ar
se dissipam no aposento.-Parece que o café aggrava
todos os symptoma .-o-s symptomas primitivos custam
mais a manifestar-se que nos outros medicamentos de
{lnga acção.-Soffrímentos semi-Ia teraes.-Inquietaçãà
insupportavel em todo o corpo, de noite, e.estando as-o

Dr,: mmI ,1:--;,\,

,,('ntado, com ~nxie()ade no coraç:::o.-De noile, grande
pulsação e ab:ILimenLo de lodo o corpo. - Fraqueza paralylica. com tremura e vacillamenLo dos membros.Grande susceptibilidade á corrente de ar e ao frio.
Inl1ica~ão

tltcr:l[Jcutlca.

o caustico convém na agalaccia-aphonia-:trt.hrit.e(li la agutla-atherama-IJlepllal'opLalmia - cardialgiaC:l tara !.'I-choréa-coxalg ia-diarrhüa-epi lepsia-ep·istaxis-exulccração dos peito:::-grippa (cat.al'l'bo epiclemico)- hemicranea -llemiplegia - incontinencia da
Ul'ina-odonlalgia-ophta lmia-paralysia - prosopalgia
-:::ama-scíatica-;-spasmo-tet.ano-vert.igem.
CEREBRO.-B' o ceI'ebro, uma gnlllde massa moHe
polposa que está contida na cavidade do craneo, enchendo as fossas occipilaes inferiores e continúa a
formal' a medula espinhal.
O cerebro, na phrase de um physiologista, é a séde das
sensações e volição, e toma parle na producção do calor
animal. Ocerebro produz um fluido subtil que é conduzido á todas às partes do corpo pelos nervos que de"'e
nascem.
I
Os nervos seguem o caminho elas ltiri.erias. Pela união
que existe en Lre o flu iclo nervoso e o oxygen io do
sangue, que passa nas artel'ias avparcce uma espccie de
combuslão animal, porque os nervos como part.em immedia tamen te do cerebl'o, são posi Iiva men te elccLl'isados.
ao mesmo passoqlle o sangue arterial em consequencia
do oxygenio que contém o é t.ambcrn n('gativamente
electrisado.
O fluido nervoso ou galvanico e o exygenio aproximando-se, desenvolvem o calor animal e levam o pl'in·
cipio da vitalidade a todas as parles do corpo.
Supponho seI' por causas do fllliLlo subtil 011 elect.rico
que se despI'ende do cerebl'o, que as mudança. aLmos]lhericas perturbam o systema nel'voso.
,
- Os relampagos, estimulando dema!liadarnen te o cerebro
e destruindo o seu poder elecLrico, produzem alguma!:
vezes mortes repentinas.
A vitalidade dos vcgetaes é subordi n-ada á acção ela
electricidade, por isso, como bem olJserva um escriptol',
as plantas nas cidades não florescem como nos campos,
porque a materia electrica .da tel'l'a sendo absorvida
pelos habitante" della, não lhes póde dar o vigor necessario para a producção. Diz mais que a deliciencia do
fluido electrico lelTestl' em differcn tes part.es do mundo,
D. M.
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é a causa de algumas enfermidades que se attrilmem a
contagio,
Além da força elcctrica do cerebro, este complicado
orgão possue as fllncções sensitivas e intellectuaes; (1)
c é por meio dos nervos que emanam as funcções motorns e sensitivas. Uns 'presidem á visão, outros á autlição, outros ao paladar, as olfacção e outros ao tacto.
Para as partes in ternas se distribuem nervos, que
mantém a sympathia entre o cerebro e os orgãos d{)
corpo e por isso se observa a grande sympathia entre o
estomago e o ceI'ebro, porque desordena um, enfraquece o outro. (2)
A compressão do cerebro por alguma causa excita
nauseas e vomitos, e vice-versa o máo estadQ do estomago geralmente produz dóres de cabeça ou mesmo
congestão cerebral.
Se sentimos paixões yehementes a dar lugar a que
o espirito ou a alma actue sobre o cerebro, este se perturba e sobrev~m hypocondria, doudice e o suicidio.
Se o utero deixa de funccionar pelo estado de gravidez, resentindo-se o cerehl'O poresta causa, actua sua
.acção sobre o estomago e daqu i vêm ()s vomi. tos e os de-'
sejos extravagantes que experimenta a mulher pejad.a.
E' pela sympathia que ha entre o cerebro e toda a
organização, que o estimulo applicado ao est()mago far.
.revdver' a energia de todo o systema organico; e a·dór
'produzida nns mais remotas partes do corpo cQnsei'vará
a initação no cerebro, mesmo ao ponto de suspender o
Ollrso nat1.l.ral do somno.
Pelo mesmo principio os medicamentos que diminuem
a energia nervosa applicados ao estomago produzem o()
somno, e nl1 iv4am as dôres nas partes remotas da corpo,
porq.ue abale a acçãe do cer'ebro. E' por esta fórma que
se suppõem oJ'lera o opio, ingeridos no estomago, dimiml1Índe a s-ympa th:ia en t1'e o estomago e o cerebro,
enfraquecem a energia deste, e que se communicand()
ás OIitras partes fazem minorar os soJIrimentos.
SeRdo (,) ccrebr(il a séde cl<e todas as opera'ç0es intel·
lectuaes, 11 alma (principio immaterial) e o corpo '<3peralU
recipl'ocamen!le mn sobre o outro, porque aquella ini·
ciada por seus all'ecto , intimame·ntc obrando sobre o

(1) Vid, o 3. 0 Tomo lia minha P1L?lsiolo,qia elas Pai:r;õcs a descl'ipção cio cel'ebl'O e as suas funcl,.'Ôcs pllysiologicas, etc.
(2) A pl'oJon~ação da v'Ílla e a saude do corpo dependem essen-ei:llmcnlc da hY"iene do estoma"o.
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cerebl'o, deixa-se manifestar por seus actos e por suas
faculdades na direcção que faz tomar o COL'pO. Assim este
principio immortal e incorporeo, do-tado desse g-rande
poder, com os nQllles de intelligencia e razão, foi-nos
dado pelo OMNIPOTENT E Creador, para guiar os nossos
movimentos e conducta. Se os alJeetos da alma são·
desordenados prejudicam ao corpo. /
A colera sendo excessiva (doudice tem pararia) causa'
grande estrarros nos fundâmentos da vida e o medo torna-nos incapazes de obrar. A tristeza abate e a alegria,
ex.cessiva tem causado a morte.
A razão e o juizo modiücam·as paixões, crue tendo csti mulada o cerebro, despertam-lhe as faculdades electricas, augmentando-lhes o calor, e 'por isso se elles não
acodem ao homem de prompto, a morte o acommette ..
O con traria acont'ece com as impressões alegres, que
calmando as forças do cel'ebro suavisam a existencia do,
homem.
Diz um physiologista que-a irritação morbida do cerebro e a ·acção irregular ou parcialmente suspendida
das forças intellectuaes, não só fazem nascer os sonhos,
mas são tambem muitas vezes productol'as de delirio e
de illusões no tempo ele vigília; affectado então o cerebro parcialmente pMe a pessoa não sentir que estêÍ!
sob a inlluencia da doença a este tempo.
CHEILOCACE. - E' a inchação, endurecimento e leve
rubefação dos beiços, sem calor e sem patentes signaes
de in[lammaçâo.
Indicação thcrapcutica.

Bryctnia. Havendo inchação dos beiços, com rachas
e crostas.
Belladona. Havendo inchação do labio inferior com
mucosidade .
. Bovista. Havendo inchação do labio superior.
CHURITES.-Inflammação das mãos.
Indicação thcrapcutiea.

Arnica e rhus. Convém na churites maligna em
consequencia de uma infiammação, que pas1;a já ao estado de suppuração ichoroidica.
CHLOROSE.-Côres pállid!as.-Tambem chamada icte,"icia branca.
Face pallida, alva, tirando para verde, particularmente nos beiços, palpcbras pisadas, olho amortecidos
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e languiJos., de manhã nota-se a [aGe balara, especialmente as p:lipebl'<lS, a pelle Lia resto do eorpoJescorada,
todo ohabito externo apresenla ex.pres iío de lallguiJez,
carnes Illolles, movimento custoso, membros como'oJormecidos, <l fraqueza avul ta de ti ia . em dia, ti inercia
physica se junta ora uma especie do 'torpor moral, ora
grande irascibilidade, o appclite ou se diminue ou se
deprava, o venlredilatado e meteorisado, com soltura
ou constipação, respiração curta e algumas vezes constrangida, clesassoccgo; palpilações, pul'o fraco, ás
yezos const rangimen tos, desa:'isocego, Ú, vezes um pouco
frequente, o êalor diminue, lranspir:\I.:.ão cutanea quasi
nul!,l, ourina clara e pouco alJUndan!e, os menstruos
não 'orfem e são substituídos por um corrimento de
.Ilateria mucosa. O sangue ([l1e por qualquer moJo .ahe
do corpo é descorado e dil1icultosamente coalha. Se a
mole:tia chega ao ultimo gráo, a magreza, a febre
llectica poJem causal' a morto.
Indicaí,'ão tbcrapcutica.

Calcal'ea cal'bonica. Convém na clJlorose seguida e
aüompanhaua ue hydropesia.
Sulplwl'., CCtrbo vegetabilis e /wpar sulphul'. Convém
na chlorose com amenorrhea, magreza e tosse, cm uma
rapariga anterioi-mente alacada de sama.
Pho phol'., se!!,uido de ::incUln e de fen'um.
Outros remedio' apropriados são: pulsatilla. nua;
vomica, china, coccnltts, wlphur., sepia,lJhosphor.
03 med icamcu los preferi veis na chiare são: ars.
china .. . 7mls .• silic.• staph.
CHOLERA BENIGNA.-CHOLERA AZIATICA. -elIOLERA MORBU::;.-Apresenla-:ie sobre 3 eslados.
Ora o cholcra se manifesla de subi to, ora precedido
dos se.r:ruintcs symplornas: illcommodo geral, peso e
preguiça docol'po, CÓI' do roslCl amarella, lingua reveslida de muco amarcllado, mais carregada para a raiz;
gost.o amargo, mucoso, arrotos amargosos, pressão,
puxalllento aspa 'mollico, e seno ação dc plenitulle na
fo ela cio coração (vulgarmente bocca cio estomago) e
1l:l região p-a:trlca ; ancias, nauscas, inchação do b:tix,o
venlrc, borDorygmos, colicas, ourin:l felida, picada na
uret.ra quando se oLlrina, depõe esla um sedimento avermelhado.
Jrlolestia desenvolvida. A prin -ipio ,'omita o doente
por muit:J vcze. o. alimcnto. ingerido:;, ao d poi. um
Jiquido :JflLO<o, lU ICO o, C cmJiIll 1.Jilioso, amarcllo
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verde, panlo ús vezes denegrido, muitas vezes fetido,
e que sempre causa novas nauseas. Ao mesmo tempo que
sempre cau a novas nauseas. Ao mesmo tempo que o
vomito, desecf.:àes diarrhaicas frequentissimas, a prin- ,
cipio de materias fecaes, ao depois de liquido aquoso e
bilioso fermentante, as mais das vezes acompanhados
de dôres violentas e picantes, sobretudo na região do
embigo. Symptomas secunda rios sc ajuntam a estes,
plenitude na fos 'cta do coração, respiração accelerada e
anciosa, cardialgia forte, pulso de caimbras, e muitas
vczes apenas palpaveI. No mais alto gráo da enfermidade adquirem, todos estes symptomas maior vigor:
diminuição rapida do pulso e das forças, muitas veze:>
symptomas espasmodicos na bexiga e nas extremidades,
suores frios, desfallecimen to, face hyppocra tica. -Esta
molestia que nos appareceu em 18;)0 já el'a conhecida
no Rio N agro em fins do secu lo passado: O 1. o cuidado
é fazer tran pirar copiosamente o onrermo logo que se
sen til' atIectauo do mal.
Indica«ião therapcntica.

Aconitwn. Convém seha dóres no oqraf;ão, ,'"omito de
mucosidades :lCidas, espasmos, dial'1'héa aquosa, suor
frio, frio em toüos os mcmbros com movimentos COIlvul'ivos,
Antimoniu'fn crndltln. Convém no cholera em uma
crí-ança; freq ucn tissimos vomi tos das /:lebidas tomadas c
de muco, 'ao mesmo tempo diarrhéa, grande vontade de
beber agua fria.
A'I'sen'ictt11Z. Convém no cholera esporadico de uma
'I'ianr;a, dia1'l'iléa violenta e vomito de materia aquosa,
com grande fraqueza, face descarnada, cadave.rica, suor
frio fI,a testa, olhos encovados e amortecidos, rodeado:;
de circulas azues, venLre inchado, frio do corpo, exccssiva magreza, gemido lamentave!.
Arsenicwn. COllvém na pelIe al'den te, ~rande sede,
somno agitado, com. obresaltos e convulsões, o doente
dá volta~ c!eum lado para outro.
.
Al'senicwn. Convém no clJolcra acom panlwuo uc fortes
allcias..
Al'seníc/.lIn. Convém 110 vOlUilo ;lqUO~,O e c!iarlléa com
picadas pCl'iodi 'as.
Balla(iona. Se ln vomilo e dial'l'héa muco,a, com
calor secco.,
CatlXu'w (/cctica. Se 11a ,omito c Jial'1'I1éll acidos da
crianl;as.
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Chamomilla. Se ha diarrhéa moderada, sem dÓr, com
frequente vomito de muco de cheiro acillo.
China. Convém na coleI'a principalmente á noite,
Colocynthidas. Havendo vomito continuo, acompanbado de dejecções diarrhaicas que se succedem rapidamente, dôres lancinantes, cortantes no ventre, com
cai mbra's violen tas nas barr igas das pernas.
Veratl''lt1n albmn. Se ba anorexia, região gastrica
dolorosa, dôres no coração, vomito de alimentos ingeridos, puxos no ven tre, dôres de barriga, dejecções
diarrhaicas frequentes, vontade de dormir.
Secaia cornutum. Havendo diarrhéa colerica.
Vel'atrít1n, ConvQm na cholerica sporadica, comdiarrhéa aquosa, inappetencia, inquietação, grande sêde,
vomitos mucosos, aquosos, que se succedem rapidos,
grande abatimento, face pallida tirando para azul,
ventre quenteeinchado, Em alguns casos se empregou
vCl'atrwn com chamomilla.
Veratl'u1n. Convém no cholera sporadico, puxos excessivos no ventre, com vomito verde, amargoso, c
dejecções dia I'l'haicas. Rh1tS. fez desapparecer a diarrhéa
(las ma terias amarellas esverdeadas e a grande sêde
que haviam resistido averatntm.
Vcratrnm. Se ha vomitos e diarrhéa continuas,
pressão na cavidade do estomago, sMe, desalento,
ex Ll'emidades frias, subI' frio e viscoso, face hypocratica.
VlJ1"atr1llIL. Se ha frio do corpo, extrema fraqueza,
caimbra nas barrigas das pernas, retenção de ourina,
Suores frios.
lpecaCltanha foi muitas vezes empregada com bom
exito.
Cltpntm. Havendo dôr pressiva na fosseta do coração aggra va la pelo tacto, gargarejo das bebidas quando deSune pelo esúphago, vomito acompanhado de
pres'ão dura no estomago, e precedida de sensação
contractiva, ancio a e asthmatica no peito; e final-'
mente espasmos chronicos nos dedos e artelhos.
Arsenicum. Convém havendo vomito seguido de dôres na parte superior do ventre, espasmos tonico
nos dedos e artelllos, prostração, de forças subi ta e
notave!, o doente está agitado, inquieto, dá "oU.as
no lei to, e é atormen tado de mortal agonia. Oppres ão dolorosa do peito, sêde ardente, evacuaçõe
a trazaclas com violentas coli 'as.
PrltltlLs ItLltrocera '/tS foi mui bem usada nos seguintes ympLoma : laceraçõe' na extremidade superiores
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e inferiores, uurezl de ouvido, embriaguez, distoJ'são e pasmodica dos musculos da face e scnsação contl'activa na guéla ao engulir as bebidas. E n'outros
caso: pulso pequeno e lento, vertigem, atordoamentos, convul ões dos musculos da face.
O DI'. Hummel, em Magdeburgo (na Prussia,) que
tambem alcançou bons ctTeitos, deu, para o venladeiro cllolera, veratntln como principal remedia; cnprum (espasmos musculares ou espasmos no baixo ventre), camphora, arsenicnm, secale cornutwn, se o vomito cessou inteiramente ou quasi, e entretanto
permanece a mesma CÔI' das dejecções, e se todos
os symptomas indicam que ainda não ha·desengorgitamento de bilis no canal intestinal: carbo vegetabilis, se os symptomas especificas do cholel'a têm cessado, se as congestões na cabeça e no peito se manifestam, se predomina a uppressão do peitõ e se leve
SOpOI' se apossa do doente, !:e as faces estão rubras
e se cobrem de suor viscoso.
C'icLtta viros(t, Convém no estado soporoso: lem o
doente os olhos arregalados para cima, respiração mui
constrangida e difficultosa, fortes espasmos dos musculos peitoraes, vomito, alguma diarrhéa: ciCllta virosa, ajudada ue ipecawanha e aconito, nos casos em
que continúa o vomito.
Mercurúts. Convém na (lysenteria cholerica.
Secale cornutLtm é excellente remedia contra a diar1'héa cholerica aguda;-mercnritts, china, dulcamara, acidum nit1'icUln e as vezes tarturltS emeticlts e digitalcs
convém á dial'rhéa clwlerica chronica ;-camphora, ?lUX
vomica, aconitum, secale cornLttmn, lycopodium, cuprwn,
ipecawanha, nas con,rrestões cbolericas.
Tlteridium, camphol'a V8 r atrwn albwn. Convém no
cholera asphyxiaco ou secco (asphyxica vel sicca) ubita
prostração de força, frio de marmore, aphonia, coma.,E
carbo vegetabilis ou acido hy(lrocyanicnm nos casos de
completa asphyxia.
Veratr'lt1n, ipecacuanha, cnprum. Convém no cholera inflammatorio: vomito continuo, diarrhéa de
materias esbranquiçadas, mas meno. frequentes do que
o vomito. Logo que esta cessa póde dar-se aconitmn.
Camphora não será conveniente senão no primeiro
periodo da moles tia, quando ella apresen ta os sJillptomas
seguintes: cansaço, feições aILeradas. vista espantada,
olhos encovados nas orbi tas, face azulada-s frio ela faee,
mãos e pés, 1esalento, angustia cOl)l sensação de sutlocação, atordoamento, voz J'ou::a, ardor no estomago c
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na ~u(dn, Jur llc ôpel'to nfl~ hnJTiga~ (ln5 pernil:;, e
mnscu\os em geral; dôr n:t fo~~et:t tio coração, ans'ncia
ti s(~Je, sem vomito nem dial'l'l1éa. Segnndo outras
observaçõe", tambem camphora seria van tajosa ainda
que já houvesse dial'l'héa e vomito, ,com tanto quê
110uvesse completa au. encia de convulsões.
Camphora páde tambem S(\!' empregada quando ha
enfraquecimento geral da actividade vital, pulso apenas
palpavel, e ausencia qua~i completa de calor na pelle'
llão se deve porém lançar mão deste remedia .quane)o
já houveram abundantes evacuações. A clóse da cmnphora
é, . egundo Hahnemann, de uma colher de café todos
o~ [~e iS minutos.
O, DI', Bakocly, em Uaah (Hungria), tralou em 1831 a
muitos enfermos com felicidade incontestave!. Elle dá
no primeiro periodo ipecaclLanha de meia em meia hora
ou de hora em hora; se a liugua está cal'l'egada de
mucosidàdes amarellas, ~e ha pressão no estomago,
cal icas c agonias, chamomilla ; se a desejada meIl ora não
vem, veratrmn. Symptomas: diarrhéa com evacuação
de liquido aquoso, pardo alvacento, ardor doloro o na
região rrastrica, sêde inextinguivel, com desejos de
beber agua fda. Vomito de tudo q],lanto o doente toma
Seyundo periodo. Symptomas espasmos ton icos, e
clonicos, sobretudo nos dedos, artelhos e barriga
das pemas, ás vezes tambem espasmos· do pei to;
e n'alguns casos ausencia total cle espasmos. Face
t1escamada, labias azues, diminuição de calor da pell~,
olhos encovados nas suas orbilas e rodeados de cil'culos
:!Zues. Ipecacuonha, '/)('ratrwn.-CiclLta vi-rosa foi applicada algumas vezes utilmente nos segundos symptornas;
vomi.to ai terando com violen tos espasmos ton icos, nos
muscnlos peitoraes, e divag-ação dos olhos, dial'l'ltéa
raris!'ima u pouco copio a (Vide o al"t. Cltolera-Morbus
no 2.° vol. da nossa Materia Medica.)
'l'crcci1'o periodo. O mais subido g-ráo de· abatimento, ãpathia geral, frio de marmore, . uol' visc.oso
geral, côr azul de toJo o corpo, face hyppocra ti.ca
Pr{)droJnlts (precursores). B,elladona, convém havendo
face rubra, olhos brilhan tes, ycrtigem, cephalalgia,
congestões na cabeça. Ntlx v01llica" se as dejecções dial'rhaicas ainda não forem amiudadas, e se houverem antes fortes dôres (le tripas; com nvacuações pouco abundantes, JJhosphor., púde tambem er usado neste caso.
Carbo vegetabilis. Tem muitas vezes suspendido o curso rapido da _molestia.
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PhoS1Jhcw. Convém havendo bOl'borygmos violentos;
dialThéa indolente sorosa, abundante, sem vomito.
B1'yonia, ,'h'llS, .acidum phosphol'iwm,
alguma vez
tambem stmmoni~tm, 1lyoseyamos, belladona, ca1'bo ani-malis, e vegetabüis, opiurn, cou tra a febre nervosa quando esta é consequencia d'Ü cholera.
Veratr~tm. Convém havendo vomito ele liquido pardo; todos os quartos ·de hora uma dejecção ora amarellada, ora parda; ventre quente e deprimido para
.a espinha dorsal; o re to do corpo torna-se de frio
glacial; face hypocratica; aphonia, espasmos doloroso nos artelbos e barriga das pernas; pulso im-'
palpavel.
Ca.mphom, cUjJl'llm, vel'alnm~ ipecacucLnha, e ar enicmn, têm algumas vezes produzido bons efTeilos como
preserva f.i vos c-on tra o cholera.
CI10LERINA. - E' uma variedade do cholera morbus,
sendo o seu tratamento o mesmo que o empregado no
~holera·morbus.-S1Ül)h., ipec., ars., chamo Ainda mais:
Indicação tbcrapcnticll.

Acidu.m phosphoricwn. Convém havendo borborigmos; diarrhéa frequente que breve se faz aquo a e esverdeada; grande cansaço, língua carregada de materias
viscosas e pegajosas; sMe, cõr enferma da face, cabeça embaraçada, diminuição da secreção da ourina.
Phosphol'. Havendo borborygmos; diarrhéa aquosa,
muco a~ esbranquiç3da, com geral calor da pelle.
Outros remedias que convém são: {erJ'lt1n metallicwn, calca1'ea carbonica, hellebo1'lls, niger, arsenicu'/11,
secale cOTnutum, cham01nilla.
CHOREA SANCTI VITI (Vulgo t1'eme tTeme). -Dansa
de S. Vito ou Guido. Molestia nervosa c.aracterisada por
movimentos desordenados e convulsos que se succedem
mais ou menos rapidos, quér o doente esteja repousado ou quél' execute alguns movimentos voluntario .
Póde a choréa atacar ao mesmo tempo todos os musculos; pMe ser limitada aos de uma parte do lado
esquerdo ou direito, por exemplo de um braço, de
uma pema, etc. Não determinam estes movimentos
dureza nos museu lo ; as carnes permanecem molleso -Quando a choréa é geral, os musculos da lingua tambem participam della e a articulação dos sons_
se torn ~ difficulLosa. Não perde o enfermo o con hecimen to e nisto consiste a di ITerenca da choréa da
epilepsia.'
.
D. M. 14.
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Indicação tberallcllticn.

Belladona, nux vomica, calca1'ia carbonica, lycopodillm,
silicea, phospllOrus, causticmn, e sulphur, havendo choréa com vertigem, rojamenlo e torcedeira nos intestinos; fazendo o doente muitos movimentos curiosos;
palpitações convulsas em dilTerentes partes do corpo.
Stramonium, ignatia, nux vomica, hyoscyamus, ltelladona, (Iconit~'rn, pulsatilla, s'lllplmr, phosphar., sepia,
carbo vegetabilis, calcarea carbonica. Choréa em consequencia de susto: a cabeça inclinada para trás, ranger
de dentes; violenta palpitação do corpo todo; o doente
dansa e dá grandes saltos, olhos fechados; movimentos
convulsos dos membros.
19natia, belladona, assa (mtida.
Assa felida, ajudada por ignatia, pulsatilla, CUpl'1trn e
a1trum.
Calcarea carbonica e sulphur. Convém na cboréa em
consequencia de rojéola; palavras indistinctas e confusas; continuo movimento de todo o systema muscular; emmagrecimento; o doente cruza ~s pernas
quando ca1l!inha.
Calcarea cm'bonica cinco dóses seguidas. Curou um enfermo de choréa.
Cmlsticum. Convém na choréa em consequencia de
suppressão de alguma erupção cutanea: diversos movimentos nervosos da boca, olhos, cabeça, mãos e pés,
com insomnia e agit~ção: ignatia e caustic!Im. Novo
ataquc em consequencia de quebra do resguardo: cura
radical.
China auxiliada por ignatia e c"pT1,m aceticum. Nas
convulsões de todos os musculos em um menino de seis
annos; sMe, seguida de febre e suor.
.
Coccul~,s e belladona. Convém na choréa semilalera!.
Crocc!Ilus. Havendo espasmos com cessação de mcnstruos.
Cuprurn. Convém quando todas as partes do corpJ
estão em movimento dos mais curiosos; não pMe o enfermo fazer cessar o movimento dos membros, até a
lingua é acommettida deste involuntario movimento.
Cuprum aceticum. Havendo convulsões com inquietação dos olhos, dis torsão dos musculos da face e da
boca, o doentc entra com a perna e braço esquerdo de
11m lado para o outro; anciedadc; choréa-Cuprwn aceticllm, ajudado por ignatia.
19natia. Convém na choréa em cOllsequencia de algum susto.
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19natia. Convém na choréa em uma menina de onze
anl1os.
Stramonium. Havendo andar vacillallte, cambiante;
tremor das extremidades; os musculos voluntarios já
não obedecem a vontade; in ensibilidade a respeito de
impressões sellsuaes ; perda de memoria, gaguejamento,
di torsão dos musculos da face.
China faz ce sal' o tremor, os ymptomas gastricos
com sMe ardente, que resistira ao stramonill1n.
Stmmoniwn. Na clloréa em geral. Belladona curou a
gagueira, que havia resistido ao stmmon'Ítt11L
ZinCltm e stramonium. Ha vendo cephalalgia pressiva
quasi continua, :1Usencia de sMe; dôr pressiva de estomago; lagl'imação involuntaria; movimento irregular e convulso dos membros; passo cambaleante.DelTadeiros symptomas da Dlolestia: grande apathia,
incapacidade para trabalhos intellectuaes, e alguns movimelltos convulsos. Foram curados com stramoníwn.
Stramon-í'Uln e nux vOInica.
Stt'amoniuln e sulphur.
SullJhw', conittrrt, calcarea carbonica.
Calcarea carbonica, seguida de belladona.(Vid. espasmo.)
CHYLURIA.-Ourina leitosa.-(Vid. ourina.)
Indicação tllcrapcutiea.

Acülwn phosphoricul1l.
CLAUDICAÇAO ESpOi'rTA. EA.
A claudicação esponlanea (coxalgia das crianças) manifesta- e á. vezes rapidamente, outras pouco a pouco
sem causa e,xterjor. Ataca de ardina rio os meninos de
tres á sele annas. Apparece depois de um espaço mais
ou menos longo, ás vezes poucos dias depois dos primeiro indicios, um alongamento da extremidade enferma; o tl'ocl1antel' sahe fóra da cavidade colyloide.
A extremidade enferma fica indolente ao tempo do descanso, e sómente dóe quando se caminha ou quando ha
o movimento da perna e pressão na articulação coxal.
(Vej:l-se tambem COXALG1A.)
Ind,icação thOl·a.llclltiea.

Calcarea carbonica, rhns.
China <!tlf. (Quina.)
Caracter jJhysiologico.
A china é sep;uramen te um anti· plllogi-tico, e representa o temperamento sanguineo.
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Tempo de acçcto.
Obra POI- 40 dia nas moles tias chronicas.

Med'ícamentos a seguir-se.
Depois da china convém ars. , bell. , puls. , vel'atr.

Antídotos-.
Arn., ar ., bell., calc., carb. vcg., feIT., ipec-.,
merc., natr. muI'. , p.uls., ep., sulph. , vcraLr.

Concordancia em symptomas.
Puls., . ull}h.

Exacerbações.
l\Iouel'am-se Gom puls., ulph., beU. ,. bl'Y.

Symptomas geraes qae desenvolve a china.
Repuxamento tensivo ou rasgamentos estremecente .
e latejantes, principalmente nos ossos compridos dos
membros, Gom dóres paralyticas e fraqueza elas partes
a[eGtadas.-Dóres decepantes rheumatrsmaes nos membros em principiando a andar -Dóres e soffrimentos
provocados, ou aggravados pelo tocar, de noite ou depois da comida.-Inquietação nas partes aiIectadas, que
força a movel-as.-Sensação de entorpecimento em diversas partes. - Adormecimento das partes sobre as
quaes se está deitado.-Inchação arthritica, dura, vermelha, de algumas partes.-Inchação hyelropica de algumas parte, ou ele todo o corpo.-Inchação erysipelatosa de touo o corpo. -prande fraqueza geral com
tremor, andar li mcil e grande disposição para a transpiração durante o movimento e o sorano.-Vivacidade
mais que de ordinario, com olhos lixos.-Movimento
convulsi vos dos membro'. - Sobre-exci tabilidade de
todo o 'ystema nervoso. - Aversão para o trabalho do
corpo e do e pirito. -E vaimcntos. -Accessos de a-phyxia. - Atrophia e magreira, principalmente dos
braço e das pernas.-Grande susceptibilidade na corr nte de ar ou tl'OS soJTrjrnento expondo-o e a e11e, por
ponco que s ja.-Dormen 'ia de todo o corpo.
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Indicaçiio thCl·allclltica.

A china olI. Gonvém. na alTecção abdominal--'a-m<l:urose principiando - arthrite - atrophia - cache:x.iacachexia mercUl'ia!- cardiaJgia - ea tarrho da trachea
ar~eria - cephalal~ia -cholera- chorêa-debilidadedelírio tremulo-dianhéa-epistaxi -erysipela no pé
-febre bilio a-febre gastrica-febre intermittentefebre lenta-febre nervo a-febre vermi,nosa-herniahydropisia abdominal- hypocondria-ictericia-impotencia-in~onttneacia de ul'Ína-leucorrhéa-lien teria
-marasmo - melanosa - menstruação suspensa - metrorrha.gia-nevralgia lingual-odontulgiu-pannos e.5crophulosos-paralysia - peripneumonia-phthysicaphthysica laringea - polluções - rheumatismo-salacidade-espasmo do utero-splenalgia-stomacacea-suol'
noctut'llo-tosse-tumor ne joelho-ulceras na boca ena lingua-ulceras no pé-variola (bexiga).
Cicuta vil'osa. (Cüruta venenosa)

Caracter physiologico.
A cicuta repres.enta o temperamento sanguineo nerrvoso.

Tempo de acç{{o.
A sua maior acção é ele 30 dias.

.lJfedicalllenl-os a segni'l"-se.
Depois da cicuta convém pul ., veraLr. , lac11'.

Antídotos.
Am. , op., tabacum.

Concol'dancia em symptomas.
BelI. , ign., pul ., rbus, sep. , silic., ulph.

Exacel'bações.
Model'am·~e

com hepar, l'h~l .
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Syl1t]JtOl1uts geraes que desenvolve a éicuta.
Dôres de excoriação, ou como de pancadas, em diversas pa rtes.-Tremura dos membros.-Abalos, como
por faiscas electricas, na cabeça, nos braços e nas pernas.
-Contorsões crampoidas e repuxamento dos membros.
-Convulsões geraes e ataques de epilepsia, algumas
vezes com gritos, pallidez ou côr amarella do rosto,
cerramento de queixos, vertigem e distorsão dos membros, suspensão da respiração, e escuma na boca; depeis
do accesso, o Gorpo torna-se insensivel e como morto.
-Estado de insensibilidade e de immobilidade, com
perda dos sentidos e de forças.-Accesso de catalepsia,
com relaxamento de todos o musculos, e ausencia da
respiração. - Tetanos. - Dôres tractivas nos membros.
Indica\~io

tbcrapclltica.
I

A cicuta convém na apoplexia-arthrite-cachexiacardialgia - cephalalgia - clJoréa - colica menstrual-convulsões-clebilidade-febregastrica-febre intermittente-febre nervosa - hemia estrangulada - llernia
inguinal-induração do testicu/o- inflammação do abdomen - leucorrhéa -menstruação irregular -ophtalmia artl1r itica - para ly,Sia - rheumalismo cllronicosuor-vertigem-vomi lo.
Cocculos. (C6co do Levante.)

Caracter lJhy iologico.
Hepre enta o temperamento sanguineo nervo·o.

Tempo de acçào.
Obra por 20 a 30 dia .

.11c(licwnentos a segnir-sé.
Depoi do cocculos convém coIT., ars., ipec., puls.,
ign., nux vom.

Antidotos.
Camph., cham., cupr., ignaL, nux vom.

Concordancia em ympt01n(6·.
Pul ., ignal., rhu" phosph.
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Exacerbações.
Moderam-se com herar, nux vom., silic.,
chamo

])('y.,

Simptomas gemes que desenvolve o coccnlos.
Repuxamentos e dôres por accessos ou continuos,
nos membros e nos ossos. - Movimento convulsivo
dos musculos em di versas partes. - Dôres osteocopas,
penetrantes nos membros. - Dôres como de tumor,
mesmo nos orgãos in temos-Sensação de vacuidade OL1 de
constricção nos orgãos in ternos.-Sensibilidade do]orosa
dos membros ao menor contacto. -Tensão dolorosa com
estalos das articulacões. - Soffrimentos semilateraes.Dôres rheuma ticas, 'com inchação infiamma toria nas paTtes aIIectadas.- Dôrcs lancinantes nos tumores frios.Obstrucção e endurecimento dasglandulas.-Hemorrhagias.- Caimbras e convulsões dos membros e de todo o
corpo, algumas vezes provocada .por ulceras, ou feridas,
extremamente dolorosas ao contacto ou ao menor movimen to das partes alIectadas.-Movimento c0nvulsivo dos
membros e dos musculos.-Durante o accesso de convulsão, face rubra, intumecilla e quente. - Tremura dos
membros. - Ataques de epilepsia. - ParaJysia, principalmente semi-Ia teraes, com insensibi lidade das pa rtes
affectadas.-Aggravam-se os sofl'rimentos com o SOlUno,
a palana, o beber e comer, mas sobretudo tomando ca fé
ou fuma'ndo, assim como com o frio.-Fraqueza e perda
de força, depois ela menor fad iga corporal, do movjmen to
e da interrupção do somno. - Fal ta de energia vi tal. Sincopes. -Dormencia, Ol'a nos pés, ora na mãos, por
accessos pa sageiros.-O ariorna- e insupportavel, quér
seja frio quér quente -l\1agreza.
Indicação thCl'apcntica.

o cocculos convem na apoplexia-arthrite-cachexia
- cal'dialgia - cephalalgia -Glloréa - colica menstrual
- convuJsões - debilidade - febl'e gastrica - febre intermittente - febre nervosa - Iternia estranguladadita inguinal-enduração do testiculo - infiammação do
abdomen -leucorrhé,l-menstruação irreo-ular -ophtal mia arthritica - paralysia - rheumati~mo chronico
- espasmo - suor - ver tigem.
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COCHIALGIA ESPASl\WnrCA.-Espa"ll1os abdominaes.
Indicação tbcraIlcutica.

Pulsatilla. Convém na cochialgia espasmodica hysterica.
Pulsatillt1, ajuda la de {ernlm melallicll1n. Havendo
forte pressão para o recto, que volta todas as quatro
semanas no tempo das regras, e aggravando-se ás
vezes até vomitar. A enferma sente leve melhora deitando-se e conservando-se em completo socego. Mui tas
vezes pressão no e tomago, e emctação depois das co"
midas.
Pulsatilla. HaVEndo espasmos abdominaes com symptomas asthmaticos e oppI'essão do pei lo, causado. pela
suppI'essão das regI as.
Cupr'wn. Havendo espa mos abdominaes violentos
em um menino de nove annos.
Belladona. Havendo dôI' forti. sima no lado direito
do abdomén e na parte inferior do baixo ventre, costas
c nadegas: o enfermo é obrigado a deitar-se; grande inquietação
S1l1plmr. Havendo dóI' mordente, cortante e ensação como de um punho que gyra pelo ventre. Alterna-se esta dôI' com seno ação na fosseta do coração,
como se nella se roçassem dous calháos um no outro.
-Diminuem as dôres um pouco quando o enfermo está
sentadu com o corpo inclinado para diante.
Outros remedios aconselhados são coccllltlS, ctlpl'um
hyoscyamos ignatia" ipecacuanha, magnesin mtlriatica.,
moschus, nux vomica, rlms, sepia, stannwn, strar.nonium, valeriana, e veraü·wn.
CoOf~a C.'mla. (Café crú.j
Caracter physiolo.qico.
E' o temperamento sanguinco nervoso o caracter physiologico que o café represen ta.

Tempo de acção.
Sua acção dura 10 dia. E' um medicamento de ubida
importancia.

,Medicamentos a seguir-se.
Depoi 'do coffea convém bel1., cham., igu., nux vom.,
·ulph.
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Antídotos.
Acon., cham., ign., nux vom., pulso

ConcordancieL em symptomeLs.
Bel!., nux vom.

Exacerbações.
Modcram- c com nu'( vom., bell., bI'Y., cham., selen.

Symptomas geraes que desenvolve o cofTea.
Impressionabilidade excessiva c dolorosa das partes
aO·ectadas.-Grande mobilidade dos musculos e agilidade
de totlo o corpo. -Sllpel'excitabilidade mOl'al e pl'tysica.
-Aversão ao ar fresco C01h incommoclo e exacerbacão
dos symptomas durante o passeio ao ar fresco. - Cónvulsõe com rangimento de dentes e frio nos membros.
- Insomnia por exaltação da imaginação, affiuencia de
idéas e visões phantasticas. - Necessidade de se deitar
e de fechar os olhos, posto que não se possa dormir.Arripios, com augmento febril de calor do corpo.-Febre
com affiicção. -: HOl'l'ipilação com colicas e agitação
violenta.-Choro , gemidos, gritos, jactação e desanimo,
sobretudo durante o accesso da dõl'. -Gritos de criançQ.
-Anxiedade de coração e de consciencia, com apprehensão. - Vivacidade e exaltação da imaginação, com ,\cuidade das faculdades in tellectllaes.
hltlicação therapenticl\.

ocotTea con vém na agrypnéa-apoplexia-contra.cções
exce. sivas do utero para o parto - dysecéa-febre intermi ttente-fcbre puerperal - melanosia - odontalgia
-variola.
COLICA.
A colica é a dUr'agHda em uma parte qualquer do
abdomen, mas sobretudo ao redor do umbigo, e TIa
regiões inferiores desta cavidade.
Indicação therapeutica.

Arsenícwn. Convém na colica violenta, com arripiamenlo, sMe, grande ancia, inquietação, vomito de·
D. 1\[.
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pois de beber, fraqueza, frio glacial, suppressão de
ourina, tenesmo.
Belladona. Convém na colica violenta com inchação
parcial dos intestinos, semelhan tes a rolêtes.
Gantharidas. Convém. na colica violenta em e'{cesso
com ischuria. (Retenção de ourind completa.) Garbo vegetabilis. Convém na colica com sensação paralytica na cÔxa direita.
Ghamomilla. Havendo dôres violentissimas, contractivas, crueis, no ventre e no sacro, que abalam o
corpo todo. Ventre dolorosi~simo no .tocar-lhe; sensação como se toda agueHa parte estivesse ulcerada;
diarrhéa com symptomas biliosos durante as regras.
Golocynthis. Havendo dôres fortes e picantes no ventre; nenhuma postura cio corpo produz o menor allivio; o enfermo desespera: violentas picadas na região do ovario direi to sendo mulher' são as dÔres
acompanhadas de arripiamentos. - Pulsatilla para os
ultimos symptomas da moles tia : pressão na fos~eta
do coração e na profundeza do. bai,:,:o ventre, e eructação.
.
Golocynthis. Havendo grandes dôres no ventre em
consequencia de resfriamento. O padecen te curva-se e
dá gritos hOlTiveis;. vontade de lançar; diarrbéa.
Golocynthis. Havendo dÔres fortes, picantes no ventre
em paroxismos.
Golocynthis. Havendo colica lancinante e ardente :!ta
região lombar esquerda, que .cessa e volta.
Golocynthis. Havendo violentissimas dôres no ventre,
como se se cortassem tOclOS os intestinos i face de-'
composta pela força das dôres; suor universal; inappetencia ; sem sêde ; constipação. Ven tre sensivel durante as dMes e ao Locar-se-lhe.
Golocynthis. Havendo colica violenta de dia e de noite;
o enfermo torce-se e rola na cama.
Golocynthis. Havendo violenta colica, mordente, em
um rapaz de 13 annos, que dura alguns minutos, cessa e volta depois, o doente dá altos gritos no tempo
do ataque.
Mercurio e sulphur. Havendo violenta colica no lado
esquerdo do ventre, com constipação.
Nux vomica. Cónvém na colica periodica depois do
almoço.
Pulsatilla. Convém na coliea em uma mulher gravida, com dôres semelhantes ás do parto.
Veratrmn. Convém na colica. pe-riodica todas as noites
depois da ceia.

DE :lLEDlClNA.

COLICA FLAUTULENTA.-Colica venLosà. (Produzida
por accumulação de gazes nos intestinos. Vide flautulencia. )
Indicação theralleutica.

ChLtmornilla. Convém na colica ventO'sa de uma criança de peito com dijecções diarrhaicas verdes.
Colocynthis. Havendo violentissima colica como se
se apertassem os intesLinos entre dous seixos; juntamente consideraYel tympanites.
Belladona. Convém na colica ventosa; com desfallecimento e eon.gestão.
Phosphor. Havendo dôres no baixo ventre.
Outros remedios aconselhados são: arsenicum, coccullls.
,
Claudicação espontanea é o coxeamento das crianças
que as vezes manifesta-"e sem causa Conhecida, ou ap.
parece pouca a pouco. Cura -se com calc., 1'hus.
COLICA HEMORRHOIDAL. (Causada por hemorrhoidas
ou por sua suppressão. Vid. hemorrhoidas.)
Indicação tberapentica.

.

Sulphu1' e aconituln. Convém na colica depoi dé
comer, compre são da região hepatica; dôr sacraI e
lombar, bemorrboidas.
Sulphnr. Havendo violenta colica, que sobe da região inguinal esquerda para o diaphragma, e provoca sensação de violento aperta; grande excitação
nervosa.
.
COUCA HEPATIGA. (Com a séde na região do figado. )
indicação therapeutica.

Olewn terebenthinm.
Nux vomica e pulsatilla. Convém na colica 'hepatica,
com ictericia.
COLICA. MENSTRUAL. (Vide mitriti .)

.

indicação therapeutica.

Pulsa.tilla. :Convêm n:lS épocas lunares com picadas
mui <.1.0101'0 as na vcrill1a esquerda; dôr pungente· na
região uLerina; a doente dá lamenLosos gemidos. Correm
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as regras oito dias. A postura curvada allivia um
pouco.
.
Secale cornutum. Convém na colica menstrual com
pallidez da face, frio de extremidades; suor frio, pulo
pequeno e supprimido; dóres no v/entre, ora lacerantes
ora cortan teso
COLICA NEPHRITICA.-Colica nos rin . (Vide nephrite.)
,
.
Grande, dôres nos rins, que acompanham a nephnte,
e particularmente a calculosa, ou trajecto de um calculo
para os ureteres.
Indicação tberapeutica.

Nux vomica, cannabis, lycopodimn, belladona, salsapar-

rilha.

.

COLICA SATURNINA.-Colica dos pintores.
iI10lestia gravissima causada pela acção das emanações
do chumbo, e que ataca principalmente aos quP, trabalham em chumbo ou em suas diversas preparações. São
seus principaes symptomas: tiMes abdominaes desesperadas, que a pressão não augmenta; vomito de materias verdes ou amarellas; constipação porfiada; retracção das paredes abdominaes; pulso vagaroso; caimbras;
movimentos convulsos, e no fim de certo tempa pardlysia dos membros.
Indicação therapcutica.

Nux '/.1omica, sene e opi'll1n. Havendo vijdíenta dóI' no
baixo ventre; retracção das paredes abdominaes; o enfermo é obrigado a torcer-se, d,ôres do coração; constipação de oito dias; grande fraqueza nos membros.
Opium. Convém nas dóres fortissimas, contractivas;
const ipação; grande cancei ra.
C:::olocyntbis. (Coloquintidas.)
Caracter physiologico.
A colocynthis representa o temperamento anguineo
bilioso.

Tempo de acção.
Obra por espaço de 40 dias.

Medicamentos a segttir-sc.
Depoi da colocynthis, convém bel!., cham., staphisJgria.
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Antidotos.
Camph., caust., cham., colf., staph.

Concordancia em symptomas .
Com puls., Iycop., nux vom.

Exacerbações.
Moderam- e com nux vom., bel\., puls.

Symptomas gemes que desenvolve a colocynthis.
SolIrimen tos semi -Ia teraes. - Cai mbras dolorosas ou
contracções crampoidas, nas partes internas ou dxtel'llas.
- EnconlÍmento do. tendões. em algumas partes
sómente, ou em todo o corpo com contracções cle todos
os membros.-Durimenlo ele .todas as articulações.Dôres vivas, que correm por todo o corpo.-.,.AlJatirnento.
pllysico emquanlo se passeia ao ar fresco. - Vagados,
com frio das partes exteriores.
Indicação thcrapcutica.

A colocyntltis convém na cephalalgia-cholera-colir.a
- coxalgia-coxarthrocace-elór sch ia lica - dó..es aMominaes - dysenteria - febre puerperal- gastrite-inllammação parcial do abdomen-lombaO'o-ophtalmiaparalysia-peritonite- prosopalgia - tympanite.
COMA é o adormecimento no qual enfermo é sus. eptivel de acordar, porém recahindo nome. mo estado,
como se observa na congestão e na cODlmoção cerebral.
Indica.ção thcrallcutica.

Anen., nttx vom., acon., 0/1.
COl\IMISSURA DOS LABIOS ou canto da boca (molestia da) a que vulgarmente chamam sabiá ,- Cura-se
com ant. Ct'l.fd., beil., mere., slllplmr, phosph.
COMBUSTOES, OU Q EIl\IADURAS.
Indicação

tbcrapelltic~'.

Internamente: arseniewm, carbo animnlis, e vegctabilis.
Logo que este accidente acon tece, deve- e immediatamente UfjllCCcr um pouco de c,pirito de vinho ou
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aguardente forte ou mesmo agua-raz e applicar em pansobre o:S,Jugares queimados, conforme Hanbemann.
COMMOÇAO OU ABALO DA MEDULA DA ESPINHA,
Que resulta da pancada ou queda.

no~

IDllicação thei."ap'clItica.

Amica." Havendo surdez, sensação paralyLica nas extremidades superiores, vertigem, dóres do coração, vom.iLo~, oppt'essão do peito, ancia e grande inquietação.
Para a commoção em geral o principal medicamento
é amica interna, e externamente. O gi1"asol é o sucedaneo da amica, e ta quem diga, que esta planta
é preferivel. Muitos outros medicamentos podem aproveitar, e entre elles é o girasol e bell., led., natr. nmr.,
nux vomica, rhns.
Concepção difficil ou difficuldade de comprehender
as canças por entorpecimento nervoso. Combate-syeste
es tado com ll1coP., natr., phosph., ac., sep.
CONGESTOES NA CABEÇA OU CEREBRES (o fluxo
de sangue nos vasos com ou sem derramamento na cavidade craneana.)
Indicaç~io

tberapeutlca.

Âconit1t1n, belladona, nux vomica, mercnrius.
Como ordi nar iamente as congestões para a cabeça
são dependentes do estomago, o principal medicamento
é nux vomica (uma colher de sôpa) dissolvida em 6
onças de agua, para ser tomada de 10 em W minutos.
Para as congestões geracs (orgasmo) convém:,ctconito, aU1"., calc., creos., lycop. \
Para a congestões parciaes convém: acon., beil.,
chin., ferr., n. vom., puls., sulph.
<:;onium macnlatullD. (Cicuta maior.)
Caracter physiologico.
O conium mac. representa todos os temperamentos.

Tempo de acção.
Obra por 4:0 dias.

Medicamentos a seguir-se.
Depois do 'conium convém dig., lycop., nitr., pulso
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Antidotos.
Colf., nitro ac., spir., nitr., dulc.

Concordancia em symptomas.
Puls., sulph.

Exacerbações.
Moderam-se com lycop., puls., rbus, calc., ferr.,
nux vom.

Symptomas geraes qlte desenvolve o conium.
Caimbras e dúres crampoidas cm diversas partes.-·
Curvatura dos membros e das articulações no repou 0 . Dôresnocturnas e padecimentos que perturbam o somno.
-Os symptomas apparecem durante o repouso, e aggravam-se no começo elo movimento. - Facilidade de dar
voltas sobre os rins. -Accessos ele paLlecimentos hystericos e hypocondriacos. -Sobresalt.o de tcndões, tremura e abalos convulsivos nos membros. - Fermentação
do sangue.~Inchação hydropica .-Incbação e induração
nas glandulas, com dôres formicantes e lancinantes. Accessos de syncope. - Gl'anele abatimento geral com
risos involun larios.- Sensação de fadiga, obretudo de
manhã cedo, na cama.-Inquietação no corpo, sobretudo
nas perna. - Falta de energia e fraqueza nervosa. Consump·,ão.-Gl'ande disposição a resfriar-se.-Grande
fadiga e outros soffrimentos, causados pelo passeio ao ar
livre. - Falta de calor vital natural.
Indicação tbel'apeutica.

O conium convém na alienacão mental- cachexia catarata-cancro nos labios-chlora e-cboréa-constipação-convulsões-dartro- disposições escrophulosas.
-epilepsia - impotencia - induração parcial da lingua
-intumescencia do seio-ischuria-marasmo-pareos
- photopbobia escrophulosa - phtby ica - polluçõestosse feri na-tosse spasmodica-ulcera-ulceras na boca
e na lingua - vertigem - vomito durante a prenhez.
COCCYX (molestia do coccyz) é o osso terminal da
columna vertebral, que muitas vezes é atacado pelo
rbeuma tismo, e então convem combatei-o com metc.,

graph. , hepar, rlms.
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CONTRACÇÃO DO UTERO NO MO~lE TO DO PARTO.
Belladona. Convém na falta de dôres do parto, causada por uma diathese inflammatoria.
Pulsatilla, e secale comutUTn. Convém na falta de contracções uterinas no momento do parto, causada por
fraqueza e inercia dos orgãos.
Constipação ou suppressão da transpiração manifesta-~e
por moleza cm todo o corpo, dôres nas juntas, pelle
secca, dôres de caber,a e febre mais ou menos ardente. Comba te-se coni acon., bell. até provocar copioso
suor.
CONTAGIO é a transmissão de uma enfermidade cm
outra pessoa por intennedio do immediato contacto ou
por via do :U' atmosphcrico.
Intlic:u;:lo thcl·apelltica.

Previne-se a transmissão das enfcrmitlades tomanLlo
internamente ars., sulphu?·., chin., veral?'., C'UqJ1·.
CONSTIPAÇÃO DO VENTRE é a dilliculdade de evacuar facilmente a. materias fecaes, contidas no intestino reclo, e pelo que sendo habitual a rescecação produz
a perda do appetite, dôres de cabeça, vertigens, colicas,
insÇlmnias, e mesmo ataques hemorrhoidaes. O povo
chama tambem constipação a supressão da transpiração. (Vid. esta palavra.)
Indica-:ão therapelltica.

E' sempre nocivp os purgantes para combater este
estado intestinal, porque quanto maior numero de laxantes toma mais prisão de ventre experimenta.
A homceopathia para melhorar a condição intestinal
emprega a nua; vom., opio. bry., 1'hus.
Opi1tm. Falta de contracções uterinas, com tremor;
fortes abalos ou antes commoções do corpo' somno
_
ensurdecido, Q.om roncos e boca aberta.
CONTRACCOES ESPASMODICAS DO TENDAO DE
ACHILLES .•
Indicação thcl·apcutica.

Cannabis. Convém havendo impossibilidade de pôr
pé no chão.
Para as contracções das partes externas convém:
graph., n. v01nica, 1"ms.
O
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COI Tl;SÕES. ( Pisadttras, pancadas, machttcadellas.)
Indicação tberapeutiea.

Amica. Convém interna e externamente.-Conium,
acidum sulphuricum. Interior e exteriormente. Contusões malignas que vão para gangrenosas, com pustulas gangrenosas e dôres surdas.
Amica externa e internamente: confusões dos dedos.
-Dedos azues carregado, mui engorgiLados, sem poderem mover· e.
CONVULSÕES. (Spasmos.)
Indicação tberapeutlca.

Arseniwm. Convulsõés indolentes no momento de
adormecer.
Belladona. HlVendo convulsões violentissimas do
corpo todo, que fazem voltar o doeo te; tira o~ vestidos.
Belladona. Havendo perda de conhecimento; face
balofa, rubra, movimento convulso do corpo todo, em
especial dos olhos e braços; escuma pela boca; delírio.
Aconitum. Havendo grande calor alternando com calafrio: pnlso pequeno, accelerado; convulsões, dos
membros; sobresalto~ durante o somno; respiração
mui curta, com lo%esinha secca.
Bel:lldona e cuprwn HJVenclo convulsões em um homem 'emelhantes á dança de S. Guido.
Belladona. Havendo convulsões epilepticas: movi-o
mentos convulsos e violen tos no braço e antebraço;
vertigem rodante; perda de ~onhecimento ; movimentos
convulsos dos olhos e boca; escuma avermelhada sa~
hindo da boca; a cabeça e parte superior do eorpo
derreados para traz; regitlez do corpo todo; pollegares
cern.dos.
'
Bellad{)na. Hlvendo convulsões e oscillações circulares dos braços, contorsões do braço e qu relo.
BeUad{)na. HIvenrlo tremor convulso da cabeça.
Belladona. Havenrio convlrlsões de uma criança: que
ora chora, ora estende as pernas' ora se vira para
traz, estrebucha com os pés, grita e aperta os dedos.
Bryonia. ]üvendo convulsões indolentes nos dom;
braços, em uma mulhet' pejada.
Chamomilla. HlVenrlo convulsões do braços e da
face com rodar dos olhos em uma criança de 4, annos,
D. 11. 16.
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em cons L[l1encía de uma colera; forte calor febril;
oobeça quente; grande sêde ; dõres de ventre.
Chamomilla. Convém na palpi tação convulsa das pal~
pebras e dedos; pollegares fechados; ranger de dentes,
face pallida, todas as partes do corpo f1acidas e pendentes.
Chamomilla. Convém nas convulsões de um menino
com diarrhea de materias feitas em picado.
Cocculus. Havendo continuos movimentos convulsos
nos braços e càxas; ao mesmo tempo alguns abalos
por todo o corpo, semelhan tes a commoçôes elec tricas ;
fazem estas cessar os spasmos; perda de conhecimento ; face rubra e balofa; respiração anciada e oppl'imida' violen tas dôres no index e no braço, que chegam
até o peito.
Coníwn maclIlatu1n. Havendo palpi taçõe. convulsas
dos membros.
lIyoscyamus. Convém em uma mulher gravida, -Xiolenta cephalalgia, face rubra e balofa, frequente
palpitação nàs faces; dÓI'es na fosseta do coração e
baixo ventre, palpitações cOD.vnlsas das extremidades
superiores e inferiores, palpiLação na face, e perda
de conhecimen to.
Hyoscyamtts, Havendo convulsões epilepticas de um
rapaz de H annos: todas as noites spasmos com gritos,
contorsões dos musculos da face;' vIolentas convulsões,
o menino rola na cama,
Ignatia. Oonvém naS convulsões que atiram com o
doente de um para outro lado de modo horrivel; ás
vezes oppressão uo peito o tborax eleva-se muilo;
face rubra e arden te.
Ignatia. Havendo tremor e contorsões de membros
em consequencia de um susto; a Yermelhidão da face
o alterna com pallidez, muita saliva correndo da boca;
perda de conhecimento; respiração oppl'imida.
Ignat'ia. Convém nas convul ões dos meninos, ~om
affecções cerebraes inf1ammatorias.
Iglwtia. Convém nas convulsões em comequencia
do susto.
lpecacnanha. O doente está deitado de costas, sem
cQnhecimento; face pallida, balofa; convulsões espantosas dos musculos da face e elas extremidades, que ao
mesmo tempo são elevadas pelos movimentos convulsivos; ás vezes até a parte superior do' tronco se levanta a uma certa altul'a; grande enfraquecimen to c
vontade de lança~ depois de termjnado o ataque .
.MoscfHl' .. Couvém nas convulsões da face, do peito)
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ventre e extremitlaJes, perda de conhecimento; insensibilidade; e cessação dos menstt'uos.
P1llsatilla. Havendo tremor convulso da perna, e
braço direitos, por accessos.
Pttlsatilla e chmnomillcl. Havendo violento ranger de
dentes em um menino de 6 annos' olhos mui arregalados, fixos e voltados para cima; estando rijo e
sem conhecimento; frio em todo o corpo; face pallida;
feições desfiguradas; respiração accelerada e bai>..a ; o
baixo ventre e Í'egião gastrica mui inchados.
Stanntlm.. Havendo contracção espasmodica dos mu~·
culos da face, do. olhú e do pescoço; quando o accesso
é violento, atira-s ao leito com a cabeça para baixo;
nrtigem; cephalalgia; inappetencia; ardente calor em
toda periphcria do corpo; as evocações ourinal'ias e
alvinas se fazem no meio de spasmos geraes.
Para as convulsões convém: ambr., CCl1lst. , cham.,
nat·/'. milr., pl'-tmb.
Para as contorsões, distal' ões e cUl'vação dos membros
convém: bell., plat., st1'am.
Para as caimbras dos musculos em geral convém:
anclc.) angast., bell., calc., china, luc.) rnerc., plat.,
sep.
Para os e talos das articulações convém; caps.) led.,
nitr. oc., petr.
.
(Veja-se tambem SP ASMaS. )
COPHOSE. -(Veja-se surdez.)
CORYZA. (Defluxo pelo nariz.)
Inflammação da membrana mucosa das fossas nasaes
e dos seios osseos que nellas se abrem.
I

Indicação thel·apeutica.

ArsenícUln. Convém na coryza fiuen te, com excreção
acre que se alterna com coryza secca e picada no nariz.
ArsenícUln. Havendo violento jmxamento na cabeça;
coryza com excreção acre.
Digital'is. C'onvém na coryza chronica com tosse.
NU$ vomica. Convém antes que a excreção seja abundante.
Pulsatilla. Havendo abundante excreção.
Pulsatilla. Convém na coryza chronica, com corrimento de materia fetida, amarellada, esverdeada; Bariz
inchado; forte comichão no nariz, calafrios.
Pulsatilla. Convém na coryza secca, que se manifesta
'principalmente á noite e em quarto quente) mas mui

'pouco ao aI,'

liYn~ •.
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Ignatia. Convém na cOl'yza Clll pes 'Oa' 1Jysl eriea:"
'China e ambar. Convém na coryza rppcl'cutida.
Nllx vomien, a,ntimonium ei"wlwn, plllsnt lln, ipeelleuanha. Convém havendo symptomas gastl'icos em consequpncia de uma COl'yza l'epercu tida, por l'esfl'iamen Lo.
Silieea. sulphur, ealearea ea1"lJonica. Convém na coryza
habitual.
Para a coryza fluente com ém: (/rs., lJ7lls., 1'lnts" selen.
Pa ra a cOl'yza secca conv "m: bI'Y., n. vam., silie.
Para a coryza que se manifesLa com côr pardacenta
convém: ambr., lye.
Pa I'a a cOl'yza de côr amal'el1a convém: puls., sep.
Para a coryza de cór verde convém: puls.
Para a cOl'yza de cheiro fetido convóm: calc., natr.
muro
Para:.l que e manifesta em fÚl'Djl.a de aguadilha conT m: eham., graph.
ara a que se apre enLa em fõrma de illateria c pcssa convém: puls.
Para a coryza mucosa convém: ammon. muI'. , ars.,
bor., chin., phosph., silie., sep., :rinG.
Para a coryza purulenLa conTém: cole' Gon.
Para a coryza sanguinolenta convém: chino
Para a coryza sorosa convém: sulph.
Para a coryza viscosa convém: bov., cham., stann.
Para a coryza que arde convém: ptds.
Para a que se manifesta com um liquido acre e cor.,
rosivo convém: alum., ars., mere.
Para a Goryza com desejo de espirrar, porém sem
resultado, convém: oorb. veg' silie.
Para a coryza que se manifesta com espirros mui
Frequentes convém: earbo ve.q., ehina, rhus., sabnd.
Para a coryza em geral convém: ars., cham., merc. ,
n. vom" puls.
Cordão spermntico ou' tpsLicular (molestias do).
çurí\m se com puls., gmph., rhns., beil., merc.
Conro el1bellnrfo da cilb 'ca em I!eral (molestias do).
Coml'atpm-sp. com ars., fnlc., merc., rhu,s., staphis.
COXALGIA, LFCHAÇAQ ESPONTANEA DO fEMUR,
COXARTHRO-CHACE.-Luxação espontanea do femul".
E' dóI' de car!fJirjls que deppnde, 01) de I'heumatismo, ou de infiamm:lção, ou de lesão organica desta
articulação. - Luxação espontanea ào femur, é quando
a cabeça do femur perdeu em tOQo ou em part~ suas
naturaes relações com a fos~a cotiloyde, em Cionsequt3ncia de alteração da,s partes que constituem a articulação coxal o que fórça o enferJ.M 9 arra$tar a,
J
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ex.tremidade alJectada, e a coxear por conseguinte.
- Coxal'throcace, é a moles tia da ar ticulação coxal,
e especialmente havendo carie das superlicies articulares.
Belladona, amica, 1'hus, hepar sulph:wris, calcar. Havendo dÔr atrás do trúchanter tocando-se na articulação coxal; dM no lado interno do joelho; alongamento pouco natural da extremidade enferma, com
incapacidade de a encostar no chão; calafrios alternados com calor.
Calcarea carbonica. Convém na coxalgia de uma menina de tl'es mezes.
Aconit·um., bryonia, belladona, amica. Aproveitaram
na clandicação espontanl:'a.
Calca1'ea carbonica, lycopodimn, causticum, silicea.
Aproveitaram na claudicação espontanea.
Calcarea carbonica. Convém na cla·udil.::Jçào espontanea
em um menino escrophuloso de idade de tl'es armos;
o menino arrasta o pé esquenlo quando caminha; a
ponta dos pés voltada para fóra; alongamento lia extremidade enferma.
.
Hepar sulphuris, cnlcar. Convém na coxalthrocace.
Repar sulphuris, calcm'. Convém no alongamt'nto na
extremidade inferior direita quatro dedos de travez;
a nadega direi ta cha ta; o doen te arrasta a perna
doente descrevendo um circulo; dÔl'es violentas cruris
e ardt'ntes nas arürulações do quadril e do joelho,
engorgitamento das glandulas do pesroço, papeira consideravel, cura depois de cinco semanas de tratamento.
Mercurius ajudado por arriica, Hwendo a extremidade inferior direita alongada, dôre. fortes, púng-entes
na articulação coxal direita, aggravada pelo movimento,
febre.
MercurútS solubilis, spongia, hepar sulphuris, calcar.,
arsenicum e china. Convém na co\althl'ocace com abscesso, pelo qual mana grande porção de ichor.
ColocYllthidas foram applicadas com succ~sso em uma
coxalgia com plicada.
Sulphur. Convém na coxalthrocace em um rapaz de
14 annos, em consequen\Cia de um resfriamento.
Rhus. Foi u~ilmente applicado contra a claudicação
espon tanea .
Arnica, b"yonia, lycopodium, acidttm nitricum, S1tlphul' .•
calcarea carbonica, silicea, petrolium. pho,~phor, Convém
na coxalthrocace em um menino escrophuloso de 6
~nnos de idade. Abscesso ischiaco, corrimento de PUS..
I
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dóres lancinantes no quadril, CÔs.a e joelho direitos,
luxação espontanea para dentro e para diante; impossibilidade de estender o joelho, febre lenta.
Outros remedias convenientes são: bryonia ajudada
por merCltrius solubilis, phosphor., sulphltr., calcqrea
carbonica e silicea.
CROSTAS DE LEITE.
Erupção que sobrevém ao rosto e particularmente
aos beiços, principalmente nas crianças, e que consiste em botões avizinhados de que emana uma materia espessa que fórma uma codea alvacenta, cahe,
renova-se certo numero de vezes, e muda frequentemente de sitio.
Indicação thcrapeutica.

Arsenieum, bryonia, baryta aeetiea, dttlcainat'a, lycopodi'um, mezerittm, rhus., salsaparrilha, sepia, sulphur.
CnOSTA SERPIGINOSA.
Ulcera crostosa superficial, que, á proporç3:o que
se cicatriza de um lado, dilata-se do outro, e corre
erpenteando uma certa extensão de tegumentos.
Indicação thcrapentica.

Sltlphttr. Convém havendo codea serpiginosa em uma
criança de seis semanas, com diarrhéa e eclampsia
(convulsõe'l e palpitações dos meninos).
Outros remedias apropriados são: lwsenicwm, rhus.,
ealearea sulplmrata, caleat'ea earboniea, elematis ev.eeta,
duleamara, gmphites, mereurius.
CYANOSE.-Coloração ela pelle em azul.
IndieaçfLo thcl'apcutica.

Digitalis. Côr azul dos labias, palpebras e língua,
frio das extremidades, ancias, op'pressão do peito, tosse
com hemoptysia (e carros de sangue).
CYPHOSE.• -Gibosidade (corcova).
Indicação therapeutica,

PulsatiUa. Cyphose de UIJl rapaz- rachitico.
Sulphur. Ajudado de cicuta vÜ'osa e staphysagrea. ..,...
Cyplwse em um rapaz escrophuloso de 10 annos de

•idqde 1 em-conseqtlencia dé uma. quêda de. costas t Ao
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mesmo tempo ,pasmos tenicos e clonicos, e
guria.
.
O mereu1'ius lambem é conveniente.
CYSTITE.-Inllammação· da bexiga.
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Indicaçã.o thcl'apcutica.

salsaparrilha, nux. vom., sulphur.
Canthal'idas. Havendo dóI' na região vesical, bexiga
dolorosa' ao tacto, picada na bexiga, principalmente
an tes e depois tIe oUl'inar, von tade de ourinar.
~Ierc.,

D.
DACRYADlNITE é a inflammação da glandula lacrymal,
e este estado com)Jal;e-se com beU., mere., rlms.
DACRYOSYRINX OU FISTULA LACRIMAL. E' um
canal anormalQu cavernoso que dá passagem as lagrimas.
Indicação thcl'apclltica.

Cura-se com aeidum nitrieum, silieea, laehesis, ealearecl
ea1'boniea, 1Jetrolilt1n.
DESFALLECIME ITO .-Deliquium animi.
Indicação tbcrapclltica.

Chamomilla. Havendo perda de conhecimento, frio do
corpo, hemorrhagia nocturnas do nariz, pulmões e do
estQmago.
Hyoseyamus. Havendo face inchada, rõxa, acanhamento das pupillas, respiração mui constrangida e desigual, e tremor do corpo.
Stramoni'um. Havendo subilo obscurecimento da vista,
perda de conhecimento, bate o doente com mãos e
pés, fallatorio confuso, não conhece a ninguem; retenção de ourina. Muda este estado em sopor com
estrondosos roncos.-CoeC1Llu.~ curou as illusões opticás.
Outros remedios apropriados são aeonit1lm, arseniC1lm,
mlx vomiea, oleancler lJllt1nb,lt1n, sulphttr, veratrlt1n.
DEFORMIDADE.- E' todo aquelle vicio que provém
de má conformação, estructura ele alguma parte ou tão
. ómente lhe faz vercler a sua natural belleza e elegancia,
ou embaraça jlllltamcnte o line exercicio de alguma
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funcção. As deformidades podem ser sómente viciosas,
ou juntamente morbosas. As viciosas são as que não
causam algum detrimento á saude, e as morbosas são as
que vrciam a natural belleza; e são:
L° Impel'furações.
2.° Excessos ou demasias.
3." Minguas ou diminuições.
li. ° Depravações.
5." Signaes naturaes.
6." Erro de lugar.
As imlJerfttrações lJodem ser:
Asynezeze (rias partes pudendas), activa, adventícia.
Phymose natural.
.
A imperfuração da bocca.
-:das ven tas e do nariz.
dos ouvidos.
A atresia da urf'tra, da varrina, do anus:
Excesso comprehende:
A mydriase.
A t.richoma ou plica.
/\.. di tichiase, distichia ou districhiase.
A triol'chis.
O maior numero de dedos, e ás vezes duplicado
memhro vil'il.
O incrassamento das unhas.
.Mingua ou diminuições comprehende:
A cJloboma (raxadnra) das palpebras, das azas do
nariz, do beiço, uas orelhas.
A rhyt.idose .
. A miose ou phtise da pupilla.
O logophtalmo ou olho de lebre; natural, symptomatico.
A alopecia:
A cal va, phalaerose ou madarose.
Ophiase.
Milphose ou milplJa.
A rh)l8s ou roeas.
A cr)lpsorchis ou monorche .
A falta de alrrum olho.
do nariz.
de orelha.
do paladar.
dos dente..
ele algum membro.
Depravações comp?'ehenclem:
O torcicollo ou obliquid:.lde da cabeça.
O esrl'abLmo ott olhar vesgo.
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A luscicie ou vista obliqua.
A gibosidade ou corcova, cyrtoma ou cyrtose.
A gibosiJade vertebral ou cyphose.
do sternon.
do omoplata.
das costellas ou scoliose.
A lordose ou curvatura dos ossos: dos cambaios
(varus), dos zambros (valgus), dos compernes (compernes).
A galiancone ou cUl'teza de braço.
O coxeamento ou cyllose.
O ectropio ou palpebra inversa.
A myopia ou myapiase.
A presbyopia ou presbycia.
A tortura da boca (tortura oris).
A deprava\ão da pupilla que póde ser: de flexão e
de rotação.
Signaes natumes compt'ehendem:
Os maculosos.
Excrcscencias.,
Et'ro do lugm':
Quando a abertura' natural ,.e acha fóra do sitio
natural, como tem acontecido a vulva se achar logo
abaixo do umbigo; o orificio do anus dentro da vagina, etc., etc.
DELIRIO TREMULO DO~ BEBADOS. Este estado nervoso é devido ao excesso das bebidas. Para curar-se
convém, segundo os phenomenos que apresenta.
Indicação thcrapcutica.

Belladona. Havendo violento tremor.
Belladona, nux vomica. Convém havendo falta de memoria, visões, insomnia, palavras gaguejadas, e confusas,
dóI' no pescoço, palpitações dos membros e estremecimen to, tremor. Nux vomica curou o tremor, a fraqueza
e violentos abalos.
Calcarea carbonica. No delirio tremulo com idéas de
fogo, de morte, ratos e morcegos. Cura em tres dias.
Nux vomica. Tremor e fraqueza de todos os membros,
falla balbuciante, vomito.
Nux vomica. Convém no delírio tremulo, com excessiva affiicção; symptomas gastricos; constipação; tremor
de membros; congestões na cabeça; somno inquieto.
Opium. Havendo movimento continuo, tremor e palpitação das extremidades, e musculos da face; caprichos confusos e despropositas; abundante suor genI ;
D. M.
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constipação.- China curou éf fraqueza e canceira, ultimas symptomas da moles tia .
Outros remedios l'ecommendados são: opútm, coffea,
stramonium e hyo'scyamos.
.
.
O principaes medicamentos são: nux vom" opio.
, DEFLUXO é a inJJammação passageira das vias respiratorias. Quando o deJJuxo carrega mais para a cabeça
obrevem entupimento do na.riz, entorpecimento da
cabeça, calor maior no corpo, ardencia nos olhos e
corpo. E te estado dura pouco.
Indicação thcrapcn...ica.

Acon., phosph., cale., bt'y. são os medicamentos mais
conveniente para o desa,pparecimenlo 10 clenuxo.
DEl\1ENCIA é a. successão rapida ou intermittente das
idéas, e das acções isoladas GOIll ou sem agitações de 01"
denadas, com. esquecimento de todo o estado anterior.
Cura-se a demencia com bell., opio., stallh., cale., s1tlphu1'"
ign., are, _ .
.
DENTIÇAO DIFFICULTOSA. A dentição nas crianças
muit~s vezes se manifesta com graves incommodos.
IDllicação thcn·:t.llclItica.

Chamomilla,. Havendo diarrMa durante o odaúslllo
(prurido doloroso das gengivas precedente á sahida dos
dentes) .
Aconitum é alguma vezes vantajoso quando 11a febre;
coffea, e ha grandes excitação do systema nervoso.
M~trias magnesice. Convém na den tição leu ta e demorada, com inch~ção do baixo-ventre e constipação.
O e:tados convulsos coherentes com a denliçãQ são
tratados nos artiO'os correspondentes: CONVULSOES,
SPASMOS.
DESFALLECIMENTO ou abatimento profundo elo espirito é o estado do animo que muitas vezes apparece
pnr contrariedades da vida. Comba te-se com hyosc.,
cham., stram., acon., nu:v vom. veratt'.
DIPILAÇAO (cahida do cabello) ..
Indicação thcl'apelltica.

Calcarea carbonica, graZJhites, nitrum, stctlJhysagria,
phosphor., s:ttlphur.
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DESCAMAÇÃO DA PELLE, ou callida do epiderme.
Ilndica"ão tlaerapeutica.

Comba te-se com attrum e rh~ts.
DESCAMAÇÃO FARINHOSA CHRO ICA DA EPIDERME FAOlAL. Comba te-se com s~tl17h1W, cetlcarea
carbonica, sepia.
DIABETES, ou ourinas doces. E5ta moles tia é caracterisada por augl1lenLo consideravel, e manifesta alteragão
na secrecção da ourina, com sêde, e progressivo decahimento da forças elo corpo. Crê-se que ofiga do tem 0Tande
párte nesta enfermidade. Combate-se com:
Indicação thea':l.pclItica.

Belladona, at'gentwJn, ca1'bo vegetetbilis, ledum, acidum
phospho?'icum, scylla, taraxacwn.
DIARRHEA. E' a evacuação mui tas vezes repetida
pelo anus de materias feeiles, liquil'eitas,dJiliosas, mucosas, sorosas, purlJorme. E ta enfermidade é um symptoma ele infiammação intestinaL
Ilndio,ação thC1'31lclItica.

Acidmn nit1'icmn. Dianhéa nocturna, puxos, picadas;
torceduras no' intestinos, frieza, 'Ínappetencia, evacuação de alimentos não digeridos.
Acülum phosphoricum. Convém na diarrhéa p.orica.
AC'idum phosphoricum. Convém na diarrhéa abund:antis ima, involuntaria, durante uma esquinencia.
Acidum sulphuricum. Convém na diarrhéa ps.orica.
Arsenicltln. Convém na diarrbéa de um menino de
dous annos com prostração; face hypocratica, suor frio,
viscoso na to ta; extremidade fria. A dial'rhéa appa'rece principalmente de noite; ao mesmo tempo grande
sêde, vomitozinbos Niolentos.
Ars(;nioum. Havendo evacuaçõe alvina~ amiudadas,
nmcosas, e pouco oopiosas; violentas picadas e laceração
em toda a região superior do abdomen; dõres no coração sobretudo durante o movimento; sêde exces,siva;
grande affiicção e gemidos; frio das e:tremidades ;' frio
e suor da face.
Arsenicwn. Diarrhéa pertinacis ima do um rapa2J escropbu lo o; cvacua(,;ões ordinariamente ~JlllpapaS, ijlUco as, pardacenLéf , precedidas d putas ;.' grande magreza de espirita. Depois ele applicados sem efi'eito
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duravel todos os outros remedios, muitas dóses de arsenico administradas em brevissimos int.ervaUos, curaram
a queixa.
A1·senicum. Convém na diarrbéa aquosa, ás vezes
acompanhada de puxos; muita sêde; lingua carregada
de muco moUe.
Arsenicum. Diarrhéa de uma criança de seis semanas,
com violentissima colica e tenesmo; dijecções esverdeadas, mucosas, mui debilitan'tes.
Arsenicum. Convém na dialThéa outonal com dôr
forte, ardente na região umbilical, antes e ao tempo
das evacuações alvinas, que são repetidissimas, mucosas
e pouco abundantes; dõres no coração; muita vontade
de beber agua fria; calafrio com copioso suor geral;
grande ancia; jactação ~ontinua; lassidão geral. As
dijecçôes são depois da meia noite.
Arseniwm. Havendo diarrhéa na dentição das crianças
cinco a seis jactos de uma agua parda cada dia; grande
magreza; côr amarella da pelle; inappe\.(~ncia; continuo chorar; ventre inchado.
A1·senicltm. Havendo diarrhéa com progressiva diminuição de forças: jactos impetuosos, aquosos, brancos
acompanhados de quasi mortal affiicção e de fortes
dôres.
Arsenicum. Diarrhéa dysentel'ica chronica das crianças
acompanhada de violentas dõres no ventre; muita
sêde; rapida magreza; febre hectica.
Arsenicum. a diarrhéa violenta com grande enfraquecimento; calafrio alternado de calõr; dijecções
aquosas precedidas de puxos; sahem do anus em um
só jacto com impeto ; violentos borborygmos, dôres no
coração; muita sêde.
Belladona. Havendo diarrhéa dysentérica, com dôres
crueis, lacerantes, contractivas no baixo ventr.e, evacuação pouco abundante de muco esbranquiçado, seguida
de desejos inuteis e picadas no anus; estremecimento,
sobretudo durante a evacuação; sêde.
Bryonia. Havendo dõr abdominal mordente e diarrhéa
logo depois de haver comido ou bebido a menor cousa.
Calcarea carbonica. Convém na diarrhéa chronica em
crianças escrophulosas..
.
Calcarea acetica. Convém na diarrhéa aguda dos meninos, que se manifesta como symptoma da gastromalacia (amollecimento do estomago).
CQlcarea carbonica. Convém na diarrhéa cllronica.
ChanwmiUa. Convém na diarrhéa durante a dentição,
mas ii vezes tambem nos adultos: jactos aquosos fluidos,
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ora amarcllos, ora verdes, ora m'Ucosos e alvacentos,
inodoros que sahem pouco a pouco, com puxos lacerantes e acompanhados de ventos impetuosos, seguidos
de ardor e .picadas do anus. Ocomer augmenta a plenitude e inchação do ventl'e.
Chamomilla. Convém na diarrbéa em consequencia de
resfriamento ou de despeito, com sMe e caducidade.
Chamomilla. Convém na diarrhéa violenta com materias fetidas.
China. Convém na diarrhéa em consequencia de
ma terias fecaes brancas como lei te, que excitam um ardor
violentissimo, acompanhados de borborygmos e d<ires
mordentes no ventre; alteração da secreção de urina; _
cansaço e desfallecimento.
China. Convém na diarrhéa muco-aquosa, indolente
que apparece especialmente de noite, com evacuação de
alimentos totalmente indigeridos; frequente vomito
de muco, agua e alimentos; o comer excita pressão
dolorosa na- região gastrica ; oppres~ão do peito; ancias;
completa prostração, e face hyppocratica.
China. Havendo dijecções brancas, escumosas com
puxos nq anus ; gargarejos e borborygmos.
Cttprum metallicum. Havendo colicas e diarrhéa causadas por alimentos cozidos em vasos de cobre.
Dulcamara. Dial'l'héa sanguínea precedida de violentos puxos, principalmente em roda do umbigo, e
acompanhados de violentíssima sMe: sahida consideravel do recto; picada mordente e mui sensivel no anus.
Dulcamara. Havendo violenta diarrhéa em consequencia de resfriamento. Dôres violentas, puxos se·
~uidos de dóres no coração, suor frio copioso, e emfim
de dijecções liquidas ás vezes com vomitos, sMe continua ; picada mui sensivel no recto e no anus.
Dulcamam. Havendo dijecções amarellas, aquosas, ás
vezes mucosas, precedidas de dÔres lacerantes e mordentes no ventre em consequencia do resfriamento.
Ferrum. H.lvendo diarrhéa colliquativa de sujeito
phthysico.
Ferrum. Pouco tempo depois de haver comido ou
bebido, dijecções aquosas, sem dóres e sem esforços,
acompanhadas as mais 'das vezes de evacuações de
alimentos indigeridos.
Ferrum aceticum. Evacuações diarrbaicas, brancas,
indolentes com gargarejos e borbol'ygmos 110S intestinos
em meninos e adultos.
Hyoscyamos. Havendo dijecções diarrhaicas, aquosas,
que sahem com impeto.
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Jalcvpa. Convém na diarrbéa. doloro'a das criança
com violenta colica, grande inquietação, lagrimas
continuas.
Ipecacuanha. Convém na cliarrhéa sorosa complitada
de vomito de mucó branco ou verde, acompanhada de
dôres lacerantes no ventre, de grande inquietação,
de jactação continua de gritos.
Ipecacuanha. Diarrhéa colliquativa em uma criança
de 4, mezes.
Ignatia. Dianhéa branca amarellada de mulher hysterica; plenitude no estomago depois de' comer; sensação como se lhe encostassem no estomago; os ventQs
" se obrigam deb.iJ,ixo das costellas falsas; mucosidades na
boca.
Kriosot. Convém na diarrbéa chronica com muitos
jactos por· dia, aquosos ou em papa, pardo carregados,
de cheiro fetido, putrido, com evacuações de alimentos
ingeridos, fia tulencia, ven tre dilatado indolente,
Sttlpht~1', calcarea ca1'bonica, arsenicum,

china, phosphor.,

etc. só haviam produzido melhoras momentaneas;
Kriosot curou radicalmente a moles tia .
Lacheses. Convém na diarrhéà rara, mas debilitante,
para a tarde e para a noite.
, Magnesia car'bonica. Convém na diarrbéa das crianças;
·Mm frequentes dijecçães, verdes, aquosas, com emissão
de ven tos e gritos.
Merclwú~s. Convêm na dianhéa com symptomas hepaticos.
Merettnus solubilis. Convém na diarrhéa com tenesmo,
picadas e laceração violen ta no ventre; desejo de vomitar.
Mercu1'ius. Convém na diarrhéa verde das crianças,
com puxos no ventre, inchação do ventre, magreza.
Mercuritts. ConYém na diarrhéa aphtosa: lançam as
crianças por baixo I]la terias saniosas, nas q uaes ás vezes
se distinguem pedaços de aphtas, e que esfolam os
tegumentos do circuilo do auus.
jl1ezereum. Convém na diarrhéa com violento tenesmo
e sahida do recto em que enle dôr de excol'iação
e de queimadura; sensação de calor, no abdomen ; coIicas e laceração violenta, ; borbol'yg'mos; sensação geral
de frio antes e depois dos jactos; ao mesmo tempo ardente de ejo de beber agua fria.-China, para os calafrio;;
e cansaço, ultimos symptomas da enfermidade.
Nux vornica. Convém na diarrhéa aquosa com picadas,
e repuiamento na côxa.
Petroleum. Convém na diarrhéa chronica com repugI
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nancia para carnes e alimentos gordos; dijecções
diarrhaicas, aquosas, amarellas, precedidas de dôres;
ardor no recto.
Petrolettm. Convém na diarrhéa mucosa com grande
canceil'a; febre á noi te; dôr ele excoriação na região
umbilical.
Phosphor. Ha.-endo eliarrbéa com elôres abdomi:o.aes.
Phosphor. Convém na diarrbéa cbronica das criança~.
Phosphor. Convém na diarrhéa chronica com oontinencia de ourina e de ma lerias fecaes, dôres 110 estomago e venLre ; repetida erupções na cabeça.
Pulsatilla. Con vém na diarrhéa com evacuações sanguineas ou muco as, que ás vezes Lambem succedem de noite;
excoriação do aI1US; frequentes jactos precedidos de
puxas LorncanLes e mordeduras á roda do umbigo;
go. Lo insipido : elÔl'es no coração com des jos de vomitar,
dóI' no sa 1'0; ·alafrio.
Plttsatilla. Ha vendo elianhéa pi tuitosa com afIecção
piLui Losa geral.
Ratanhia. Convém na elian'héa que havia durado um
numel'O de annos.
Rhus. Convém na diarrhéa que já havia durado mais
de dous annos n'um sujeito fraco.
Rhus. Convém na eliarrhéa em consequencia de resfria~
menta, violenta dôres no ventre; dôres em todos os
membros; cephalalgia. O enferno está atacado e fatigado
da mole. Lia.
Secate comutum. Convém na diarrbéa aquosa; vOIllito;
calaI' secco; collapsus (quebra subita e completa de
força ); sêd6 ; feiçõe desconcertadas; olhos mui acanbados e Gom olheiras azuladas.
Secale cornntttm. Havendo dijecções diarrhaicas mucosas, amal'ellas esbranquiçadas, com mistura de alimentos indigeridos, e pecialmente ele manhã.
Secale contutU1n. Convém na diarrhéa as mais das
vezes indolen te, com granele fadiga: ás vezes avacuações
de alimentos indigeridos; outras vezes jactos aquosos,
impetuosos, com frequente emissão de ventos, pr.e.ceelidas de dolorosas picadas nos intestinos.
Secale cornutwrn. Convem na diarr):Jéa com violen tas dôres no ven tre.
Senne. Convem na eliarrhéa aquosa de uma criança de
pei to com inquietação e ~ritos violentos.
Sepia. Convem na diarrhéa verde das crianças.
Sulphtlr. Convem na diarrhéa com ophthalmia : picada violenta c puxos dysenterico ; aggravação nocturna; pouco appctite; alguma febre.
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Sulphur. Convem na diarrbéa chronica aquosa esverdeada, de cheiro mui putrido e penet.rante; borborygmos ; sMe.
Veratrum. Convem na diarrhéa parda, indolente, de
seis semanas, com grande sêde e fastio.
Para a diarrhéa os principaes medicamentos são: ant.
cru(l., cham., chin., merc., phosph., phosph. ac., pul.s.,
sulphr. ,veratr .
Para a diarrhéa dolorosa convem: rhus, cham., dulc.
Para a diarrhéa sem dôr convem: ars., ferr., ftyosc.,
lycop., phosph., phosph. ac., stram.
Para as evacuações alvinas involuntarias convem:
phosph., phosph. ac., veratr.
Para os dc~ejos frequentes de evacuar sem resultado
convem: eaps., mere., n. vom., rhus.
Paffl a cO!lstipação de ventre, vide obstmcção de ventre.
DIARRHEA MUCOSA.
Indicaç:i.o tllcrapeotica.

Combate-se com lmlsatilla, arseniC'lt1n, chamomilla,
mercurius, p'etroleum, phosphor, china.
DIARRHEA SOROSA.
Indicação therapeutica.

Combate-se com sulphur, arsenicum, secale corn'uttt'm,
ipecacuanha, sanne, chamomilla, dtücamara, farrum, mercurius, amica, oleandel', veratrnm.
Digitalis plo'lm.'ca. (Dedaleira.)

Caracter physiologico.
A digitalis representa o temperamento nervoso límphatico.
Tempo de acção.
Obra por ÕO dias em seu maximo de acção'.

Medicamentos a seg1âr-se.
Depois da digitalis convém bell., china, merc., nux
vom., puls., spig., sulph., ac.

Antidotos.
Camph., nux om., op., serpentaria.
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Conc01'clancia.
;

Puls., ::;ulph., chin., beU., sep.

Exacerbações.
Moderam-se com nux vom., anl. tarL., bry., digiL,
bli.

Symplomas geraes, que desenvolve a digitali .
Dures aruenles e dilacerantes, múrmenLe no; merobr05.-':' Dtlr s peneLrantes e ensação de curva tura nas
articulações, como depois de uma grande fadiga. -En'gorgitamen Lo das glandulas.-Inchação dma e dolorosa,
sobretudo dos membros. - Convulsões. - Ataques d'e
epilepsia. -Inchações hydropicas. - Emmagrecimento.
- Grande aba timen to e fraqueza nervosa. - Accesso de
fraqueza excessiva, sohretudo depois de almoçar ejantar.
-Prostração subita das forças, como se fosse a desfalecer com suore geraes.
lndíc:u;,ão thcrallcutica.

A digiLalis convém na arLhrite - ascite-caLarrho
-cyanose-ectropiou -febre gastrica - gastroataxiahemeralopia - hemoptysia - hydrocele-hydrothorax,
em consequencia de scarlatina miliaria - ictericiaophtalmia.
DIFFICULDADE DE MOVER O BRAÇO, em consequencia de rheumatismo.
lnrlicação t.berapeutica.

Combate-se com acon., merc., bry., wlphus.
Chamomilla. Havendo dôres nocturnas no osso do braço.
DYSPEPSIA, DIGESTÃO DIFFICIL OU LABORIOSA.
E' a clilliculdade do cosimento das substancias ingeridas no estomago, por fraqueza, debilidade do estomago, a tornar a digestão assaz incommodo, ou pressão
e tensão na região gasLrica depois das comidas arrotos
com o gosto dos alimentos ingeridos, flatulencia ; com
ou sem somnolencia; disposição faci! para indigestão;
accumulação de petuita na vias digestivas.
D. M.
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Indicação tbcrapcutica.

Sulphur. Convém na dyspepsia com ar na região epígastrica; respiração cerrada, erucLação, pressão no estomago, con sLi pagão.
Nux vomica, calcarea carbonica, e phosphor. Convém
na dyspepsia com vomitos amiudados que trazem as
mucosidades do estomago em horas da manhã; accumulação'da agua na boca, e diarrbéa cbronica.
Ignatia. Convém na dyspepsia com fia Lulencia, especialmente 'ao tempo dos menstruas.
.
Nux vomica seguida de sulphur, são lambem mui
recommendados. (Vide OBSTRUCÇÃO' DO VE 'TRE.)
DIPLOPIA.-(Vista dupla.) E' a representação duplicada dos objectos.
Cicuta virosa. Convem na diplopia com photophobia
(horror á luz, ou an tes, olhos incapazes de c;offrerem a
luz).
Belladona foi usada com bom exito na diplopia.
DIPSOl\1ANIA. (Especie de mania que consiste no desejo extravagante de beber.)
Indicação tberapeutica.

Combate-se este estado com mlx vomica.
DORES são sensações insupportaveis que pelo estado
de soffrimento as desejamos fazer desapparecer. Combatem-se as dores conforme as causas e as enfermidades.
DORES ABDOMINAES. Vulgarmeute dôres de barriga.
Indicação tberapeotlcn.
N~IX vomica. Convem nas 'dõres de ventre, principalmente nas reg-iões vesical e lombar.
DORES ABDOl\1I AES DAS MULHERES GRAVIDAS.

Indicação tberapeutlca.

Bt·yonia. Dôr violentissima, abrasadora, no lado direito do baixo ventre, para o fundo da madre, diminui'da por forte pressão.
Pulsatilla. Dôres de mulheres pejadas, debaixo das
costellas falsas e fosseta do coração, aggravada pela postUra sentada.
DORES ARTICULARES. ou nas juntas.
liJdlcaçãb tberapeotlca.

Rhus seguido deehina, bl'Y., mere., acon.
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DORES RHEUMATISMAES E l\lORTlFICANTES NA
CABEÇA E NUCA.
indicação thcrapeutica.

Rhus. Dores continuas em toda a cabeça, nuca e hombros; grande fraqueza geral; as mais rlas vezes a doente não ::onhece quem se lhe chega; insomnia. E mais nux
vom., bell., merc., bry ., stram.
DORES RHEUl\1ATICAS NOS HOl\fBROS.
Indicação tberapcutica.

At'senicu'ln. Havendo dôres crueis nos llombros, e
braços até aos dedos, cõxas e artelhos; estas partes parecem as vezes sem sentimento. Laceração nas costas e
sacro; exacel'hação nocturna com grande agi tação e canceira.
Beltadona. Havendo laceração pressiva nos hombros
c nos ossos; o movimen to provoca a dóI'.
Bryonia. DÕres laceran tes, puxantes Das costas e perna direita, com grande agitação e frio glacial.
Bryoni(t, Havendo dMes lacerantes nos membros todos, mas principalmente na cabeça e orelhas, aggravadas
p(;lo movimento.
Bt'yania. Ha vendo clôr penosissima, pungente, que não
consenteestal' noleito. Tem asMe no cotovello esquerdo, de onde se dirige para diante, tambem para os bombras e musculos peitoraes; insomnia. Amica curou a
dóI' de quebramento que resta va depois da bl'yonia.
Dulcamara e china. Laceração e:m todos os membros,
somno agitado; grande cansaço.
.
Dulcamara. Em consequencia de resfriamen to, dOr
pungente, pressiva, nos braços e co tas, aggl'avada denoite, diminuida pelo movimento.
Rhus. Laceração e repllxamento nos Ilombros, no sacro, nas extremidades, em todo o dia; eocegas e formigueiro debaixo da pene; cansaço; rigidez e fraqueza
dos membros; o movimento diminue as dOres' o leito
melhora o estado do enfermo; dõres e pressão no baixo
ven tre ; pressão no es tomago.
,
Tuya. Havendo dõres lacerantes, puIsativas, de exulceração, no hombro e sovaco direi tos, at.é nos dedos. O
ante.braç,o direito parece privado de sentimento; o
movimento dimiq.ue as dõres a cama a~gmcnla-as.
DORES RHEUMATICAS 'A FACE.
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Indic3(,:ão

thel·~lpelltiea.

Belladona. Ha veuJo dõres crueis rheuma licas lia face.
Bellaclona. Prosopalgia semilateral, com laceração e
pulsação que começa por cima da testa.
Chamomilla, pulsatilla e sepia. Havendo dóres nas gengivas e nas fon teso
Mezere'lt1n. Havendo pressão. caimbra , atordoamento
sobre o osso malar (osso da maçã do rosto) esquerdo, e
estendendo-se dali i ao lado esquerdo da face, para cima
e para baixo.
Phosp. Havendo surda laceração em toda a maçã esquerda, com dóres e pic3das até a orelha; dóI' mui sensivel em todo o lado esquerdo da face abrin-do a bocca.
Rhus. Havendo laceração em um dente, que vai á
maxilla silperior, orelba e cabeça.
Tartams emetieus. Convém quando c~meça a dóI' por
cima do lado direito da testa, aggravaçao de noite; insomnia.
Outros remedios: §.ullJhur. 1'hus, sepia, e graphit.
DORES NO CORDAO SPERMATICO.
Indicação tbCl·31Icutica.

N~IX vomiea. Havendo dóI' espasmodica conÚactiva no
cordão spermatico com inchação de um testiculo.
Pulsatilla. Havendo dóres crueis, puxantes no cordão
sperma Lico até aOs testiculos, sobret.udo á tarde> e á
noite. Outros me~icamenlos: mere., belt., rh~ls.
DORES NAS MAOS.
Indicação therapeutica.

Arsenieum. Se as dóres apparecem quando o inl1ividuo quer pegar alguma cousa com 1Is mãos.
DORES OS OLHOS.
Indicação tbel·apeutica.

P~llsatilla. DÓl'es e vermelhidões no olhos. Outros
medicamen Lo : bell .. mere.
DORES NOS PES.
Indicação therapeutica.

Pulsatilla e bryonia. Havendo dóres violentissimas nos
pés, que não permittem dobrar as phalanges dos ártelhos; inchaçãu dos pés; insomnia ; bryonia contra a inchação. Outros medicamentos: ars., bell., mere., sulph.
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DORES DO PARTO.
lmlicação thCl·31JClltica.

Coff'w. Convém naa dóres vioLentíssimas em mulher
sensivel no momento do parto.
Pulsatilla. Havendo dôres raras e fraquissimas no momento do parto, fortes dôres sacra .
Pulsatilla. Havendo contracções fraqui simas e mui
dolorosas da madre no momento do parto.( Veja-se
tambem CONTRACÇÕES UTERINAS.)
DORES DEPOIS DO PARTO.
Indica•.l ão thcrapclltica.
N~tx vomica. Havendo dóres excessivamente vioLentas
depois do parto, com sensação de quem deseja ter dijecção.
Amica, Havendo dóres violentissimas depois do parLo.
Outros remedi os apropriados são: chamom'illa, p~tl
satilla, belladona, coffea e ntda.
DORES NA BARRIGA. Ou inte:,tinaes.

Indicação therapeutica.

Br·yonia. Con vém na s dôres vesicaes e abúominaes forti simas. Outros medicamentos: acon. bell. al's.
Drosc."a rotundifoUa. (Dl'osera.)
Caracter physiologico.
A drosera representa o temperamento sanguineo.

Tempo de acção.
Sua maior acção é cn tre 6 a 7 dias.

Medicamentos a seguir-se.
Depois da dl'osera convém spong. ou veratr.

Antidôtos.
Camphora.

Concordancia em. symptomas.
Cale., nux vom., pho pll., puls., rhus, sep., sulph.
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Exacerbações.
Moderam-se com lyc., puls., sep.

Symptomas gemes que desenvolve a droserct.
Dôres atormentadoras na cavidade dos ossos dos braços
e dàs pernas, excessivamente fortes, com lancinações
violentas nl1S articulaçõe , dUl'ante odescanso.-Pressão
lancinante e dolOl'osa nos mu culos (dos membros), melhorando-se difficilmente.-Dôres como de tumor, sensibilidade excessivamente dolorosa, fraqueza paralytica
cm todos os membros.-Fraqueza em todo ocorpo, com
face e olhos encovados.-Col1vulsões epilepticas, com
somno e escarros de sangue, depois dos accessos.- A
maior parte dos soffrimentos apparecem de noite e de
manhã, bem como no calor e durante o repouso.
Indicação thcrapcutica.

A drosera convém na cardialgia-fehre intermiLtente
-hemoptysia-ph thysica laringea principiante-presbyopia-rouquidão- tosse-dita convulsa.
Qulcamall·a. (Doceamargo.)
A dulcamara representa todos os temperamentos. É
um medicamento poderoso nas motes Lias dependr-ntes
de resCriamen to, e mui provei toso nos rheumatismos
dependen tes de resfriamen tos.

Tempo ele acção.
Sua acção é de 20 dias.
Medicamentos a segtti1·-se.
Depois da dulcamara convém merc., lach.

Antídotos.
Camph., eup., ipec., merc.

Concordancil1em symptomas.
Com Iyc., ep.

Exacerbações.
loderam-se com rllUs, aur., Jyc., sulph ..
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Symptomas geraes que desenvolve a d1~lcamara.
A dulcamara convém na alienação men tal-anasarca
-angina-anhrite-af:thma pituitosa-catarrho da bexiga-cephalalgia-cholera-cl'ostras de leite-dartro
-diarrhéa-dôres rheumaticas-dysen teria-exanthematica na face-febre rbeumatica-gonorrbéa Secundaria-hyperostosis-intumescencia inflammatoria das
glandulas inguinaes- miliaria - redema da glandeophtalmja-pannos-pemphigo - phthysica-phtbysic3
pituitosa-pl'osophtalmia- rouquidão-l'heumatismosarampo-tosse cOTlyulsiva - ulcera - ulLicaria - verrugas.
\
lndie3.ção tllerapeutica.

DMES despedaçantes ou lancinantes, ·tractivas nos
membros.-Soffrimentos como por resfriamento, em
diversas partes.-Aggravação de soffrimentos, principalmente de tar:ie ou de noite, c dUl'ante o d-escanso,
melhorando com o movimento.-DÔl'es com frio no
corpo.-Secreção e excreção immoderada das membranas mucosas. - Inchação e induração das glandulas.
- Magreza.-Inchação hydl'opi'ca de todo o corpo, dos
membros e do rosto .-Inchação rapida de todo o corpo.
-Fraqueza e alquebramento de todo o corpo.-Convulsões semi-Iiteraes. com perda da palavra.-Affecções
paralytir,as dos membros.-Grandr. alquebramento.
DUREZA DE OUViDO, ou dysecea. (Surdez.)
indicação tberapeutica.

Belladona, ajudada por ledum e pulsatilla. Convem na
dyse:lea em consequencia de córtes mui frequentes das
cabellos.
Calem'oo, carboniea. Convém na dysecea com perda de
memoria, em consequencia de febre intermittente supprimida.
Calcarea carboniea e petrol'ium. Convém na disecea de
um rapaz escrophuloso, com engorgilamento periodico
das glandulas do pescoço e das submaxillares.
Calca1'ea ca1'bonica. Convem na dysecea com zunidos de
ouvidos continuo; sensibilidade do conducto audictivo
externo, com excrescencia polyposa mui sensivel.
Ledum. Convem na dysecea com susurro continuo;
o lado esquerdo da cabeça parece ensurdecido.
Petrolium e silicea. Convem na dysecea de um anno,
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com barulho continuo lliante das orelhas, estalos nas
oreU1as durante o repouso, abundm te secreção de
cerume espesso, dór llas costas.
Pctroleum. Convem na dysecea om rumor de agua
nas orelhas.
Pulsatilla. Convem na dysccea com otorrhéa (corrimento da orelha) e de tumores inflammatorios atrás
das orelhas, em cons..cquencia de rogeola vinda por um
resfriamen to.
Pulsatilla. Convem na dysecea e SUSU1TO de orelha em
con equencia de resfriamen lo.
Silicea. Convem na dysecea rheumaLica bemorrhoidaI approximada a completa surdez.
Outro remedios apropriados são: graphit e spigelia.
DYSENTERIA.
Desejo continuo de fazer llijecção, com tenesmo, mas
sem evacuação de materias fecaes; o doente ó lança
um pouco de muco ou desangne; violentas dóres abdominaes; febre. (A molestia é antes <.la obstrucção que
da evacuação, e é o que a distingue da diarrbéa. DiarrMa : evacuação de materias nocivas. Dysenteria: retenção dessas mesmas materias.) Mas a dysenteria é
muitas vezes precedida de iliarrbéa ecomeça então logo
que cessaram as dijecções biliosas. Nos casos leves o movimento febril não existe senão no principio. Nos casos
graves a febre e dóre vão em augmento; o doente chega ao ponto de não poder quasi deixar o vaso; e em 24
horas tem muitas vezes cem dijecções de materias mucosas semelhantes a claras d' ovos, misturadas de ,-globulos arredondados ou de pedaços membranoses-;-as mais
das vezes raiados de sangue, ou mostram côr avermelhada, uniforme. Em alguns casos são coloradas de
amarel10 ou verde. O tenesmo é de ordinario mais
forte depois do que antes das dijecções.- Abatimento
da physionomia; palidez da face, languidez de '3tti tude,
fraqueza, dôr de cabeça, insomnia, fastio, sêde, digestões perturbadas, acceleração do pulso, calafrios passageiros.
Indicação therapeutica.

Aloes. Havendo evacuações abundantes com tenesmos
dolorissimos e desfallecimento.
Aconitum. Convem na dysenteria com febre continua.
Át'senicurn. Convem na diarrhéa dysenterica com
queimadura do anus, ancias, sêde, grande fraqueza.

Baryta mltriatica. Havendo evaauações sanguineo,mui:. ~
cosas muitas vezes por dü, sem gl'andes dôres; emagrecimento. O doente havia sotfrido dartros hil'IDid' ~:
Calcarea wlphurata, GOll-veIl}. na dysêntefla com i~len to teóesIlio:
. .
Ch'Jmomílla. Havendo djsenteria com -ardot no MÚfs.
China. Ha vendo dysenteria eOIl1 dÔI' no recto.
l.:olocynthis. Ha vendo dMes abdomioaes violen tas, l~~
cerantes, que forçam o doente a curvar-se, ve-htos encarcerados ; frcf{uentes dijecções com rajadas de sangue.
Dtdcamara. Havendo dijecçõcs impetuosas, pret!!<fidas de tenesmo ; paralysia apparente dos musculos
sphincters do anus.
Merc/tritts solubilis. Convem na diarrhéa sangu·ineomucosa, principalmente nos jactos esverdiados.
Mercttrius solubilis, e dous dias depois china. Convem na dy. enteria com ex.cessivas· dôres, como se
se cortassem os intestinos; tornam-se estas dôres violenti~simas no tempo de evacuação; leve melhora estando dei tado ; sêde ex.cessiva ; evacuações pituito-sanguinosas que corroem o anus; exacerba ão nocturna;
.
enfraqueci men to.
Mercur'ilts SOlltbilis. Hav.endo febre com puxos violen tissimos ; repetidas evacuações de pequenas quantidades de muco misturado com sangue, acompanhadas de
violentas dôres, pressivas e de tenesmo; lingua secca e
carregada; fastio e laceração nos membros.
Mercur. sublimo corrosivo. Convem na dysenteria
rubra; jactos sanguineo-mucosos; vem a moLestia com
febre.
Mereltr. sublimo co?"rosivo. Convem na dysenteria cum
arripios, calor, sêde, ancias, diarrhéa sanguinea, tenesmo e puxos.
jJ{ercuri·/ts vivus. Havendo dÔres abdominaes violentas e cons tI' ingen teso
Nttx vomica. Havendo dysenteria com tenesmo predominante, excessivamente doloroso.
Pulsatilla. Havendo jactos muito mucosos; respiração mui constrangida e difficil.
Rh~ts. lIa vendo jactos diarrhaicos involun tarios.
Su.lplmr. Havendo suor frio; I ingua sccca rubra;
csti'eitamento duro do baixo ventre; dóI' insofTrivel
na região umbilicaL.
Tartam.~ emeticlts. Havendo pelle secca ; dÔres abdominae lancinantes; sêde; amargor de boca; tenesmo;
ardor no recto; jactos biliosos tintos de sangue.
Outros remedios convenientes são: capsicum, staphyD. M. 19.
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sagria. Aconselha o dr: Pauli na sua obra intitula-

OBSERVATIONS ET EXPERJENCES ~UR LA DYOENTERlt E'l' LA FIEVRE SCARLATI:U, ipecac'uanka quando lia
gastrocismo; e as veze~ lambem neste ca~o. NllX vo-

da:

mica, puhatilla, chamomilla, mercnrills sublimatu,s corrosilJus, quando o doente evacua mai~ mucu do que
sangue; e colchicttm nestl's mesmos casos, quando metcur.
sublimat. corrosivo 'não produz o desejado elfeilo;
sulph-ur para o tenesmo violen(o nocturno; qU:lmlo ha
complicação de dysenteria e vomito arsenicum e teratrum, colocynthis se os jactos sâo pouco frequentes
e se as dOres abdominaes predominam; e cantharides
quando ha estranguria.
DYSPEPSIA D'JS BEBADOS.-E' as difficuldades do
cosimento no estomago devido ã debilidade em que se
acha o estomago causado pelas bebUlas.
Indicação therapeutica.

Nua; vomica, ars., sulph., chino
Dureza muscular. Proveniente de humores. Combate-se com mer-c., sulph., b7'Y., 1WX vom •
. DYSPHAGIA SPASJ\'lOOlCA.- Difliculdade de engllIir, causada pai' spasmos do esophago.
Indicação therapeutica.

Belladona, calcarea car.bonica, conium, laurus cer., me·
zereum, platina, stramonio, veratrum, zincum, são os medicamentos que se devem preferir.
DYSURIA.-Difficuldade de oUI'inar.
Lançam os doentes a onrina com ddr e sensação de
calor em ponto mais ou menos extenso do canal da
uretra. (Vide OURINA.)
,
Indicação therapeutica.

Cannabis, canthat'ides, uva'ursi, digitalis, são os remedias mais apropriados.
DYSPNÉA.- E' a respiração dillicultosa ordinnriamente causada por enfermidades dos orgãos contidos
no peito.
Indicação therapcutica.

Os medicamentos que se empregam com proveito s~o :

acon., cligitalis, stram.,puls., beU.
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ECLAMPSIA DAS CJ\IANÇAS.-Convulsões epilepticas
nas crianças.
Indicação therapeutica.

Ignatia. Convém na eclampsia provavelmente 'pro~
duzida pelo abuso da charnomilla.
Chmnomilla, aconitum, belladona, china, cotrea, nux vomica, pulsatilla, são os remedias mais convenientes nesta alfrcção.
ECCHYMOSES NO GLOBO DO OLHO DE UM RECEM·
NASCIDO:
Manchas protluzitlas por acculação de sangue no tecido cellular.
Indicação therapeutica.

Nux vomica e amica são os med icamen tos preferiveis.
ECTROPION OU PALPEBRAS VIRADAS.
ludicação therapeutica.

Digitalis, hepar sulphu1'ius, merwrius solubilis, !$ãO os
medicamentos que melhores elfeitos têm apresentado.
EDEMA, E' a inchação pallida, fria, moHe, e sem dorque cede facilmente á pressão dos dedos e volta depois vagarosamente.
Indicação therapentlca.

Combate·se com ant., crnd., cale., merc., chin.,cupr.,
ferro.
_
ELEPHA~TIASIS TUBERCULOSA. (Vid. morphéa.)
EàlA:NAÇAO FETIDA pelo nariz devido á carie dos
ossos.
Indicação therapeutlca.

Combate-se com aur., ars., merc., pulso
.
EMPlGEM. E' u~a erupção da pelle que tendo o seu
principio em umas pequenas papullas vermelhas, seccas

DlCCIONARIO

asperas e mui comichosas rodeadas pela maior parte
de um circulo intlammatorio, terminam-se em miudos
farellos.
Indicação tbcrapeutica.

- Combate-se com mere.,

sulphr.. lyeop., netr., ae.,

lie., sep., lepar.

El\fPYEl\fA.- E' um abscesso fOl'mado na cavidade do
peito
.
.
Indicação therapcatica.

Combate-se com ars., phosph., hepar, mere., sulphr.
ENCANTIS.- E' a excrescencia fungosa queapparcce
ijO anglo interno do olho.
Indicação thcrapeutiea.

Cura-se com mere. ealc. hepa-r. arl!.
EMBARACO GASTRICO OU DO ESTOl\IAGO. - Reconhe-se quando o enfermo se apresenta com nau cas de
cstomago, perda de appetite, amargos de boca, crôsta
branca ou amarella sobre a língua, sensação aspera na
região do estomago com vomitos biliosos seguidos de
dores de cabeça com molcsa e dóI' nos memIH'os.
Indicação therapeutiea.

Combate-se:com nuxvom., bell., ant. crud., preis .. bry.,
sulphr.
El\lBARACO GASTRO INTESTlNAL.- E' a gastro interi te ligeira -que se manifesta com os symptomas do emoaraço gastl'ico, e intestinal.
Indicação thcrapeutica,

Combate-se com acon., nux vom., bry., sulphl'.,puls.
EMBARAÇO
TESTINAL.- Reconhece-se pela in,chação e em tumecencia do ventre cQm arrotos e (la tuleneia intcstinaes, com dôres vagas nas cóxas, pernas e
nos joelhos.
'.adicação therapeutica.

Combate-se com ars., uux vom., bell..
puls., cham., bry., sulphur.

atl&.,

crud..,
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E. CEPHALITE. - Inllammação do· cerebro (seu diag
nostico em geral veja-se a palavra MENINGITES.)
Indicação therapeutica.

Belladona. Convem na encephalitis em consequencia
de rogeola. Detido feroz, cabeça pesada e tomada' dól'es na cabrça fixas, ardentes, pressivas, e as vezes lancina ntes ; olbar seI vagem, olhos vag-an tes, photophobia ;
acanhamento da pupilJas, vista de fO/1;uinhos; pulso
accelerado e duro; g-rande sêde; respiração anciosa.
Belladona, ajudada de aconito, e bryonia convém na
encephali tis com atrecção pi eUl'itica . To sezinha secca ;
picadas no pei to; cephala 19ia ; vom ito ; diaJ'rhéa ; delírio violento; o doente-leva a mão automaticamente
(machinalmenLe) á cabeça, atordoamento, face balofa,
rubra, ardente, obresalto dos tendõe. ; palpitação de
todo. o musculos da face; pelle secca.
Belladona. Convém na ellcephalitis com opor. Tem
o doen te os olhos fechados, geme, não ouve o que se
llle diz' não faUa; não pede nada; face incovada,
pulso frequente e irritado; ourina dejecções involuntarias; respiração pequena e mui rapida, alternando com
suspirações mais longas.
Hyoscyamus. Convém na cncephali ti nervo a. Perda
de conhecimento; olhos fechado.'; sonhos amiudados;
canto; rosnamentos, sorrisos; movimento auLomatico
das mãos; e tremecimento; dilatação das pupilas; face
ruhra; respiração rêlpida e amiudada.
Belladona, hyoscyamus~ arnica e sulph~br. Convém na encephalitis em consequencia de uma otorrbéa supprimida.
Sulphur e acanitmn. Convém na eclampsia. Somnoleneia cethal'['"ica; grande calor: êde ardente; con tipação; vomito mucoso erguendo a cabeça.
ENFRAQUECIMENTO ou perda da memoria. Combate-se com bell., staph., a·can., mtx vam., sulphur.
ENTEB.ITE.-Inflammação dos intestinos.
Dór fortis ima, pungente ou ardente, fixa e constanle
cm um ponto do abdomen ordinariamente para o umbigo, augmentada pela pl'essão ex.lema, pelo vomito, por
toda especie de e forço, ventre inchado, ardente, doloroso, a ponto de não poder supportar a menor pressão
constipação pertinaz; nauseas, vomitas, a principio de
muco e bilis, ao depois de materias fecaes; soluços;
grande alteração na physionomia; ancia ; re pi ração
constrangida pelo que produz o abatimento do diaphragma ; pulso pequeno e concen trado ; ardente sêde.
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Indicação therapcntlea.

Aconitwn e opium. Havendo constipação; vomito de
materias fecaes; ventre duro corno balão; doloroso
â pres ão; pulso fiJiforme, intermittente.
Aconitn e belladona. Havendo violentos repuxamentos na reg-ião umbilical; ventre inchado e doloroso pulso
duro, diJat:ldo, intermittente; pelle secca e ardente;
sêde; respiração curta.
Aconito, e bryonia. Havendo enteritis com obstrucção do ventre.
Aconito. Havendo muitas dôres, e entercalando antimonium crw}.nm conl ra os vomitozinhos.
Antimonium ta"tm'icum e eolocynthides. Havendo enteriti-. com ~Dliudados desejos de lançar.
Kali nitricum produzia algumas vezes felizes resul·
tados na enteritis com amiudados desejos de lançar.
Ephelidas. São manchas fuscas, ou tirando a lividas,
um panca largas que cobrem as partes que estiveram
por muito tempo expostas ao solou ao fogo. Combate-se
e ta enfpl'midade Gom phosph., mete., acon., sulplw.
EPlLEPSIA.-Gota coral.
Movimr.ntos convuLos com perda de conhecimento; cahe o enfermo de subito no chão com ou sem
gritos' boca r.scumosa; aperto pollegar entre os dedos (os musculos pollegares 50 os unicos que ficam totalmente rígidos ao tempo do atnque. ao mesmo passo
que os outro musculos e!'\lão em movimento convul. o.)
A prrda de de. conhecimento é o symptoma e!'\sencial,
e não a violencia das convul:::õps; pois destas, ainda
as mais frat;as, vindo com prrrJa dI' conhecimento, per. tencem á epilrpsia. ao. mesmo P'ISSO que ainda as
convulsões mai forLes não passam de convulsões emquanto o doente não perue o sentido.
ndicação tbcrapcntlca.

Caltsticllm, hyosc!lamus t ellprum. Na epilep~ia de annos.
Cuprtlm. Na epilt'psia que durava havia dous anno em um rapaz de 8 annl)s. Queda subila dando
um grito; movimentos convulsos ~Oii musculos da
face, corpo e tremidade~.
CUp1'1lm. Ta epilepsia no crescente da lua.
Laehesis. Na epilepsia com ccphalalgia. Congestão
na cabeça, tremor de membros, vertigem com surdez.
Sulplmr. Em um accesso todas as quatro semanas,
seguido de vomito amargoso e vertigem, crueis dóres
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no pé, constipação.. Sulplmr curou neste caso accessos elJil>ptlco; e fora ,11 oULruS SYollplom.ls cU.Jados com
calcarell cctróíJniCIt, lyco,JO liltm ~ sepia.
. .sil ieia, sl'pia, s/upltur, e y"".pkytis. Nol epilepsia com
d<:lJ'es al'l.lellte,; 110 Sacro, e vlOlellLO lJUl"ejo' a aura
epit'ptica (vapor epill'ptico, isto é, a st'ns"ção de um
Iigt~lro vapor que em al~uns doentes parte tlo tronco,
para a cab"ça e precetle os atallues tle epilepsia) sahe
do abdomell; e é seguido ue palpitação dos membros.
E' o accosso seguido tle rumor diante das orelhas,
e de cansaço.
Pnliia.tilla, platina, strarnonimn, Convém qua ndo são
05 acc"SSUS precedidos tle vertigem, atordoamento e
vontade de Llnçar. Os spasrnos epileptiws voltam por
accessos dial'Íos e acommeLtem o enfermo tauto de noite
como de dia; são mais frequemes e violelltos nas épocas .da menstruação; menstruo poueo abundante e irregular, acompanllado de perda branca.
Stlicea, calc(J,rea carbonicfJ, lycopoditun. Co'nvém na
epilejJsia nocturna em conseyueucia de sarna suppl'Ímida. Vertigem; falta ue lDl'muria; ronco, /lO 50111110.
perda de conhecimento, e estreLUecil1ll~nto das extremidades, seguidos de pesauo somno. São os accessos
á vezes seguiLlos tla engorgita 11ento dos glanLlulas do
pescoço; palpitação de membrus ao adormecer; tremor de membros. Graphites L:onvém na menstruação
pouco abunuanLe, de c6r enegrecida e perd,l bran~a,
symptomas de que era complicada a moles Lia principal.
Arnica. Convém na epilepsia causada por alguma
queda.
A1'senicwn. Convém na epilepsia causada por suppressão de sarna, a anra epileptica sahe das costas.
O doente cahe sem sentidos; dôr ardente no estomago, e dM violentissima na espinha dorsal.
A1'temisia. Convém na epilepsia de mulher parida,
cau ada por algum susto.
Aur'Uln, pulsatilla, e stramoniuln. Convém na epiLepsia menstrual.
Belladona. COl1véni na epilep'ia imperfeita; p!'es!1ão
no bai:<o ventre; vapor epileptico; o enfermo não perde inteir~mente os sentidos; cerra os pol.legares· o
pescoço incha; não póde falia!' por causa da oppressão
do pdto que acompanha o ataque.
Calca,rea carbonica, aj uliada de hyoscyam~ts e lycopodium.
Convém quando são os ataques precedidos de fome;
;J. cabeça anda :i roda, depois subi ta perda de conhe-
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cimento, queda, convulsões, poLlegares curvados, boca
escumosa.
Camphora. Convém nos s.pasmos epilepticos causados
por violente des.peito.
Chamomilla aj udada por ignatia. Na epilepsia imperfeita, em um meD,ino de :lO annos, com v3por epileptico; palpi tação no dedo médio da mão direi ta; o
enfermo estende este dedo rigidamente; as convulsões
ganham a mão, depois das duas pernas; contusão dos
musculos da face, regurgitação e ructação violentas.
O enfermo está sem conhecimento e· ~em falia dtInn te o paroxysmo.
.
Cupru.m. Havenda accessos fortes, precedidos de vapor epileptico e de movimento in voluntario do braço
esquerdo para o COI'pO.
Cuprum e al'nicà. Na epilepsia nocturna em consequencia de alguma queda e susto, no tempo do menstruo, um ou dous dias depois, muitos paroxysmos nocturno': apparecem com gemidos, este1'tor, boca escnmosa
e pollegares fortemen te fechados.
.
Hyoscyam-ns. Na epilepsia causada pai' subi to temor.
Cahe o enfermo de repente no chão danrlo gritos, bate convulsamente na terra com mãos e pés, fe~ha os
pollegares; boca escumosa ; respiração esêel'torosa. Fina lisa o accesso em. profundo somno com roncos.
Hyoscyamus. Havendo spasmos epilepticos em uma
rapariga desde seus primeiros annos.
Ignatia. Convéín na epilepsia causada por detlgosto c despei to.
Ignatia .. Convém na epilepsia de um menino de
2 annos, com face rubra, olhos fixo~, convulsões da.
extremidades.
Ignatia. Convém na epilepsia de um moço de :18 annos, em consequenoia de um desgosto.
Ignatia. Havendo spasmos epilepticos em consequencia de um susto, com bocejos, voLver de olhos, boca
escumosa, queda, violenta palpitação dos membros todos.
Nux vomica. Havendo spasmos epilepticos em consequencia de despeito; bora escumosa; convulsão de
membros.
Opiurn. Convém na epilepsia noctnrna com violento
31Tl'messo de membros, respiração dolol'o~a e quasi
sumlca men to.
Solmnurn nigl'um. Convém na epilep ia que se desenvolveu depois de comer cenleio espigado.
Stannum. Na epilep3ia de uma criança durante a
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dentição; pallidez certamente de dente;;, cerração spa modica dos pollegares, palpitação {:onvulsa das mãos,
curva tura do corpo para trás, olhos inquietos, perda
de conhecimento.
Sulphul'. Havendo convulsões epilepticas; somnolencia, rigidez de membros. O doente cerra os dentes,
fecha os olhos e rola pelo quarto.
Ou tros remedios convenientes são: coniurn macn~
latmn, JJetroli1l1n, cina., cicuta virosa, carbo vegetabitis,
e 'lialeriana. (Vide spasmo.)
Para a epilepsia Benninghausen recommenda como
mai s efficazes: bell., calc., caust., cic., cina., citpl'.,
hyosc., stram., sulphur.
•
Para a epilepsia sem perda de conhecimento convém cina., stl'arn.
Para a epilepsia com perda de conhecimento convém
ca L, cantiL, cic., hyosc., lJlumb.
Para a .epilepsia qom con vulsões convém bell., cltam.,
cupr., hyosc.
Para a epilepsia com rigeza dos membros convém
ipec., rnosch., plat.
Para o erelhismo nervoso convém bell., coff., nua: vom.
Para o erethismo physico (grandíssima irritabilidade) convém canth., coff., merc., n. vom
Para o entorpecimento ou indolencia musculosa parcial convém carb. an., cocc., cl'oc., graph., lcail., C.
lyc., metc., silic.
EPIPHORA .-Lacrrimação. (Corrimento continuo de la(rimas pelas (aces. )
Indicação thcl'apcutica.

Eup7wasia, spigelia, são mui apropriados medicamentos.
Tambem são principaes medicamentos para a suspensão do corrimefito das lagrimas : bell., calc., crios.,
puls., ruta., staph., su,lphur.
EPISTAXIS.- Hemorrhagia do nariz. (VEJA URINORn.,IGIA. )

EPINYCrnITE. E' uma puslula d'um livido escuro, com
circumferencia inflammada e dór I:J.ncinanLe, que atormenta mais para a noite, e quando se rompe deita um
liquido acrimonioso.
Indicação thel'3peutica.

Comb3te-se com O1'S., hl'Jlar., merc., calc.
u. AI. 20.

DlCGIONAnIO

EPIPHO A. E' o continno e illYolunlario corrimento
de lagrimas devido á debilidade das glandulas lacrimaes.
Indlclll;'ào tberapeutlca.

Combate-se esle incommotlo com bel/., crios., euphras.,
si/ic., staphys., wlphr., cale.
.:
. EPISIANmtIlA. E' a inflammação dos lablOS gemtaes e
do clitoris da mulher.
Indicação tbcrapentlca.

A inflammação dos labios genitaes da mulher cura-se
com merc.,bcll., a7·,~.
_
ERETIUSl\10S OU IRRlT AÇAO DOS OLHOS. (Vid.
OPHITAULIMA. )

ERYSIPELA E' a inflammação superficial dilTllndida,
com leve inchação em lima parte,da pelle e vermelhidão,
que desapparece á pressão, mas que logo se renova co.m
dllr, e calor ardente precedidos de movimento febril,
c termina pelá descama~ão da epiderma.
Indicação thCl'apeutiCla.

Combate-se a erysipela com acon., bell.,ars., 1'h1ls.,
merc., slIlplw.

ERYSIPELA DA FACE~'
E' mole~tia do tegumentos, caracteTisada por uma
vermelhidão bem marcada da pelle que desapparrce momentaneamente pela pre são, tumefacção ohscura,
desi,O'ualmente circumscripta, com dóI' muitas vezes
forle, calor acre. O movimento feLril acompanha
muitas veze esta mole"tia.
Indica<:ão tberapeutica.

Belladona. Convem havendo inchação considrravrl,
rubro-carregada da face com vesiculas; tnmefacção do
C0Ul'O cabelluuo da cabeça; engorgit-amento da cavidade oral e do pliarynge, com respiração e tleglutição
di[IJculto.33, esymptomas gastricos.
lJelladolla, e calcarea sulphurata. Havendo violenta febre ; somno i,nquielo ; intlammação do nariz; dejecções
dianhaicas amuel/a-' com bilis.
I
Ca/carea sv/pll11ratn. Convélll m er1'. ipela liviua da
face.
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Chamomilla. Na erysipela da face com symptomas biliosos, causada por odontalgia ; a face direita está azul
c tlu ra ; dóI' mordente nos ossos da face.
Graphitcs. Convém na erysipela lisa da face, com febre ardente, que vai em augmento.
Graphites. Na erysipela da cabeça de de a te;;ta até a
nu 'a, com algumls vesiculas que eccam rapidamente.
Graphitcs. Havendo infla~m lção erysipelatosa per iodica da parte superior da face, com fortissima comiclJão. Lllchesis foi tambvm usada com bom exito.
ER rSIPELA BOLHOSA. Erysipela com buliu de agua.
Indica,ào t-hel'apclltica.

Rhus. Convém na erysipcla bolhosa da face; face vermelhissima e inchada; um olho completamente fechado; muitas bolhas maiores ou menores, que quando arrebentam, lançam uma aguadilha amarella e causam
grandes picadas com laceração; dedos tambem inchados
e cobertos tambem de vesiculos ; calor geral; calafrio á
noite.
Aconitum e 1'hltS. Convém na ery ipela bulhosa com
febre coo tinua.
Rhus e graphites. H Ivendo face inchada; numerosas
yesiculas,amarelladas, conl1uentes na face direita; artlor e picada de tumor; inchação dos beiços.
Grap'~ites, aconitum, hapar sltlphnris, calcarea e rhns.
Na erY5ipcla bolhosa da face.
Ilhus e arsenicwn. N1 erysipela bulhosa do braço
com g-all~rena da feriria de uma san.gria.
ERYSIPELA OO~ ItECEMNASCmOS.
lndicaf:iio thcrapcutica.

Rl'llado1/.a· e rhns.
ER rSlPELA DOS PÉ::;.
lndiea~ão

therapeutiea.

Belladona. a ery ipela ten. iva, rubra brilhante na
cóxa e na perna, com dOres ardente" erueis e laneinante3; febre, cephala\aia; symptomas gastrieos.
, Outros remedias apropriados são: b,.,yonia e pulsa.
tilla.
Paraa ery'ipela em geral os principae3 medicament03 são; acoll., bell., g"oph., mero., c rhlls.

DICCIONARIG

Para a erysipela phtyctenoide_: al's., graph., loch.,
rhus c sep.
Para a erysipela gangreno a : arsenico, camphol'a, snbina, secale corno
Spasmo dos musculos da garga nta ou difficuldade de
engulir, combate-se com bell. st'ram. pulso
Excessiva nutr'ição á que chamampolysarcia, 6 a excessiva nutrição com gordura desproporcionada e cura-se
com cal. ferro e caps.
ESPERMATOCELE. E' a inchação do testiculo ou do
cordão espermatico sem mudança de cór na peBe.
Indicação tbcl'al,cutica.

Cura-se com puls., nux von., sepia., thuya., snfphl'.,

e bell.

ESPllACELO OU SPHACELO. E' a gangrena ou a
morte da parle que se intlammou.
Intlicação tberapcutica.

Cura-se com al's., chinn, convém cobrir 'a parte com
unguento ou balsamo crotacêo e lavar a parle com uma
solução de agua de Labarrarrue.
ESPINHA BIFIDA OU HYDRORACHITE. E' o accumulo de liquido ou sorosidade encenada na membrana propria do prolongamenlo rachidiano e do encepl1alo.
Reconhece-se a espinha hifhla peJa presença d'um tumor molle, arredondado, Ouctuante, algumas vezes, bilobado situado na parte posterior, e u.m pouco abaixo
da região lombar: suppõe-se que este padecimento é
occaslonado pela presença do hydrocephalo.
Indieaç:\o therapeutiea.

Combate-se com ars., bell., china, sulphl'.
ESPINHA VENTOSA. (Vw. EXOSTORE.)
ESPI HAS CAR AES. São pequenos tuberculos avermelhados, um tanto carnosos, que na cem no rosto,
Iudicação tbcrapcutica..

Combale-se com m·s., mm"c., hapar, lachesis, silic.,
e cale.
ESQUINENCIA OU A GINA. E' a inOammaçã.o da
garganta e parles adjacentes, a (lual, ora emLaraçando)
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Ora a respiração e ora a deglutição ou ambo, juntamente,
faz que só com dóI' se executem astas funcções.
Indicação tbcrapcutico.

Os principaes medicamentos para combater a esquinencia são: bell., merc., bar?Jta ca1'b., acon,'
ESTAPHlLOMA . .E' a procedencia da comea transparente ou opaca, proveniente de inilammações nos olhos.
ludicação tbcrapcutica.

Cura-se com bell., calc., merc., stram., hepar, cOCCttlus,
hyosc.
EXOSTOSE OU TUMOR DO OSSO-. E' a escrescencia
preternatural da substancia de qualquer osso provenien te ela demasiada disposição do succo gela tinoso combinado com o phosphato de cal.
Imlicac;ão tbcrapcutica.

Combate-se a exostose com calc., marc., cilicia, sullJ/tr., phosphol' ac.
E TERILIDADE. E' a impossibilidade da mulher con·
ceber, embol'a cohabite com o homem. A idade, ou o estado de ompleta debilidade do apparelho uterino ou
mesmo deslocamento do utero, ou fraqueza do licor fecundando são as cau as da esterilidade.
Indicação thcrapcutica.

Combate-se este estado com pttls., sep.,cham., graph.,
c f en·. chin.. ._
EXULCERAÇA'O DOS BICOS DOSPElTOS. E' a rachadura e feridas cios bicos dos peitos.
Amica. Em mulher parida.
Snlphur. Havendo mamillos cxcoriados com profundas fendas.
Graphites curou as vesicul:.js humidas, que tinham fi·
cado depois do uso do sulphnr.
Sulplmr ajudado de lycopodiwn. Havendo mamilJos
c areolas pendidas e cobertas de CI'O las e carnosas que
purg-am humor acre.
NU$ vomica. Havendo excoriação dos mamellões, com
dÓl'es repuxan tes.
.'
Para a excor iaçJo: am., chm., grallh., peZr. e sep.
Para a excoriar;ão das criança : cham., calc., sep.
c snlllh.
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FAsnO.-E' a perversão do appetLite- cau'ado pela
presecça da sabul'ra na cavidade do estorrago; ou
mesmo por fraqueza, ou inflam mação chrollica deste
.orgam.
~ndicação

thcl'apcutica.

Ecle estauo do estomago comblte-se com ipee" nox
vom.. earb. veg., ehina., o eham.
FEBRE, FERYOR, QBElMAR é o estado exaltado
do calor dó corpo proveniente da super oxigenação do
sangue e exallamen to das forças electricas ou gal vanicas
do cerebro, que accelerando as contracções do coração
tlesenvolve a frcqllencia do pulso, calor exaltado, lesão
na maior parte das funcções, con periodo mais ou
meno, determinado. As febres variam muit.o comforme as cansas, e são precedidas de symptomas pre·
cursares, como sejam: fraqueza do corpo, abatimento
tio espirita, bocejos, perda de appclite, dôres nas
articlllações e nos lombos,. physionomia aIteraja, etc.
Segundo a natureza da febre. tambem se empregam
tliversos medicamentos para combatel·as, como irei
mostrando. .
Symptomas geraes.-Conhece-se a cxistencia da febre
pela frequencia do pul'o, augmen to do calor, alteração
na maior parte das funcções organicas, periodo mais ou
menos determinado. A febre manifesta-se com Illolesa
tio corpo, dôres nas articulações, nos lombos bocejos,
abatimento de animo, seccuras de bocca, dÓres de
cab ~a a vezes insupporta\'eis. As febres são periodicas
intermitLentes ou continuas. A re,peito de cada uma
Yarit'dadp, faremos rspccial menção.
FEBHE AHTHRITICA .-Gota com febre.
Indicação therapeutlca.

Aconit., bryonta. bell. e more.
FEBI{E BIL103A.-(.Llfeningo gastriea.) Se reconhece
esta fórllla de febre pelo pulso que se apresen la forte,
o arpo com calor acre em toda a superficie da pelle,
dôr forte de cabeça, c na região do estoffiago, amargo
ue IJocca, saburra brallca ou amarc!la na lingua, diarrhca ou constipôçã- de Tentrc.
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thcrapeutlca.

Ácunitnm e pnlsatilln. Havendo vertigem; gosto
amargo; vomito de bilis e de pituita; dejecções liquidas pitl1itosas. O vomito é precedido de arripiamento~ e dÔl'es ahdominaes,
Belladollll e ?WX vomica. Havendo cephalalgia frontal;
vertigem; olhos amarellatloi;; lingna amarell~da carregada; frequentes arrotos amargosos; repugnancia a
todos os alimento.:;; gralllle sêdc, pre~são nas regiõ s
gastrica e hepatica; inuleis esforço.:; para obrar.
Coccullts. Convém depois de grande raiva e do uso
de algumas ch icaras de rhamomi lia para preven ir
suas consequencias; nauscas; plenitude na região
epigaslrica; picadas no f1gado; repetidas dcjecçõ"s
amarallas com sensação de picada no anus; ancia. ;
Iemor de morrer. E china para a pres~ão na região
g-a. trica, arrotos e constipação, e cansaço com crueis
dOres nas pemas.
Bryonia, ajudada de chnmomilla. Havendo face ruhra;
sêde al'dente; olhar ardente; olhar selvagem; lingua
suja; gosto amargo; vomito de bilis, de sángue, tI'agua
amarga e fetida; constipação.
Chamomilla auxiliada de pnlsatilla, lJavenuo febre
inflammatoria biliosa; lingua rubra, fellllida; ardor
na cavidade da bocca; gosto aniaI'go, dôrrs no coração
exce~sivas e vontade de lançar; crueis dôres no baixo
ventre; granue desaso~ego; :lJ1cias; tosse COiil expecturação viscosa e amarga.
Chamomi/la. Havendo cOr amarella da conjunctiv:l,
tla pelle em rOtla dos olhos G das azas do nariz,
rosto vermelho; cephalalgia; anorexia; lin,r:tua ecca
amarella, go to e anotos amargosos; muita sêde; cardialgia; ourina e materias fecaes bilios:ls.
Chamomilla" Convém Da ceplla lalgia; pu Iso for te,
duro e frequente; calor mordente; dóI' na região cpigastrica; bocca amargosa; constipação; olho e face
com aspecto bilioso; Rêde e cansaço.
FEBRE CATAHRHAL.-Catarrho pulmonar, com movimento febril.
IRlIlC:l~:\o

ther:lpeuticn.

No.v vomica. Arranhadura na gllel3; voz e tosse
rOllca; calafrio alternado com calor, depois do meio dia.
FEBRE AMARELLA,
Moleza, dor em to'do o'corpo, calor ardente, vontade
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de lançar, pulsa pouco alterado. (Vide o 2. 0 volume da
minha MATERIA MEDICA, ou Patllogenesia artigo FEBHE
A;\lAHELLA •.) A côr' amarella é ordinariamente mui manifesta; em alguns sujeitos offerece variações de rubra,
verde, negra e cór' de chumbo.
O vomi to começa em gera I COI]l a moles tia. As materias lançadas são a principio viscosas e acidas, depois
amarellas, verdes, enferrujadas; passam a sanguineas,
pa rdas, negras, nos dias que precedem a moI' te.
Os symlJtomas geTUes, que acompanham a coloração
amarella da peUe, são CJuasi os mesmos que os da febre
putrida (veja-se FEBRE PUTRIDA); mas na febre amarella
as IJemorrhagias por diversas vias são muito mais frequentes: ellas têm Iugar pelas fossas nasaes, bocca,
llroncbios, estomago, intestinos, bexiga, partes genitaes,
conjunctiva, conduclo auditivo externo, tecido cellular
subcutaneo.
hldicac:ão thea·allcutica.

Os principacs medicamentos são: acon., bry., cham.,
nux vom., chin., veratr., crz1nphora, 1nel'c.,phosph.,
su.lplt1tl'.
FEBRE GASTRICA.-Tem quasi os mesmos symptomas que a febre biliosa.

a~·s.,

Indicação thel'apcntica.

Aconito, repetidamente.
Bryonia. Se ha violenta dóI' pungente no estomago;
,rel'tigem ao errruer-se; lingua carregada, suja, sêde
forte; vomito de bilis; constipação perlinaz: pulsação
do coração.
B-ryonia. Havendo febre com sMe moderada; picadas
na' fo seta do coração; amargor de bocca; pressão n9
cstomago; repugnancia e até horror aos alimentos;
cheiro put.rido da bocca; vomitosinbos; constipação.
Chamomilla. Havendo cephalalgia; dóI' no pescoço e
~arganta, goc;to amargo e cheiro putrido da búcea;
dôres no coração e vontade de lançar; colica vento'a
com ven tre cheio de ar; dejecções dolorosas, diarrhaicas
verdes; sobresaltos durante o somno.
Ipecacnanha. Havendo tremor dos labios; língua carregada de espessas mucosidades, ar'rolos, dóres no coração; vomitos de alimentos, goslo amargo, fastio.
NllXV01nica. Havendo calafrio geral, rubor da face,
lingua carregada; amarellada, bocca amarga, dejccçõe,;
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frequentes, pouco abundantes com dôr Lle e~coriação
no recto, cabeç1 tomada quaesquer esforços, alnlia moderados, provocam desfaUecimento.
Nux vomica. Havendo frequente horripilação seguida
de calor geral, fastio, lingua branca, dôres continuas
do coração, regurgitação do que se comeu, e dejecções
aquosas e pouco abundantes, vertigem, cabeça tomada,
il1somnia, abatimento geral.
.NttX vomica. Havendo calafrio, Me com repugnancia para alimentos e belJilias, língua amare lia bocca
amarga, dôres no coração, vomito lio que só comeu,
desejo Lle obrar, ma sem e/Teito, fat;e côr de terra.
Pulsatilla. Havendo erutação, vomito, gargarejos no
'ventre, febre, desenvolveu-se a molestia e111 conseqUflncia ele comidas de carne de porco.
Veratrum album. Havendo grande fl'aqueza, língua
secca. c<ll'regaela, amarella, grande s"de, vClltr uuro
13 inchado, arrotos amargos, constipação.
O ,Dr. Sch weibert recommenda con tra as febres ga. tric'as e hiliosas: p~tlsatilla, cltamol'nilla, antimoniwn
vrurlttm, nttX vomica, bryonüt, ignatia, rhus, COCClttus, taraxaClt1n, trifolimn.
FEBRE HEC'fICA, ou dos phtisicos. E' tIe longa e indeterminada duração.
Pulo accelerado e pequeno; ourina variavel ; o. calafrios predominam sobre o calor; transpi ração nocturna, matinal; affecçues da cabeça; desalento; moro idade; humor variavel; febre augmentada depois
de comer, vermelhidão circumscripta das faces; calor
ardente das faces e palma das mãos; emagrecimento;
colli luação.
Indicação tberapcutica.

China c silicea. Havendo tosse violenta com abundante
expectoração de materias verdes e pUl'ulen tas; febre
quotidiana, com exacerbação de manhã e remi" 'ão
depois do meio dia. Ao mesmo tempo m::tgrl'z:J e fraqueza.
Ferrltln metal!icum, arnica, ipecacltanlw. I:Ia vendo febre
hectica c cacl1exia cau.ada por abuo da china: c1el)Ílidade extrema; anorexia' grande disposição para
transpirar; a tran pi ração é mui debilitante' dejecI;ões cliar.rhaicas; muitas vezes até evacuação de alimentos por digerir; o menor rumor e todo o clIciro
<ilrrutn tanto forte causam agonias; perda complet::t de
memoria; face hyppocratica.
D. M.
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Jpecacnpnha. Ha vencio febre Ú 11{)i te ; àggl'av3'çao com
g-rande inquietação e incommodo geral·; pelle como
pel'O"aminho' o doente parece um esqueleto; anorexia;
o me"mo movimento tiTa a respir:lção.
Stnnn'll1n e O1nmoni1l111. ca'rbonicwn. Ma vendo febre len ta
com absce so pulmonar.
FEBRE INFLAlVIMA'1'ORIA.''0 sangue super oxigenado,
exaltamento elas forças electl'icas ou galvauias do
cerebro tambem exaltad'6s produz o excesso do calor,
e por isso, sendo a 3cção do coraçãó mais apressada,
o sangue é impeli ido çel'Os vasos sanguineos para o
cerelJro com mais forç'<l, tendendo a conservar o estado desordenado deste orgão. Tornando-se a pelle resequida, continúa 6 calor a accumul:lr-se, por falta de
superficie condllctora da prespiração que expelle o
ca 101' acumulado.
Pelo excesso do calor se perturbam as funcções de
todos os orgaos e por i 50, as excreções são mais ou
menos alLeracl<ls; e daqui vem sobretudo a cephalalgia,
vertigens, somnolencia, que precedem muitas vezes á febre inOa mm:! torla ; n'ou t1'OS casos vem com subi ta inva5:10. Commummente apparece sem frio inicial. A febreinilammatori<l der.larada mostra os seguintes symptomas: vermelbidão da face, conjunctivas, das membranas mucosas do nariz.labios e boca; côr rosada da pelle
cm todo o corpo; intumescencia geral, mais sensivel na
face e palpebras; angmento na frequencia e força das
pulsações elo coração e arterias, no volume das veias subcataneas; hemorragias por diversas vias; apparieão
de grandes manchas vermelhas, em muitos pontos 'da
pelle. A ph ysionom ia (} a Ll i I ude do enfermo, denotam oppressão; carnes firmes, movimentos dimeulLosos, sentimento de peso geral, clôres gravativas nélS diversas
parles, fadiga prompta no moral e pllysico, somnolencia ou insomnia, fa tio, ardente sêde, sensação de
ecura na bocca e gal'g-anla, CONstipação, respiração
accelcl'ada, oppre ão, calor ha,liLosli)., ourina vermelha ..
Indicação thcrapeutica.

Belladona. Febre continua com dysphagia e tosse"iolcnta e ceca.
Bel/nrlona. Febre ronti-nua, com sonho.s., phQtophobia
e vi,·o rubor da fOlce-.
'
Aconitw1/., foi muitas- vezes appl'i:Gad:e,~om b0m exitG.
ur~ta moll'~tia.

FEBRE L\'TEIDIfTTENTE. Tem por causa a supp.res-
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são d~l transpiraçãu (constipação) da pelle ou a ab-orção.
de miasmas desprendidos dos lugares paludosos. O.; e[feitos destes effiuvios são occasLonar a.reducção das forças
víL3.es do corpo humano.: daqui o resfriamento lIa ex-o
tremidades,.o pulso pequeno c fraco, pallicLez de sem,.
blante .. Depois sobrevcm calor cxce sivo, O, pulso
cheio e vigoroso, e os v.asos sanguíneos da ca·beça mui
carregados:; e isto, dura algumas horas. a té que apparece
copioso suor que·conduz,.o ex.cesso do calor, deixando o.
corpo em· estado de languIdez. O:; miasmas deprim indo,
o principio vi t~·I, a· acção· exaltada dos systemas nervoso e sanguineo fazem um. esforço pal'3 adquirir a
ua energia, e a febre li uma salutar tentativa 'da natureza para preservar e resistir á causa mOl'bida;
porém sendo. os seUl>. e~fol'ços proporcionados ao gráo
de debilidade ou deficiencia do calor vital, a temperatura do corpo é COI1 ideravelmente augmentada a.
cima, do seu -estado normal; da{Jul vem os incom-·
modos do figado que tende a conservar os etreitos dos
miasmas paludosos: Esle damno local é· a causa e não·
o efIeito da doença. As forças do f:erebro se alteram
pelo excessivo calor, as funcções inteHectu.aes são perturbadas e produzem o delírio. Succedcm sYJllptomas.
de extrema debilid'ade, e es ta irri·tação morbida do
systema. nervoso continuará muitas vezes, depois de
ter aquietado o excessivo calor. lIa nes·le estado uma
disposição d'Ü. organismo para a decomposição, a qual
muitas vezes apparece parcialmente produzindo o que
se chama. mortifiGaçãn ou gangrena. Esta fórma de
febre tem.s.e chamado febDe putrida ou typho·. Estas
febres são muitas. vezes. epidemicas, não por principio de infecção, mas por estado ou condiçõ'es das.
localidades onde apparecem. Toem-se reconhecido a pre-·
sença de febre de natureza con.tagiosa, por-causa de uma
particular matenia que entra no corpo, pela via- da respir·ação, por.que· se· tem· encon trado nas ourinas dos en-·
fermos um,cheiro forte, como o da terebintllina, pou.c-o.
tempo depois de terem. os miasmas invad-ido. a circulação. do.. sangue.

AconibtmJ.l. Febre· dia.ria, ca-Ior universal, cephalalgia
violen ta com sêtle; seguida da· transpiração.
Aconitum. Accessos febris irregulares em um menino
d.e dous annos, calafrio quasi imperceptivel, seguid.o d
calo.r univ;ersal, cepIIalalgia, anorexia.
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Aconil. Febre quartã, calafrio á noite, seguido de
calor, que dura dez horas consecutivas.
Antimoniwn cnutum. Febre' com symptomas gastricos 1
dôr de peito, tensão e dóI' na fosseta do coração.
AntimoniuTn cnulltln. Febre com vomito e inchação
da reg-ião precordial.
Antimoni'll111 crudwn. Febre terçã. Durante a apyrexia: nauseas, dóres no coração, muitas vezes até
vomito, lingua suja e carregada, fastio, e oppressão
no estomago.
Antimonium cnldum. Pouca sMe; muitos symptomas
gastricos.
Amica. Febre terçã: face amarellada, balofa; res·
pil'ação difficilima, ventre duro como balão, gosto e
<lrrolos putridos, tossesinha secca, laceração nas articulações do pé; havendo abuso da china, duas dóses
de amica..
Arnica. Febre intermittente j sMe intensa, que precede os arripiilmentos, seguida de calor e suor.
Arnica. Havendo febre quotidiana: grandes calafrios de manhã, seguidos de forte calor e de trans]Jil'ação abundante; sMe durante os frios que augJIlen tam no período do calor; dóres na região gastrica,
fastio, l'epug-nancia á Carne. Arnica duas dóses.
A1"n1:ca. Febre com dÓres repuxantes nos membros,
calafrio á noite, seguido dç calor secco, de congestões
na cabeça e de sMe intensa.
Arsenicum. Febre terçã, dôr sacral, seguida de horripilação, mãos e pés frios e azues, tosse curta e secca,
c inchação da fo seta do coração, depois calor com
cephalalgia pangen te e sêde, eguida de transpiração,
sensibilidade dolorosa do couro cabelludo ao tocarse-lhe.
Arsenicum . . Febre diaria, ,cujos accessos têm lugar
ele manhã, tos c curta e secca, oppressão do peito antes
c ao tempo do arripiamenLo; cede a mesma em todos os
periodos.
Arsenicwn, tres dó es. Febre terçã: frio intenso que
'(lura muitas horas alLernado com ardente calor, grande
fraqueza e caducidade, peso das ·pernas, humor triste
e abatido, cephalalgia violenta com dóI' pressiva de
(lentro para fÓl'a, e picauas na região temporal esquerda, dMes no coração, gosto des'lgradavel e repugnancia a todos os alimentos, durante o accesso,·
constipação, labias inclJados cobertos de crostas.
Ar·senicnm. Febre terçã: de manhã fortes frios, seguida de violento calor com grallde sêdc, agonias,
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jact::tção, cepllala1 rr ia violenta; o enfermo extravaga,
respiração cerrada, accelerada, falta de appetite, lingua
rubra e secca; extremo abatimento, tremor de memhros, dóres vagas em algumas partes do corpo, a tran p'iração vqm a final para ,a noite e traz diminuição
de todo o symplomas.
Arsenicum, duas dóses, ajudado por aconito.
A Tsenicum, tres dúses, uma lodas as noites. Febre
quotidiana: desenvolvem-se os accessos depois do meio
dia, o frio alterna-se muitas vezes com o ardenle ca,lor
que se lhe segue. Ao mesmo tempo tosse, cuja violencia chega a excilar vomitos, gosto amargo, excessi va sMe duran te o calor, grande dóI' nas costas;
é o accesso seguido de quebrantamento geral e de cephalalgia.
'
Arsen'icwn tres,dó:'es. Febre quartã havia tres mezes:
vêm os accessos com pandiculação e puxamen los no
corpo, e\:trema fraqueza, e sensação como se derramasse agn3 fria pelo corpo, depóis' calor violento,
nrdenle, que dura quasi duas horas e occupa principalmente a cabeça, com sêde insupporlavel, transpiração pouco abundante segue-se no calor, face ter1'0 a. labios 5eccos e fendidos.
ATsenicum tres dóses. Febre quartã, que, depois de
cura apparente obtida pelo sulphato de quinino, havia
voltado com prostração de forças, frio fatigante, calor
violento, ardente e de longa duração, com sêde e cephalalgin.
A1'senicwn. Havendo febre quartã; cephalalgia cruel;
r,ompleta caducidade; bocejos; pandiculação; violento
frio com tremor, seguido de calor com sêde, e depois
tran pi ração ; face descarnada, terrosa; olhos com
olheiras; cheiro putrido da hocca, edema dos pés.
Arsenicum aj udado por ipecacuanha uma go tta. Havendo febre intermittente 'com cachexia causada por
- abuso de china.
Arsenicum. Havendo febre terçã; vertigem, frio com
tremor, au encia de sêde, vomito de bilis e depois
de sangue, cnlor a principio ncco, depois de transpiração e de sêde, grande caducidade.
Arsenicwn. Havendo calafrio com tremor, dÓl'es na
cabeça e membro., pre são no sacro e na fos eta do
coração, com difficuldade de respirar, eguida ás vezes
de odres no coração e vomilo, depois ardente calor'
externo e interno com seccura ele lingua e sêde, 1'ararnen1e seguirla de transpiração.
Arsenicllm. Hayenc10 calafrio com alTccções violentas
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do peito e dôres nos membros, seguido logo de calor
e de cephalalgia, o suo, só vem muito mais tarde; o
doente bebe pouco, posto que sinta ardente sêde du; rante os tres periodos.
Arsenicum. Havendo febre quartã; frequentes bocejos, pandiculação, calafrio com tremor, cephalalgia,
oppressão de peito, ausencia de sêde, depois calor ardente até a noiLe com rubor da pelle e sem sêde; o
enfermo acorda á meia noite, e copiosa transpiração,
seguidos de lassidão e incommodo.
At·senico. Convém na febre quartã, calafrio violento,
calor moderado; o suor dura muito tempo, com fraqueza extrema nos membros e frouxidão geral. Na apyrexia, sensação de vasio na cabeça erguendo-se; o
doente é forçado a estar de cama; inappetencia, augmento de sMe, suor frio e suor glutinoso, e rosto pallido' o doente inquieta-se a respeito de seu estado.
Arsenico. Convém nos calafrios seguidos de calor.,
falta de liêde nos dous periodos ; o accesso é seguido de
cephalalgia frontal violenta e pressiva.
A1·senico. Convém na febre terçã, com grande fraqueza
e edema dos pés.
Arsenico. Convém na febre quotidiana, vontade violenta de ir á bacia e de ourinar, grande inquietação e ardente desejo de beber agua fria.
Arsenico. Convém na febre quar tã, calafrio brando
seguido de calor abrazador com cepllalalgia violenta e
sêde inextinguivel; o suor só se manifesta muito tempo.
depois do calor, ardor doloroso na região gastrica.
A1'senico duas dóses. Convém na febre quartã, calafrio
brando seguido de grande calor com delírio e cephalalgia
violenta; em seguida transpiração moderada, sêde antes
e durante os frios, pressão pela região gastrica e volta á.
vida an tes dos frj os.
Arsenico. Convém na febre terçã, vertigem, cepbalalgia frontal pulsativa; frio com suor durante tres ou
quatro bOI'as, resistindo a um calor exterior, acompanhado de um vomito de bilis e de sangue, com ausencia
de sMe, seguido de um calor secco, arden.te, com sêde,
e finalmente transpiração.
Arsenico. Havendo calor secco e curto, cephalalgia
frontal violenta e pressiva ele dentro para fóra, sêde,
incommodos de coração, gosto putrido, dóI' na cavidade
do coração, ven tre jnchado e estendido.
Arsenico. Hav~ndo febre terçã, frio, rangido dos.
dentes e sêde; depois calor violento com delirio c perda
de conhecimento, cephalaIgia despedaçadora e sêde, fi-
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nalmen te suor ex-halando um cheiro acido, inappetencia,
nauseas, incommodos do coração, gosto amargo, língua
mui to carregada e branca, erupção CTustosa em roda
da bocca.
Arsenico. Havendo febre terçã, vertigem girante, frio
violento, depois calor que se torna, pouco a pouco, demais a mais ardente; o acce so acaba por uma transpiração de longa dUI'ação; pouco appetite, grande sêde
durante o periodo do calor.
Al'senico. Ha vendo febre quotidiana, os accessos apparecem durante ou depois do meio dia; bocejo, depois
frios com tremor eguidos de calor com sMe moderada
e uM mui to aguda e pulsativa na fronte; tosse seQca,
oppres. ão do pei to, respiração acompanhada de dôres
cor lantes; o accesso termina por uma transpiração
branda.
Arsenico. Convém na febre intermittente anomala;
os accesso. têm lugar depois do meio .dia, frio intenso
sem sêde, dUl'os ardentes no peito, tremores frios percorrem as costas desde baixo até ás espaduas, algumas
fla tuosidades c;úbem para o pei to; esses symptomas se
repetem á noite. Abatimento de forças na apyrexia.Os accessos têm desapparecido depois do emprego do
arsenico; a sensação de fraqueza, a moleza, a vontade
de vomitar, symptomas que se manifestam todas as
manhãs depois da cura da moles tia principal, têm sido
curados com 1J11lsatilla.
Arsenico. Havendo febre quartã, ao meio dia, frio
com tremor, depois calor moderado alternado de tempos
em tempos com calafrios; algumas vezessêde moderada;
nenhuma transpiração; pre são pungentiva e batidelas
na fronte, até nos olhos para o fim dos frios; o movimento augmenta esta elÔF; somn(} agitado e inquieto,
edema dos pé..
Arsenico. Havendo febre terçã: o accesso começa por
pantlicula 5es e bocejos, dôres agudas pouco antes e durante os frios; o principio eI(} calor ainda é mi turado
de calafrios; o calor é seguido de suores; qllasi total
allsencia de êde; ao mesmo tempo spasmo de pulso e
viva anciedade.
Arsenico. Havendo feb're quotidiana, frios com tremor, inC01ll11l0dos de coraçuo, exce siva diminuição de
força; o frio é seguillo de extruordinaria sêde, depois
calor excessivo e transpirnçã<J'.-Nux ?Jomíca., quejá tem
!>ido d~lcla ante.' elo arsmico, .. 6 faz suspender o access(}
m0111en la neamen te.
Brlladona é sobretudo indicada quando 11a calor com
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iolentas congestões para a cabeça e tresl'ario', e quando
a mole tia e approxima ·de uma febre nel'vosa 'ou de
uma encephalite.
Belladona. Convém na febre tcrçã, com grande sMe e
odon talgia ,
Belladona. Convém na febre principiante com excesiva sMe e cephalalgia, frios acompanhados dc trcmor ;
o doente com tudo pMe estar fóril da cama, grande sêde,
calor acoro pan hado de delírio e de tran:spiração.
Belladona, Convém na falta de sêde nos pcriodos do
frio e do caIaI'.
Belladona. Convém na febre terçã: os acce sos têm
lugar depois de meio dia, calafrios desde os pés até aos
joclho , depois calor, bocea secca, sêde e transpiração
pouco considera eis.
Belladona. Convém na febm quotidiana: frio precedido ue sêll,e e scguido de calor sem transpiração e sem
sêde.
Bryonia. Convém na febre com symptomas gastricos
e aggra vação pelo movimento.
Bryonia. Convém na febre quotiuiana: os accessos
são depois ue meio dia, frio considcravel com trcmor durante militas horas, ceplla lalgia inSlJpporLa veI, prcssi va
de dentro para fóra, sobre tudo na fron te, aggravada pelo
menor movimento e acompanhada de ardente sêde; os
frios não são seguidos de calor. Somno nocturl1o mui to
inquieto e não reparador.
Bryonia. Convém na febre terçã: grandefrio durante
meia hora, dl3pois augmeuto de calor da pelle, pulo
frequente, grande sêele, transpiração pouco abundan te.
Na apyrexia afIecção de pus com tosse secca, aspecto
pallido.
Aconito duas dóses antes do accesso; e bryonia uma
dóse. Convém na febre terçã. Vertigem com cepllalalgia
pontada do lado e no peito ao re'piral', frio brando, cguido de forte calor, delirio, sêde ardente com tos e
secca, uor.
Br'yonia tre dós e . Havendo frio com tremor, rangido
de deli tes, arande sêde, tosse secca e multo fa liga nte
com violentas pontadas para o pei to, calor altel'Oamlo a
principias com frio, depois ó e muito violento, acompanhado de ardente sêde e seg-uido de trHllspirar:ão mui
abundante que faz cessar a tosse e as pontadas para o
pei to.
Bryonia. Convém na febre com.dOr elo ccrubl'o, ~ymp
tomas gastl'icos, clôl'e~ rllcumaticas, ag-gravadns ]lclo
mO\'JIIlenlo, disposi":To Ú cOIIslipal:Jo.
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Cantharidas. Convém na febre terçã com ca tarrho da.
bexiga e da uretra.
Calcaria carbonica. Convém na febre quartã: pouco
frio, calor violento com sMe, insomnia, incommodos de
coracão e vomi tos de manhã.
CalJsicwn. Havendo grande fl~io e pouco calor.
G,arbo vegetabilis. Ha \'endo sêd e no período do frio,
falta desta no do calor.
Carbo vegetabilis. Con vém na febre terçã: os acéessos
são á tarde, frio com êde seguido de calor e cephalalgia,
a' sêde torna-se mais incessanta no periodo do calor,
obstrucção.
I
•
Carbo vegelabilis duas dóses. Convém na febre quartã :
fI' ia motlerado,seguitlo de calor com cephalalgia violen ta,
finalmente UOI', sMe no periodo frio, entretanto o
doente pouco bebe de cada vez.
Chamomilla. Con vêm na febre terçã: o accesso é seguido tle excessiva pressão no coração, com suor ardente
na fronte e jactação excessivamente anciosa.
Chamomilla. Convem na febre quotidiana: frio sem
sêde, depoi calor com pouca sêde, seguido de abundante
suor, grande fraqueza, inappetencia, somno agitado por
sónhos affiictos, inquietação.
Chamoniilla tlepoi:; do emprego da china,. sem outro
resultado mais que a diminuição na força dos accessos.
Calor abrasador no somno, na face e na testa, mãos antes
frias que qnentes, pés frios, repugnancia aos elementos,
constipação, sensibi lidade dolorosa dos membro são tacto,
o accesso é precedido de ardente sMe e acompanhado de
sMe mais moderada, vomituração, vomito de mucosidades, tosse.
China. Convém na febre quo.tidial1a, frio, vertigem,
rosto pallido, frio e pallidez das mãos e dos pés, vomituração que traz mucosidades do estomago á bocca, o calor é
violento de longa duração, cephalalgia, vivo rubor do
rosto, pulso cheio e accelerarlo, tosse secca, spasmodica,
abalan te com sensação dolorosa ,na região dos bypocondrios e principalmente na cavidade do coração, somnolencia, transpiraç;ão nocturna. A sMe é moderada durante os periodos do frio e do calor. Na apyrexia, tosse
secca e espasmodica,
China. Convém na febre quartã: frio, calor, sMe e
transpiração consideraveis. Duran te a febre e a apyrexia,
gosto, golfada e vomi to amargo, lingua carregada de uma
crosta grossa, de um escuro amarellado ; pressão, picadas
e inchação na região do baço, rosto pallido e amarellado.
China. Convem na. febre quarti\: frio moderado e de
D. ~l.
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curta duraç.ão, Mguido de dó!' violen ta e pl'essiva no
occipital, congestão para a cabeça e face, dóI' cortante ao
lado direi to e ao redor do olho do mesmo lado, esse olbo
é rubro e ardente, não póde supportar a lu"Z e é della.
affectado dolorosamente, olhos lacrimo~os, calor geral,
mas. pouco intenso' grande sêde; o accesso dura desde
manhã até á tarde e seguido de abundante transpiração
nocturna. Na apyrexia: anciedade, desanimo, tristeza,
abatimento e fadiga.
China. Convém na febre quotidiana: grande frio,
sêde ardenlr, oppressão no peito, depois calor acompanhado lle anciedade, de tormenf.os, de sêde e seguida de
transpiração geral durantea noite. Na apyrexia, cabeça
presa, odontalgia, pouco appetite, evacuações raras e
duras, aspecto palJ1ido, frequente de cór do rosto. 1\lagresa consideravel, lassidão,dóres no~Lurnas nas membranas, t·risteza. China uma go,tta, de tres em tres horas,
.durante muitos dias.
China. (lnas clóses; gl':.lDlle frio interior e @xteriol'
com t '~nspi ração, ao mesmo tempo rubor e calor da cabeça, o 'accesso termina por um calafrio misturado de
calor e seguido de nma ligeira transpiração; sêde emquan to dura o accesso.
China, uma. meia gotta. Convém na febre quotidiana;
aspe.ct0 terreo, ama reHo-denegrid0, grande sensibilidade dos tegumen-tos da cabeça, fraq.neza com tl1emor,
somll01encia e plenitude depois da comida, grande sensibiHdacle á "correnteza do ai'. O frio é precedido de sêde
e seguido de calor e de transpiração debilitante.
China. Convém na febre in termittente sem sêde.
China, duas dóses. Convém na febre quartã: frio
durante uma hora, seguido de calo-r 'com cephalalgia e delírio, depoi suor. A sêde ~ó a.pparece antes
do frio. 'O frio é precedido de nauseas e ás vezes
de vomito. Fome Jogo depois da febre. Na apyrexia,
pouco appetite com dóI' -e inchação pela região gastrica.
China. Havendo vomito depois do paroxNsmo.
China. Convém na Ifebre terçã, sem ser precedida de
frio, tosse pasmodica com abalo doloroso e sem expecI
toração.
China. Convém na febre quotidiana. Na apyrex'Ía, frio
glacial do corpo com suor 'frio. Fome continua, grande
magreza, aspecto pallido, somno inquieto e oom lamentos.
China. Havendo frio viO'lento com vomito de bílis,
tosto pallido mesmo no pçriodo elo calor.
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China. Havendo grande sêcle du'rante '0 perioJo do
frio e embaraço na cabeça.
China. CDn vêm nos iocommodos de coração; precedido de gosto amargo, muita vc-z.es vomitos mucosos,
depois suor com bulinia.
Chininltln snlphw'icuTn, Convém na fehre terçã: accesso
i1'l'e IT ular, frio e dóres agudas na co tas: dóI' pela região
gastrica, depois calol' com'cephalalgia e sêcle ; tinalmen te
suor frio e fetiJo. Na apyrexia: dóI' pela região ga trica,
repugnancia aos alimentos cosidos, onstipação, tos, e
'
noctuma C0111 expectoraçJo.
Coccultts. Convém nas febres intenuitLentcs, que consiste puramente em frios com tremor á tarde e uva 'uações cuja apyrexia é acompanhada de vertigem, de dóI'
surda pela cabeça, de desanimo c de fraquez.a gera\.
Drosera. Convem na febre interOlittenle com vomituração.
Dl'osem, em repetidas dóses. Quando a coquluche
reina ao mesmo tempo epidell1 icalllenl.c, grande calafrio,
com face ['ria, frio glacial tIos illcmbros c dos pés,
acompanbaJo de vomito bilio'o, o cal I' é eguido de cepllalalgia violenta, pl'essiva, pul ativa c de losse spa modica e abalante. Symptomas gastricos na apyrex ia.
Ferl'wn aceticwn. Convém lia c'plJalalgia violenta e
pre siva na fronte, depois frio violentu durante tl'es
quartos de hora, com aggravaç;ão das dÓl'es pela cabeça
c ITI'ande sMe, o calor que segue o frio é mOilel'aclo, bem
como '() suor gosto amargo, inappetencia, l'oll:-;tipaçâo,
face amal'cllacla, ~rande las iclão depois ,do accesSQ. Na
apyrex ia, 'ephalalgia moclerada.
fiellebol'lts. Convém na febre i ntermiltente rom edema
do pé , endurecimento do I1g3do c alTecf1õvs abLlomiJJaes.
Hyoscym1ius. Convém na febre quaL"l;I chrooica com
tosse eCCa nocturna que, li'pende o SOUl1lO.
Hyoscymnus. Convém na febre ilHermittente quotidiana, epileplica, em consequencia de disputa ou de
colera.
Jgnat-ia. Havendo sêele ardente no p rioLlo do frio.
Ignatia, quatro dó es. Convém na febre quotidiana:
sêde violenta ao começar o frio, que é intenso e de longa
duração, humor calmo e concentraclt.
Jgnatia, duas dóses. Convém na febre quotidiana: frio
violento com tremor, ao me mo tempo ddre" pela cabeça e nos membros, com grande sMe, depois calor
e cephalalgia, finalmente suo!'.
I.qnatia, UlUa gotla. Convém na iebre terçã :.bocejo e
pandiculação de membros: frio violento com tremor,
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principalmen te nas cos ta e nos bfaço , com desrjo de
beber agua fria, depois calor exterior com hot'['ipilaçJo
intima, finalmente suor seguido de lassi(lão geral. Falta
de sêde nos pcrJodosdesêde esuor. Laconismo, completa
inadvertencia, o doente olha llxamente para diante,
disposição a zangar-se.
I.r;natiCt. Havendo sêue sómente no periodo do frio ou
ao menos pJ'incipalmenle neste periodo.
I,r;natia. Convém na febrc in termi tten te epidemjc~,
frio com sêde que diminue durante o oalor, o calafrIO
ordinariamente é acompanhado de matérias biliosas e
mucosas ou mesmo de alimentos.
IfJnatia. Convém na febre quotidiana: os aecessos são
ii noite, calafrio, depois seO'uido de suor, sêde nestes
dous ultimas períodos, zumbido nos ouvidos, constipação de-pois de muitos dias.
.
I.qnatia., duas dóses. Convém na febre quarUi : frio seguido dc ligeiro calor com transpiração pouco abulldante. Sêde antes e durante o frio. Inappetencia.
Ignatia, duas dósês. Convém na febre quotidiana: frio
nos pés, depois no sacro, seguido de calor com cephalalgia, depois suor universal, sMe só mente an te e durante o frio, anorexia; repugnancia para o pão. Dôres
pela região gastrica.
Ipecacuçmha, duas dóses todas as manhãs. Convém
na febre intermittente com frio pouco intenso, symptomas gasLricos e cerramento conLracti vo do pei Lo.
Ipecacuanha. Havendo frio co~ arripios, depois calor
fugitivo, pouco appetite, lingua carregada e esbranquiçada; nada de sêde; evacuações duras e éompactas ,
vomituração desde o estomal!o até á garganta.
Ipecacuanha. Convem na febre intermitlcnte com vomito violento e mais forte no periodo do frio do que no
do calor.
.
Ipecacuanha. Havendo febre quartã: frio, calor com
ce.pbalalgia; depois Sllor; o mesmo gráo de sêde no
periodõs do calor e da transpiração.
Ipecacuanha. O accesso tem h~gaI' depoi do meio dia;
frio e sMe intensa, seO'uido de calor e sêde moderaeb,
quc duram á tarde e se complicam durante a noite com
cephalalgia; um suor nocturn.o acido termina o acce. soo
Uma ligeira recahida tem sido curada com nux vomica.
Ipecacttanha e nux vomica. Frio com tremor, seguido
de calor e de suor, sêde TI.os tres períodos.
Lachesis. Frio com ardor no rosto, horripilação continua cm todo o corpo, para a tarde cephalalgia violenta
e' grande calor, transpiração abundantc de manhã.
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Lcichesís. Havendo febre terçã, dôres violentas nos
membros, agitação e oppressão do peito, dôres de cabeça
exce siva, e delirio com o olbos abertos.
Lachesis. Convém nas febres intermittentes rebeldes
com magreza e côr pallida e de um pardo amarellado.
1I1eserewn. Haventlo febre quartã, cala frio e corpo frio
durante muitas horas, frio glacial das mão e dos pés,
s"de na apyrexia, rosto mui pallido, cephalalgia surda e
press'iva, inappetencia, incbação e dureza da rerriãl) do
baço; dôr pressiva no baço que é inchado, sensibilidade
ao ar frio, fraqueza geral.
Natrmn muríaticwn. Convém na febre terçã, frio,
calor e suor predominantes, grande sêde dúrante o
calor, tosse curta e secca e.fisgadas do lado ei:quel'do do
abdomen, erupção vesicular no labia superior, gosto
amargo.
1\atnun muríatícwn. Convém na febre terçã, sangria
violenta pelo nariz, accesso de febre com calafrios, e
mãos fria., somnolencia; depois calor com sMe e dôr
aguda na testa e sem transpiração: grande sMe na
a1'yre:< ia.
lVatrwn muriaticwn. Havendo frio no corpo seguido
de calor geral e de grande sMe; cephalalgia para o fim
do acr,e so, inappetencia, rosto amarello e lassidão.
Natrwn muríaticum. Convém na febre tt:;rçã. Oaccesso
começa ás 1.0 horas da manhã, frio com dôr aguda nos
ossos e sed~: depois grande calor geral com dôr aguda
na cabe~a e sêde exce. siva ; côr amarella do rosto, inappotencia, insomnia e lassidão.
Natrum mttríaticttm. Convém na febre quotidiana, frio
violento e geral; depois sede e calor geral com cepbalalg-ia pul ativa, lassidão, pouco appeLite.
Natrwn murirtticum. Convém na febre iot rmi ttcnte,
na qual um longo, calafl'Ío a precede em calor muito (Iemorado, c se renova todas as vezes Cjlle sc leval1la ulll
pouco as coberturas.
Natrltm míwiaticum. Convém na febre tcrçã, o acccs o
começa paI' um tremor electrico , calor moderado, com
si'ue, cepbalalgia, e ruido na região lombar e qucnJa.
Na apyrcxia lassidão, inappetencia e cepba lalgia.
NCLtnun mnriaticwn duas dóses. Convém na febre
quartã, frio intenso com dôr aguda nas mãos, nos pés e
no sacro; depois muito calor com cepbaJalgia e com o
mcsmo tormento do periodo do frio, finalmente suor
abuudantc e fetido: só ha sêde no periodo do frio. Na
apyrexia, pressão no e. lomarro e arroto de gaz.
Vatrum ?nltl'iaticum. Convém na febre quotidiana:
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os accessos começam ao meio dia, frio muito forEe com
pontadas do lado esquerdo, depois calor violento com
cephalalgia e tosse; transpiração pouco abuudante e sómente na cabeça, sêde d\J.rante e depois elo calor.- A
uôr que se manifesta depois da ces ação da febre; tem
sido curada com camphora, em dó.'es.
Natrummttriaticum. Na febre quotidiana: fl'io durante
hora e meia. sem sêde, suor nocturno sem- sêde; o
doente não acha gosto nos alimentos.
N!ta; vornica, secundada por ipecaC1tanfta. Ha ven.do lassidão pela manhã, pandiculações, bocejos; depGlis frio
violento .com sêde, seguido logo de calor sem; sêde. Na
apyrexia: cepbalalgia frontal, constipação.
Nua; vomica. Na febre terçã: cephalalgia frontnl mais
forte de manhã e diminuindo pelo dia adian te, repugnan·
cia para todos os alimento, sêde, vomi to de' m IlCOS
])iliosos e de tudo que se tem comido; depois.d'a comida pres ão na cavidade do coração, seguida de· Vllmi to e de inchação ven tosa; gra nele fraq lleza do ·cGrpo;
anciosa von ta de de Í!' á banca. Humor irasci vel.
N1ta; vomica. Quando a sêde acompanha o frio 011
quando o doente experimenta alterna ti vamen te· essas
duas aI teraçães .
,
Nua; vomica. Na febre quotidiana: 'frio in tenso· com
tremor, rangimenlo de dentes e sêde; o frio augmenta-se depois que se bebe; o frio é seguido de calor,. o
accesso acaba por suor; falta de appetite, arrotos azeElos 1 •
constipação.
Nua; vonúca. Na febre quotidiana: frio violento· se·
guido ue calor com sêde, lingua canegada e ])ranca.
Num vornica. Se o paroxismo é precedido de aneraxia';
de incommodos do coração e de vomi turação, lingua
carregada de mucosidades.
Nua; vo'míca tres dóses. Havendo frio e calor com
prostração de forças, dóI' violen ta no occi pi tal, gosto.
amar~o, arrotas, falta de appeti te, constipação, gl;ande'
sêde durante e depois do periodo febril, face amarellada,
línp:lla arregada e branca.
Nua; omica duas dóses. Hav~ndo febre quartã opinio a, com frio g-eral prectominan te.
Nlla; vomica. Convém na febre quartã: frio nos os os;
depois grande calor com cephalalgia, seguida de abnndante UOl'. A sêde só tem lugar no periodo do calor,
ao mesmo tempo vontade de vomitar e dôr aguda nas
extremidades, dóI' pela região gastrica.
Nux vomica, uma dÓSQ. Convém na f bre: frio em
alguma, par( " do '01'10 seguido de grande calor nni-
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v-ersat, com atordoamento e grande sêde: o accesso ter~
mina pOL' abundante suor. Bom appatite na apyrexia.
Nua; v01nica, duas dóses. Convém na febre quartã:
frio moderado, depois calor, segu idos de ligeira transpiração; sêde antes do frio e alguma transpiração no
periodo do calor, ventre duro e balofo, inappetencia,
Iin?;ua carreO"ada e branca.
Nua; 'Vom'ica, duas dóses. Convém na febre quartã:
frio de curta duração com violenta cephalalgia ; depois
calor e diminuição deste; o suor é pouco abundante.
Pouca sêde no periodo do calor, pouco appetite, bocca
amarga.
Nua; 'Vomil:ll. Convém na febre terçã com typo posteriol'men Le (il; to é, volta dos accessos depois das horas
do costume): frio geral e dÔres nas regiões gastricas
e bypocondriacas ; depois calor com cephalalgia, seguida
de suor. Sêde ardente antes do frio e no calor; no frio
bocca sómente secca. Anorexia na apyrexia; os alimentos frios sabem mais ao doente.
Nua; vomica. Convém na febre terçã: o accesso é
depois do meio di-a; frio pouco intenso durante tres
horas, seguido de vomito; depois grande calor geral,
intenso, com cephalalgia ; o accesso acaba por um suor
geral abundante, com augmento das dÔres de cabeça;
sêde no calor e ainda no suor. Na apyrexia, gosto
amargo, Iingua carregada e branca, pouco appeti te, dóI'
pela parte inferior do báixo ventre; o branco dos olhos
é amarellado, evacuações duras, ourina cÔr cl.e café.
Nua; vomica. Convém na febre teFçã: frio moderado
seguido de muito calor com cephalalgia violenta, sem
transpiração; vomituração no periodo do frio e sêde
no do calor; bocca amarga e anorexia.
Ntla; vomica. Convém na febre quotidiana; frio moderado, grande ca lar e suor abundante; a sêde manifesta-se depois do frio; cephalalgia e vomituração durante o calor, ao mesmo tempo inappetencia e pressão
na cabeça.
Nua; vomica. Havendo lancinação para o peito, costas
e cÔxas; respiração curta, grande sêde no periodo
do frio; o calafrio é seguido de violenta cephalalgia; a sêde diminue no periodo do calor, transpiração nul1a.
Nua; vomica. Co'nvém na febre quartã : frio periodico
de todo o corpo e moleza geral.
Opium. Convém na affecção cerebral e lethargia no
p~riodo do calQl'.
.
Opium. Convém na f brc quotidiana~ frio violento
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com suor, seguido de somno pesado com calor e transpiração, cephalalgia e lassidão depois do despertar.
Pulsatilla, uma unica dóse. Convém ll:l. febre quotidiana: á tarde para as seis horas, frio violento que dura
uma hora e é seguido de grande cephalalgia, depois
suor dut'ante a metade da noite. Na apyrexia, cephalalgia violenta e continua, dôr de peito, tosse forte com
expectoração e gosto amargo.
Pulsatilla. Convém na febre terçã. Na apyrexia peso
excessivo em todo o corpo, somnolencia di urna e grande
lassidão, pt'incipalmente á tarde; o doente é friorento,
somno nocturno muito agitado, evacuações aquosas. '
Pulsatilla. Convém na feb,re terçã: frio in tenso, acompanhado de abatimento geral, precedido de eructações e
seguido de grande calor com cephalalgia e abatimento;
depois transpiração abundante sem 'sêtle, dôr violénta
nos membros antes e depois dos frios.
Pulsatilla, duas dúses. Convem na febre quo tidiana:
fdo durante uma hora, depois calor com cephalalgia c
alguma sf:)de seguida de suor, evacuações moles.
Pulsatilla. Convém na febre terçã: frio com cephalalgia; o calor dura pouco e é acompanhado de respiração curta; a transpiração e a sêde succedem ao calor;
repugnancia para todos os alimentos, principalmente á
man teiga ; rosto altivo, humor embuxado e caprichoso.
Pttlsatilla. Convém no engurgitamento dos dedos
an tes do accesso, depois frio eguido de calor com sMe,
suor frio, congestões para a cabeça com pulsações das
arterias temporaes, tosse com vontade de vomitar.
RhltS. Convém na febre dupla-terçã: frio com sêde
e d6res nos membros, depois calor geral, comtudo o
movimento ainda .excita calafrios. O accesso termina
por um suor ainda abundante, ao mesmo tempo zumbido
e dureza de ouvido, insomnia e entupimento.
Rhus. Convém na febre quartã com accesso á noite,
Í'do predominante, sêde nos periodos do frio e de calor,
cephalalgia frontal pulsativa antes e durante o frio e
tambem durante o calor, erupção miliar chronica nas
costas e na mão e querda.
Rhus, só uma dóse. Convém na febre quotidiana:
aCt;essos nocturnal;, de dia, serramento, pressão e dôr
de exulceração in terna pela cavidade do cor.ação e ao
mesmo tempo um abatimento nessa parte que causa
vivas agonias ao doente, e menor pressão sobre a parte
aITectada e insupportavel, agonia mortal.
Rhtts. Convém na febre terçã complicada de erupção
urticaria.
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abadilla. COIlYém na tos e spasmodica durante o
frio, depois calor alternando com frios, symptomas
ga!'tric.os.
Sabadilla. Con vêm na fúbre i nterm ittca te que puramr.nle consiste em frios com la. idão e anorexia.
Sabadilla. Havendo ncce so depois do meio dia: frio
durante duas horas, principalmente nas co tas e nas
mãos, depois ligeiro calor seguido ele transpiração mui
pouco abundante, au encia de sêde, geral lassidão,
tez e olbos amarellados, evacuações anles molles do que
duras. Abuso anterior de quinina. Nux vornica. modera a violencia do accessos, por{>m sabadilln tem operado uma cura radical.
Sambncus. Convém duran te a apyrexia: suores abun·
dantes e debilitantes.
Samb'ltClts. Convém durante a apyrexia: rosto pallido,
dóI' aguda na cabeça, nos ante-braço e nas articulações dos joelhos, e tosse. O calor é precloll1 ina nte no
paroxysmo, a sede atormenta durante o per iodo do
I'rio.
.
Sepia. Convém na febre quotid iana com accesso depois do meio dia: calor na cabe<:a, rubor e laucinação
dos lados desta, pressão occipi ta I depois horripilaçõe
nas costas, com sMe, tosse secea com la ncil1ação no
hy pocondl'ios.
Sepia. Convém na febre terçã: horripilações, depois
calor, seguido de suor, principalmente no 1'0 to, sêde
no tres periodos, vertigem a ponto de cahir, anorcxia,
gosto amargo, sangue pelo nariz.
Staphysagria. Convém na febre terçã complicada de
afTecção escorbutica.
Staphysagria. Havendo frio á tardc cm ser seguido
de calor.
.
Sulphur. Convém na (ebre quotidiana em um individuo .que tinha tido anteriormen te sarna; sêdc antes
do frio e durante o calor, cepbaJalgia, go'to amargo,
lassidão, suor nocturno, erupção acompanhada de grande
coceira .-Arnica, pulsatilla, 1wtntrn ?nltr. administrado
anteriormente só ca1J.savam ligeira melhora.
Tamxacurn. Convém na febre quotidiana: á tarde,
mãos e nariz, frios, depois transpiração abundante.
Na apyrexia, lassidão. vertigem anda ndo.
Tartarus stibiat·us. COBvém na febre intcl'mittento
oporosa.
Thuya. Havendo calafrio com tremor e frio externo e interno, seguido de transpiração geral.
Valel'ianna. Convém nas febres inlermittentes que
D. u.
23.
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só consistem em nrelcnl.e calol' com êde c em)J[Jl'aço
de cabeça.
Vemtrltll/,. Conyóm na febre quotidiana, ralafrio Yiolento 00m grande sêde c alternando com c::l1or, vertigem, incommodos de coração. A este e tado sllcccdc
um calor intenso com sêde inextinguível; delil'ios; face
rubra, o doen le PI'OCU ra desembaraçar-se elas cober1uras, transpiração de manhã, tez palliela, :msencia
de sêde.
Veratrwn. Cúnvém na I febre tel'çã: frio seguitlo ele
suor a pl'incipio quente e depois frio.
Veratl'um, uma dóse. Convém na febre quotidiana:
frio seo-uido ]e ligeiro calor sem lranspiraç:'io e sem
sêtle, anorexia ao mesmo tempo.
Vera/ruln. Convóm l1:I febre terçã: calafrio com sC'de,
dcpoi ligr,iro calor sem suor.
Ve1'Qtnt1n, ,ecunclado por nux romica. Havendo frio
com tremor durante muiras 1\01'as, seguido de calor
])OUCO inten o e secco, porém aeompanhado de grande
sêde, á este estaqo succede um suor qüe dura m'uitas
horas, sem êde, ao me-mo tempo cephalalgia surda e
JlrcssiYa, \'el'tigem, gosto amargo (' dórcs ,aCl'aes.
FEBRE MAUGi'\A ou ATAXICA. (Vide febre billiow.)
Reconhece-:e pela j rregularidade das sensações e elo
scn tidos e da YOZ e pelos acccssos, com o pulso ora
lteio e ora pequeno; forte ou fraco, ,yncopes, e com
apparencia s falsas de 'onges tõcs, alternada pa II idez,
l'e'piração altel'llada mais ou menos difficull.o a, algumas yezes tosse soluço, espirros, risos involuntarios, ora com calor e ora com horripilaçõe', mudanças nas secreções, transpiraç.ão supprimida ou aug·
mentada, y rtigen , estado C01J1atoso, allivio, inquietação continua, dôl' na parte posterior da cabeça,. no
dorso e membros, ou insensibilidade total, nbresaltos
musculares mais ou menos pronullciados. As' vezes o
enrermo tem vomito:; espontaneos, diarrhéa Oll pl"essão
l'cbel ]e rIo ycn tI' .
IlIdi<':u;ào tbcrallcuticn.

Acon. bel1 .. '1'hll~, Tl'l'atl'., ars., lJhosph., JJlll.. , l/yosc.,

FEBRE P ERPERAL
Doença f uril que apparece 'depois do parto. E' mai
commummente uma inDammacâo do peritoneo (peritoúi te puel'peral ) ou do u leI'O (metl'íle pue'r'peral) ou dos
intestinos ou de toda a partes juntamente.
Desde o principio, sente·se dóI' violenta no baixo-
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ventro, com in'hamenlo con. idcraval des~a parte. A
inchnção toma logo uma tensão tympanica, e a susceptibilidade da parte atTectada augmenta a ponto da
doente não poder snpportar a menor pres ao, nem
mesmo a das cobertnras. Pulso excessivamente accelerado; grande lassidão; acabrunhamen to c de maio;
sllpprcssão cios loc"ios e do leite; êde violenta, 01'dinaria1ncnte diarrilé:J com peqnel1o. pt1KOS; na maior
parte das vezes, vomitas.
Indicação tbcl·apcutica.

Aconito e bl',ljonia. Havendo febre violenta; pelle
seCGa e ardente; ventre muito inchado e muito dolorido ao toca l-o,
Aconito e bryonia. a mctrite pl~erpcral
Aconito, beltaclona e coocnlns. Na pcritonite pucrperaL
Belladona. Peritonite puerpcral: violento calafrio com
trcmor; calor; rubol' na facc; dOre violenta, penetrantes em todo o baixo-ventre, que é um pouco inchado; dóI' ~ semelhantcs as do parlo; cephalalgia
frontal aggravada pelo mov-imento de levantar os olhos,
como quando. e falia alto, a ponto de pór a doente em
desesperação e de lhe fa7.er perder toda a razão;
grande inquietação; anciedade.
Bellaclona. Havendo tlelirios violento. ; as pergunta
que a docn te faz ão pron unGiadas co III prcci pi tação ; inomn ia; suppressão do lei te, dos Iocbios ; e bryonia
pelo calor secco, sMe ardente, anorexia e dures ardentes no utero. Rhns., amica e ]Jltlsatilla têm .completado
a cura.
Bellallona.. C.ouvem na ccpllalalrria violenta com sensação de pre são no cerebro, como se este ultimo fosse
allil' de sua caixa; dilatação da pupillas; dures violenta no ventre aggravadas pela pressão exterior; ínsomnia ; muita sêde.
Belladona e bryo/úa. Havendo face ru,bra ; lingua carregada e branca; seios f1acidos e vasios de leite; ddr
pela regiã.o ela bexiga oUl'inaria ; diarrMa . pulo frequente.
Belladona. C.ouvem na peri toni te puerperal ; havendQ
ventre balofo e doloroso; face côr de papoula j bocca
secca; falta de sêele.
Belladona. J a metrite puerperal : face cdr de papoula ; grande anciedade; pelle sec a . pulo cheio e
f~'equente (120" pul ações por minuto) ; re piraç~o curta,;
gemido.. Cura enl :ci (lias.
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Belladona e nU,1; ·vomiclL. '(j metriLe pucrperal : dôrcs
continuas pelo utero e anil' ; diminuição e mao c}leiro
dos lochio" frequente vomituração, com incbação do
ventre; veutre doloro. o ;i pressão; muitos sonhos.
Bryonia e aconito. a prritonite puerperal ; face rubra e inflammacla . respi ração curta c mui frequente;
cephaJa19ia fron tal; pungen tiva ; clô,res con tinuas, despedaçaclora~ pela região hypogastrica, aggravadas pela
pressão ex tcrior : constipação, ven tre incbaclo, suspen.,
são dos lochios, á veze~ clõres violentas e cortantes na
coxa. Primeiramente aconitae depois bl'?/onia,
Chamomilla e I'hus. Na febre puerperal princilloÍante ..
Nux vomica. Na peritonite principiante; dóI' violenta
e ardeu te no ven tre, s~ppressão dos lochios, constipação 011 antes suppressão da evacuações, pelle se~ca e
pergamino a, grande anciedade e viva inquietação.
Nux vomica. Feb.re puer peral c~egada a um alto gráo,
com os symptomas seguintes: grande fraqlfeza, cephalalgia eructação, constipação, lochios mucosos e pouco
abundante, pouco leite, grande calor, clelirio e sêde.
E sulplmr contra os forunculos, bclladona contra os gr~
mos de leite.
Nu:c vomica. Na metrite puerperal: febre vioJent~
com tendencia a tornar-se nervosa, face rubra e ardente accesso de desfallec-imento, zumbido nos ouvidos,
grande sMe, utero duro, doloroso e muito sensivel ;
ven tre inchado, en tesa do e doloroso, lochios sanguineos
e abundan tos, constipação; complet\l cura depois de
quatrodias de tr~t~mento.
FEBRE PUTRIDA OU ADYNAMICA.
A inva 'ãoda'febre putridà ordinaria;-::lente apparece
com calafrios, horripilações, que alteram com o calor
durante u,m ou mais dtas, com prompta mudança d~
physionomia, e enfraquecimento. consideravel, que
obriga aestarde~ama. NopriID,f.:iro periodo, que ordinariamente dura ete a oito dias, a face est~ ~Il.Uita&
vezes animada, o rubo)' que apresenta é ás vezes vivo,
porém a maior parte das vezes avioletado; OnlOS injec.,
tados e lacrimosos; a physionomia apresenta uma es.pecie de e tu por, movimentos curtos e difficeis; a falta
de energia moral augmenta a fraqueza physica. Durante o dia o doen te está em uma especie de somnolen.,
cia habitual, e á no.ite em um semi-delirio ; a sêde aug-.
menta-se, a lingua é secca, a respiração frequente, o.
pulso accelerado, raramente desenvolvido, quasi sempre
tremulo, augmen to de calor, pelle ordinariamente secca,
ã.s vez.es coberta. de ~m suor gtutinoso. No segundo l?e",
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J'iodo, que começa para o setimo ou oitavo dia, o rosto
toma por gráos uma cór amarellada e terrea ; o estupor
e muito pronunciado; o decubitus tem constantemente
1ugar nas costas; o doen te escorrega para os pés da
cama, não póde nem Dlesmo mover o braço, que cabe
como um corpo inerte quando se larga. Os orgãos do
sentido, só fracamen te percebem a acção dos agentes exteriores: o doente é estranho a' tudo que o rodeia, as
ven tas, os labios cobrem-se de I1ma crosta ennegrecida ;
a deglutição torna-se difficil ; o ventre se distende; as
excressões são involun tarias, e as materias excretadas
tornam-se cada vêz mais fetidas; o pulso enfraque(je-se j o calor diminue; apparecem manchas lividas em
diversas partes da pelle, bemorrbagias pelas membranas
mucosas; escaras nos seguimentos do sacrum, ás vezes.
nas extremidades dos membros, no nariz, nos orgãos
g-eni laes, e morre-se do nono ao decimo quarto dia.
Em ou tros casos menos graves, porém, aIgumas vezes tambem nos casos mais graves, uma melhora graduada se
mauHe ta para essa mesma época: a figura toma então
uma nova expressão, a pelle se amacia, a lingua se hu..
medece, as crostas que a cobrem se dislendem, e depois
se destacam; o meteorismo diminue, o pul~o se desperta, o calor restabelece-se; cessa o delírio e o individuo
reconhece que escapou de uma molestia mui grave.
lndicaf,lão therapcutica.

Al'senioo. Convém na gangrenecencia do lado esquerdo
da lingua e dos museulos mastigadores esquerdos, convulsões, symptomas typhoides.
Arsenioo..Convem nas dóres ardentes do estomago e
do canal intestinal; lingua negra, meliar branoa, pétéchias, hemorrbagias.
Outros medicamentos são: phosp., bell., ipe., coe., rhus.
acon, nuz vom.
FEBRE RREUMATISMAL.
Calafrio e calor alternativo, tremor doloroso nos mem~
bros, dôres nos membros, nas aponevroses, nos periostos, acompanhadas ou não de inchaç.ão, ora fixas.
ora vagas, passando ás vezes subi tamen te de uma parte
~ outra distante (e outras vezes é isso o .que póde de
peior chegar) de uma parte exterior a uma interior.
Indicação therapentica.

Aconita. E' um remedia mui yantajoso contra essa
affecção.
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Bryonia. Convem na cepllalalgia violenta, "dôres des~
pedaçadol'as ao longo das costas e nas extremidades, engorgilamento, por accesso, dos dedos das mão e dos
pés; inquietação, calor do corpo; o movimento aggrava
as dÓre, ,
.
I3ryonia, Convem na febre gastrica rbcumatismaJ,
dores cl'ueis na cabeça, mas sobretullo nas articulaçõe!'o
dos punhos, dos cotovellos e dos pés, tendões articulaI es
inchados, rubros e arden tes.
Dltlcromara.. Febre rheumatismal depois de um resfriamento; cephalalgia atordoante, tremor rhellmatis~
mal violento e pungentivo no sacrllm, nas espadoas e
no.' braços. (V. TAUBEM RREUMATISMO AGUDO.)
FEBRE SUDATORIA. (Suores·excessivamenteabundan-.
tes, precedidos de movimentos febris.)
Indicação thcl'aphcutica.

China e sambuc/ts. Havendo calor interrompido de
tempos em tempos por frios crestadores com tremor,
inchação; esses symptomas são carregados de excessivo
suor.
FEBRE VERMINOSA.
~Iovimento febril produzido pela presença de vermes
no orgãos digestivo~, ou acompanhado de sua expulsão.
In(licação thcrapcutica.

Cicltta virosa. os meninos com dóI' de barriga e
convulsões.
Nux vomiclt, secundada por pltlsatilla. Em uma mul)ler com inchação e sensibilidade do ventre, calor e
vontade de vomitar.
Outros remedias: acon'ito, cina.
FEBRES EM GERAL.
Para o curativo das febres em geral convem, conforme
o typo·: acon., a1's., bell., bry., ignac., nux vom., 1'lt1ts e
sttlph.
"
Para a febre composta de frio e ao <.lepois calor, convem ': acon. e pttls.
Para a febre COI)lposta de frio, ao depois calor e em seguida suores, convem: Caltst., natr. mw·., rhus., varatr.
Para a febre composta de frio, calor, e ao depOIS frio,
conve"m : s'ulplw.
Para a febre composta de fJ'~o, cal.or, e depois suores,
co~vem: a1's., b1'Y.) graph., ~gn., ~l)ec,) rhtts., sabab,~
:pong. e veratr.
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Para a febl'c com frio e ao mesmo Lempo calor, convem :.acon., Ct1'S., calc., car/)o veg. cham., ignacia e pul:.
Para a febre composta de frio no exterior e calor int rnamenCe, convem: mosch., arn.,1'hus. e venttr.
Para a fel)re composLa de frio interno, e calor exteriormenLe, convem: calc., Iam'., n. vom., sep., anac.,
ars., ign., lach.., silo e sulph.
Para a febre composta de frio com calor ao me mo'
tempo, e depois suor, COIlve.m: n. unn.
Para a febre campos La de frio com suor ao me~mo
Lempo, convem: ars. e ]llLls.
•
Para a febre composLa de frio e depois calar, com suor,
convem: cham. , 0lJio, úell., hepal'. S., e l·/ms.
Para a febre composta de frio alternado com calor,
convem: merc., Urs. , bl'V., calc., n. tom., phosph. ac.
Para a febre composta de calor e depois frio, convem:
calc., Úl'y., n. vom., sep. e sulph.
Para a febre composta de calor, depois frio, e depois
,calor, convem: stl'am.
Para a febre composta de calor, depois frio, e depois
calor e suor, convem: l'hu.s.
Para a febre composta de calor, e depoi horripilaçõe,
com'em: úell., sulph., caps., cocc., Izelleb., natr. mur.,
puls. e rhus.
Para a febre comi osLa ue calor, e depois SUOl', COI1,"em: al's., carb. veg., oJ!. c con·.
l"cwl'uJn. (Ferro).

Caracler physiologico.

o

O ferro foi sempre olhado como primeiro Lonico
excelleucia e l' 'pre, enlante do temperamento sang'lliuc<J .

}101'

Tempo de acçclo .
.:lua acção não se prolonga a mais de ü a 7 emana'.

lIJecliwmenlos
Depoi do [url'o púde
gra plt.

(l.

seguir-se

eguir- e cllin., puls., ars.,

Alltidolos.

Ar., chin., ipcc., pul-., ycratr., cha.

mCClot\,\ mo

Concordancia em symplomas.
Chin., Iyc., sulph.

Exacerbações.
Moderam -se com COIl., eu phorb., puls., rh uso

Symptornas gemes que desenvolve o {erro.
Dôres violen las c agudas, sobretudo de noi le, com
vontade de mover a. parles affecladas.- Val'izes.Caimbras e contracç5e spasmodicas do membros.Inchação hytlropica, (;om dóres lancinantes. -EJfervescencia ·de sangue c hemorrhagias. - A maior parte
dos symptomas se manifestam de noite, aggravam-se
estando-se assentado, e melhoram por um leve movimento.-Grande cansaço e fraqueza geral, excitada
mesmo fallando, alternando muitas vezes com tremor
ancioso de lodo o corpo.-Emmagrecimento.-Depois
de ler passeado ao ar livre, fadiga doentia, a ponto de
perder os sentidos, com turbamento tia visla, e zoada
na cabeça.-Grande nece sidade de se deitar:
Indicaçã.o thcrapeutica.

o ferro convém na arthrite- ascaridas - abortocachexia proveniente de abuso de quinina - ehlorose
- diarrhéa - febre intermitlen te - helmin tiase-metrorrhagia-pa ra Iysia-ph th ysica-ster i lidade-tossevomitos chronicos-vomitos durante a gravidez.
FERIDA é uma solução decon tinuidade, fei ta de fresco
por instrumento mecanico pontudo ou cortante, acompanhada de derramamento de sangue ou de extravasação
tle humor pelo maior parte cruento.
As feridas podem ser simples, composta,s, complicadas.
Em qualquer das circumstancias os meios curativossão :
ar?úca in terna e externamente, depois cale., merc., chú~.,
sitie.
FIGO é um grande caudyloma pediculado, 11m pouco
molle, ou é uma excrescencia cujo corpo, sendo mu i
largo e sustentado por um pediculo, é mui doloroso.
Este caudyloma ordinariamente apparece no anus e se
c hama marisco.
Indicaçã.o thcrapcutica.

Combale-sr com merc., Q/'s. silicia, calc., Sll/pfl..
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FmOSE e a inOammacão do prepucio emquanto este
fica cobrindo a glande, e não póde por causa da inchação
retra "ir-se pa ra trás afim de se poder ver a corôa do mentulo ou membro viril.
Indic:u;:lo Ihm·:J.IJCnlica

Com ba te-se com mere., bell., aeon., thtty.
FLEG~IAO é urna inllammação que pela maior parte
occlIpa o tecido O'orduroso com alguma inchação, dureza, calor intenso, vermelhidão e dôr.
Indic:u;ão t bCl·:lllcutica.

Combate-se com acon., bell., merc., hepar s., silie.,
hyose.
_
FOGO .sELVAGEM, COBRELO, FOGO DE S. JOAO ..
(Vid. Zona.)
FLOR DE TAl\ULHú é um caudyloma com base larga
acahando em ponta estreita e aspera.
Indicat;ão thcl'apclltica.

Combate-se esta enfermidade com sep., cale., silic.,
sulph., O1'S.
FRAC'f RA(quebramen to do o o) é a solução de continuidade de um osso por efTeito tle uma yiolenta pancada
ou f~rte encontro de um corpo duro ou resistente. Depois da reducção e manutenção da parte fracturada por
meio de apropriado apparelbo emprerra -se externamente
tintum de arnica ou de girasol. Internamente adminis~
tra- e arniea ou mastruço.
FRIEIRA é a imf1:J.mmação que o [!'ia produz nas extremidade do corpo, a qual com uma moderada dóI'
excita grande comichão e ardor.
Indicação thcra.lJCntica.

Combate-se com puls., ars., Chi/L, nitr., ac., lycop.
FOGAGEM são pequenas pintas ou botões vermelhos que
apparecem nas crianças de pei to, principalmen te nas que
. e alimeI)tam de leite velho, com comichão incommoda.
Esta erupção tambem apparece nas pessoas grandes, mórmente em tempo de calor.
Indicação thcrapcutica.

Combate-se com r fl'igerantes e com neOll. e bol!o
D.
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FISTULAS.
Chamam",se fi~tul[/,s as soluções ou canaes de supporações
conVinuas mais ou menos estreit<ls e que se communicam
com uma cavidade natural ou com um conducLo excretor, ou por outra, são canaeE anormaes que se communicam com uma cavidade na tural ou com. um conducto
excretor.

Acido nitrico e sílicaa. Ulcera fistuLosa na reglao inguinal, em conscquencia de funchos suppurante .
Calcarea carbonica, seis dóses: tres ulceras ílstulosas
na parte posterior da cõxa.
.
Sílicaa. Cliron em tres selllanas fi~tulas nos seios, que
se estendiam até ao externo; a parte inferior do ex.tWllO engoT'gHada, suppressão dos menstruos c,om febre
leIl ta.
Silicea, calcaraa ca1'bonica, nux, sulph., ca-rbo vegetal e
conium. Fistulas do lado direi to do pescoço e dehaixo do
sovaco, com enlaçamen tos sobre o ex Lerno e expectoração de mucuosic1al1es espessas.
FISTULA LAGRlMAL.-E' a fistula no angulo do
olho CPlP corrimento de lagrimas. Convém silo, marc.,.
calco
FlSTULA SALIVAR.
ludic:.ção tIlCJ·apclltica.

Açido nitT'ico, sUic .., cctlc.
FISTULA E8TEHCORAT... - Abertura que se COilllllU.

nica com a cavidade do intestino re(;to, que deixa
pê).,ssage1u ás ma terias fcca.cs.
Imlicação tllCl'apcutica.

E La enfermidacle cura-se radicalmente pelos meios
.,cirurgicos.
:fISTULA URINAIUA..- A fistula urinal'ia tem por
oau~a os estreiLum.enLOs do canal minaria que embaraça
a sahida da ul'ina, e c.sLa o clilatando, a membrana mu.COsa ~e espalha fOl'maIldO um ou mais tUlUores que,
.lJltoS, com ertem-sl} m;l,1 íl$tulas,
Indicação tbcl·apcutica.

Cu mm·

C

as fislulas pelos meios CÍrurcricos.
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Os princil~ac metlicamentos para destruir.estes canaes
anol'macs sao: calc., con., tyc., sitjc., sltlphnl'., marc.,
nill' lIe., earbo DC[J.
FLATO, ou e11:ti3são sonaTa de ar pelas }!lartc's genitaes
da mull~el', combate-se com p,ltls., sap., nnx, mosc.
FLi\'FULENCIA.
.
ACI;umulaç'io ue ar ou gazes 110 conducto digestivo on
lambem emissão ele ventos pela bocca ou anus.
1nllic:u<:lo thCl·upcutica.

Cal'bo veg. Ha venuo lIa tulellcla com abstrucção de
Tentre.
Lycopodimn. Quandauma ligeira comida produz pressão
pelo estomago, plaui tude e en~ão da região epigastr ica ;
sensihil ida~lc eX.c'e si va e dolorosa na fosseta do coração"
ao contacto; evacuações raras e duras.
Zinco. lIa vendo Jlatulencia com rugido e gargarejo D;~
baixo ventre.
(VEJA T.nlBEu COUCA FLATULENTA.)
FOnIE CANIN:\. E' o dema~iado des jo de comer, e se·
com I),ltle COHl ealc., chim., puls., ars., veratl"., sltlphttr.
FU GOS HE 'lA'FOlDES.
Especie de fungo. cancerosos, de CÔ\' sanguinea. (Por
rusgas en tende-se excre cancias molles- e espon-josas,
di posta em fórma de cogLJ melros, ([ue se Levantem ni!'
pelle ou sobre outra qualqucl' memhrana.)
Illltic:n;:'u ther:tpcuticn.

Phosphoro,. fia vendo fl~ngos bcma t()lide na cÔ,Ka do
tamanho' de um punImO, um t..'uilbo doloposo, cam co,rr:imenta continuo de sangue venoso.
'
Phosphoro. Uma dóse curou pequenos fungos no dedo.
Fq.ngos 11ema toides da cornea-compLieado com oph ta Lmia, ulceras e maI1chas na cornea; photophobia; dôres
ardentes, pungentivas e roedoras pelo interio\' do oLho,
suspensão- quasi completa da facuWade visual: e'alca7~aa
cltrboniea como remedio principal, seguido de lyc'opocliuTJli,
scpia e silicefb, curaram com proveito esta molestia.
FUNGOS MEDULLAR DA RETINA.
A!. l'etin'a' é uma membrana moll·e, polposa, de um
branco pardacento meio transparente., muito- fina, erlle
se estende desde (j nervo 0p~ic6 a1é ao crysthrt1'IlO, a'bl'açanelo a corpa' viflri-olsem (W'Il ttahil' adhere-neia' com1e'ssa\;
duas partes, Esta 1l1élRDl'an'a é que ê o orgão essencial
da visão,
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1JllliCa"~lO therapculica.

Belladona. Convem depois de violentas dóres no olho;
fórma-se na pro~undeza de sua substancia em ponto
vermelho e extenormente uma dureza; grande dilatação
das pupillas, perd,\ completJ. da faculdade visual do olho
alIectado. (VWE ULCERAS.)
FUROR UTEH.INO OU NYl\IPHOl\1A ilA.
E' a inclinação irresistivel e insaciavel ao acto venel'eo
nas mulllCres.
Illdicaçiio thcl·al,cntica.

Platina e vemlrwn album, vitriolo.

Além dos medicamentos lembrados outros se recommendam como mui efficazes para comlJater este estado
critico do apparelho gerador: CClnth., hyosc., lach. e
phospllf.

FURUNCULO.
Tumor chronico, duro, circumscripto, de uma cór
é!violetada, cuja base parece estar separada profundamente, e cujo volume varia desde o tamanho de uma
ervilha até ao de um ovo de gallinha. E' acompanhado de
dór sucessiva e pul ativa. Sua marcha é lenta. No fim de
alguns dias vê-se seu cume alongar-se, esbranquecer-se
ou tornar-se livido: abre-se ao nivel, por furos que
correspondem as areolas do derma, dando passagem a um
pus sanguinolento. Atravez desses furos vê-se uma
matel'ia branca, filamento a, tenaz, gangrenada, que se
chama carnição. Ofurunculo, a que ordina riamente se dá
o nome de cravo, ou cabeça de prego, desenvolve- e a
maior parte das vezes na pelle d.as costas, das nadegas, do
ventre, dos membros, nos ovacos c nas palpebras.
IlldiC(a"~lo

thcrapcutica.

Aconito e hepar sulph. Convém no furunculo do tamanho
de um ovo de gallinha, muito vermelho e luzente, apresentando um ligeiro ponto branco no cume, complicado
de febre violenta e grande inquietação .
. Outros remedias: amica, belladona, nux vomica,lycolJodiu1n, sulplmr.

Para combater os fUt'LlllCulos os principaes medicamentos ão: lIm., belt., loch., lycop., ant., crud., cale.,
eltphol'b., hap., !Iyosc., led., merc., muI'. ac., natr. llmr.,

ltitr. ac'l pelr., phosph. phosph. sec., corn., sep.silic.
I
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G·..
GALACTORRIlEA. ~ (nUx.o de lcítc.) g' o fluxo
immoderauo do leite dos peitos das mulheres.
Imlicac;:io thcl'apcntica.

Combn tc-se com 'P'ltlsatilla e '{JltO.~phoro.
GALACTOCHESIA..- E' a diminuição da secreção do
leite, que as vezes ucceue á ntulhcrquc amamenta.
Intlic:u::io tbcl'allcutic:l .

. Diversos meios emprerram-se para o appare imento
da secreção lactllia, e os mais etJicazes são: puls., dulc.,
cale o, zinc.
GALACTOCRALE IA.-E' a alteração, que experimenta o leite, de\'ido á qualidade da alimentação da
mulher ou por' algum virus embebido no sangue.
Indicação thcl.'apcutica.

Combate-se este estado com chamo, borax., nllX vom..
GA GLJO (innammação ou infarte dos gangiios).-E'
um tumor foliculoso espllerico, renitente, desigual,
immovel sendo comprimido latteralmell te, formado pelo
lympha synávial que se embebe na espessura do tecido
cellular da bainha dos tendões dos musculoso
Inclicação thCl'apcutica.

Cura-se com merc., bail., sitie., wlphr.
GANGRENA.-E' o 1'@sultado da in{lammação excessiva que mortificou a parte reduzindo-a á in ensibilidade ou á morte, manifestando- e por uma côr roxa ÕU
denegrida.
Indicação thcrapcutica.

Atalha-se a gangrena com arsan.,plumbo, seeale eorn.,
assafet., sitie. e ehin.
GANGRENA DO BRAÇO.-Na gangrena do br_aço o
toque produz no meio do braço uma sensaçao de
ardel1cia. e comichão. A parte inferior do braço â
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fiDa, immovel e insensivel; está coberta, em parte paI'
uma materia compacta e de um [JanJo cin~euto c cm
parte empolas sanguíneas até ti ponta tio: dcllo::i; ao
mesmo teUlpo incolltinencia de ourinas e ele eVaGLlaçÕCS,
sêelc mui to grande e anxiedade.
illtliC;L

'ào thCl allclltica.

Comba te-se e' te ma I com arsenieo, ltep., cale. O oJ1itun,
china, siUeea euroll uma ulcera que liGou, depois do
empreg'o dos outros rrml'dios.
GANGRENA 00 SACltD.- E' devida á c.ompres ão
constante na região do sacro.
I .

lndicat:üo tllm·apcutica.

Combale-se com china, cm dóses repetidas.
Para a gangrena humída sanioza convém ehina c
bellaclona.
Para a gangrena inílammatoria convém: sabina, sec.,
con. , al'S • . e bell.
Pa ra o sphacello con vêm: ars., plwnb., seee. eom., asa{.,
ellplwrb. , laeh. e silie.
,
GASTRALGIA.- (VIDE CAJ\OlALGIA. )
Gc\STIllTE.-(inflammação de estomago) Manifesta-se
por dóI' continua, violenta. ardente e pungentiva na
região gastrica, que e angmenta com a inspiração,
pre 'ão exterior e tambem quando o doente come ou
bebe: inchação, tensão, ba lanço , ca 101' e snsceptibilidal1e
dolorosa na região gastrica, acompanhada muitas vezes
de pulsação. O doente lança tudo o que Gome, mesmo
agua pura; soluços, viva anciedade; pulso mais pequeno e aliforme; extremidades frias, vi olentos accessos
nervosos e spasmos consecutivos, sensação de extrema
fraqueza, desfallecimentos, convulsões que chegam ao
tetaDo e ao epis "110 tono, e mesmo alcrLLmas vezes a
byclropl1obia.
IlllHcac;iíG tbcrapcutica.

Arsenieo e 1.2 horas depois c,olocynthidets. Dôr,es mui
violentas e acerbas na bocca do estomago,.vo-mi'tos de
tudo que se come, pulso pequeno e acce:lerado, jactaç.ãO'
no leito.
Aconito e belladona. Havendo gastrite cbronica, pressão
mui dolorosa pelo epigastro depois da comida, a com·
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.pres ão sobe ao peito, regurgitação dos alimentos,
cons ti pação.
03 outro.; medi~amentos convenientes a este soffl'Ímen to são: bry., calc., ign., nux vom., phosJJh., puls .,
sulph., veratr.
Sendo inOammação da tunica interna (mucosa) do
eslomago convém: bry.,calc., helleb. e lJ/Lls.
GASTRO ENTERITE é a infiammação da membrana
mucosa do estomago e intestino' delgados, suas cau a~
e symptomas são quasi os mesmos da gastrite,'e o
1ra tamcn to deve seguir a mesma orueru.,
GASTROATAXIA.
lrregulari,datlc lias funcções do estoillago e do apparelho dige livo em geral.
Indioaçào thel'all8utica ..

Bryonia. Havendo lingua carregada e ,branca, gosto
Ilutrido na bocca, vontade de vomitar em se abaixando,
ventre iJchado, dôr na cavidade do estomago, vertigem,
cons ti pação tei masa.
Bryonia. Convém lla venuo pressão no estomago,
eructação e regurgitação.
Bryonia, calcm'ea carbonica. Ha vendo tl'cmor desde
o b) pocondrio direito até ao estomago, seguiúo de vomito.
Coccttlus. Havendo frequente cephalalgia frontal,
seguida de vomitos bilioso. ; sensação no estomago
como se o apertassem de encontro a uma pedra; dôr
no hypocondrio direito; evacuações raras e duras;
menstl'Uações dolorosas que duram oito a dez dias.
Chamomitla. Havendo symptoma gastl'icos; dóI' aguda
no ventre e nos membros; inquietação nocturna.
Digitalis. Convém nos incommouos do coração; sensação de grande fraqueza e symptomas gastricOs.
Digitalis. Convém nos incommodos do coração, 1'0mitos, bocca amarga, anorexia, sede, vertigem, diarrhéa,
dÓI' frontal.
Ipecacuanha. Convém na cepbalalgia frontal, nauseas,
vontade de vomitar,. gosto amargo, completa inappetencia.
Nux vomica. Convém na pressão violenta e dolorosa
pela cabeça, affecções morbidas do estomago e dos intestinos, lingua canegada, anorexia, constipação.
Nttx vomica. Convém nos incommodos do coração
e vomitos cltronicos estando em jejum.
Pttlsatilla, secundada de bruonia. Ha vendo lingua car-
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regad-a f; de um ;lmareJlo e branquiçado, máo goslo,
disposição ao vomito, máo halito, pressão pelo estoma "o e dóI' aguclél na cabeça depois da comida, mucosidades na guela.
Sepia. Havendo gosto putrido com eructação, pouco
appelite, as vezes incommodos de coraçãQ e mesmo
vomito., pressão, peso e sensação de inchamento no
baixo-ven tre.
,
Sulp}mr. Havendo pressão pelo estomago, pyrosis,
diarrhéa, borborigmo.s no ventre, caducidade.
GASTRODYNIA.-Ea dOr mais ou menos aguda do estomap;o.~Combate·se com ars. nux vom., puls.,eham.
GASTROMALACIA.-( Fraqueza de eslomago, molleza
. ou preguiça de estomago.)
hulic:u:ão tbcl'allcutica.

Combate-se este estado do estomago com calearea
aeetiea. Se 11a diarrhéa aguda, lJerigosa e de um cheiro
cadaverico, mãos e pés arden tes, febre, sêde intensa,
falta de appetite, magreza geral, inquietação continua,
jactação, gemidos e gritos, algumas vezes vomitas,
convém nux vom., bry., s~tlphr.
Outro remedios: veratntln, arSenie?/.71]., kreosotum.
GLOSSITE:-(inflammação da lingua) E a inflammação
da lingaa seguida de dOr, inchação, dilliculdade de engulir, faHar, mastigar, com horripilações e febre.
Indicação tbcl·apcutica.

Belladona tem as vezes approvado no tratamento da
glo. siLe.
JJ.ferwrüts solubilis. Convém na inchação da língua,
salivaçãu, febre violenta e sêde.
Para combater a inflammação da língua os medicamentos preferiveis são: m·s., bell., mere., phosplt., puls.,
sttllJh. , úry., natr., pm. , se., tart., verat'r.
Para combater o piguimento, ou sujo da lingua
convém: bell., bry., mere., pttls., arn., ars., ohin.,
sttlph., e verbase.
GLA UCOl\1A.-E' a catarata secca oua concreção e opacidade do humor vitrio do olho, cuja cór natural se
transforma em azul claro.
Indicação tbcl'apcutica.

Combate-se com phosph., puls.; bell.
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CLOSSAGRA.- E' "a dOr mais ou menos aguda que
apparece na lingua.
Imucação thcl·apeutica.

Comba te-o e com bell., acon., hyosc., colc.
Gm1l\IA OU EXOSTOSE.-E' um tumor duro, eas vezes
mole, doloro o que se fórma no tecido cellular do periosteo, ou entre este e o o 50 por um humor gelatinoso e
vIciado.
Indicação thcr:Jpeutica.

Comba te-se a gomma com merc., bell., rhus., calc.~·
l1hosph., snlph1tr. > p7/,ls.
GONFIASlS.- São os tlenles abalados por fraqueza, ou
por eJfci lO de mercurio.
Intlicação tbcl'apelltica.

Combate-se o estado da frouxidão das gengivas com
china, aur., a7'S., bell.
GLOSSOPLEGIA.-(ParaJY5ia da lingua.)
Indicação llacl'apclltica.

Cura-se com bm'yta c(wbonica, beU., n1L-Xvom., sulphr.
GONAGRE AGUDA.-(Vari Jade da golta, que ataca
espocialmente os joelhos.)
Indicação tlacl'apcutica.

Belladona. Convém nas dôres insupportaveis durante
o Llescan o, como durante o movimento.
China secundada de aconito e de arníca. Convém na.
incllação consideravel e inílammato1'ia do joelho. (Vide
lambem ARTHRIT8.)
GONITE.-( Inflammação do joelho.)
Diagnostico em geral. Havendo 1'u bar, tumefacção, calor
e dÓI' no joelho.
Indicação thcl·apeutica.

Aconito e belladona. Havendo gonite erysipelatosa,
com LlÔr e febre violenta.
Rhus. Havendo gonite em consequencia de um resfriamento; a exulceração começa a succede~' ã inilammação e protluz uma atroph ia geral.
D.II1. 25.
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Silicect. Convém na inchação de um azul alTaxeaào
consideravel no joelho, com dures 'violentas, des-pe'llaçadoras e pungentivas. (Vide nUEuMATlS~lO.)
GONOCELE.-(Tumor no joelho.)
hulicação thcl'apcutica.

Calcarea carbonüxt. Havendo tumor inaammatorio do
joelho, acompanhado de violentas d6re..
GONORRHÉA, ESQUENTAMENTO, BLENORRHAGI:\.
Diagnostico em geral. Havendo corrimento de mucus
continuo ou periodico, doloroso ou indolen te, pela
membrana do canal da uretra, nos dous sexos, e demaispela do prepucio no homem, ou da vagina na mulher.
Symptomas da gonorrhéa.

Começa por um sentimento de tiLiltação no canal da
uretra; o orificio da uretra apresenta rubO'r e in~
chação, que se e~tende pouco a pouco á glande, as vezes
ao prepucio, e mesmo ao corpo do penis; sobrevem
erepçôes frequentes e dolorosas; a excrecção da ourina
é dilIicil encompanhada de inchação. (O' corri mento só
se torna indolente quando o periodo da frouxidão succede ao da inflammação.) Esses symptomas augmentam
de intensidade durante alguns dias e para o terceirO'
ou quarto sahe da uretra uma materia a principio
limpida ou amarella clara, que torna-se por gráos mais
grossa e abu~dante; depols sua quantidade diminue
de uma maneira progresslva com os outros symptomas
inlla"mma torios. A diminuição do appetite e das fo-rças
e estado ue molleza e as vezes em ligeiro movimento
'febril ordinariamente o acompanham. Na mulher os
symptomas sã? analogos: ~6E e calor no meato oarinario e na vagma, vermelludao na membrana mucosa,
dysmia, corrimento de mucus, etc.
. GONORRHEA BENIGNA.
Gonorrhéa que é cons-equencia de um ajuntamento
impuro, e que pMe determinar pela gonorrhéa syphilitica.
Indicação thcrapeutica. .

cannalÍis. Havendo comichões na occasiã'o de aminar,.
fisgadas no canal da ur~tr~, mesmo fóra da emissão
da ourina, frequente emlSSClO, porém pouco abundante,
de ourma, erecções frequen tes e dolorosas, corrimentO'
-de mucosidade flu.idas pela uretra, infiam.maç.iio ligeira
da glande.
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Cannabis. Corrimento de um mucus grosso e amarellado, picadellas e comichão duran te e depois da
emissão da ourina.
Cannabis. Con\'ém no corrimento branco, pouco considerav,el e indolente, avermelhado do orificio ela uretra,
frequente vontade de ourinar.
CaTtt/ta-ridas. Cônvém na gonorrhéa cordea, isto é,
com sensão dolorosa do penis, gonorrbéa na qual o
freio, destendido, fórma uma especie de corda que empurra a glande para b,aixo, em quanto elle está levantado qua i em continua ereccão.
lIfercurúts solubilis. Havendo 'corrimento mucoso, copioso, espesso e amarello, princi palmente á noite, acompanllauo ele comichão e picadellas no canal da uretra
e de erecções dolorosas. Cannabis e pulsatilla, não fazem
mais que diminuir as dóres que acompanham a emissão
da ourina.
Mercurius solubilis, alternado com petroselinuJn, tem
sido administrado com successo em alguns casos.
Pelr·oselimtm. Havendo corrimento mucoso, fluido,
e de. um branco pardacento, dMes pouco .sensive!s
depOIS da emi ão da ourina, o corrimento torna-se maiS
copioso, as dMes mais violentas durante a noite. O
corrimento mucoso nocturno, que resta ainda um
pouco depois da desapparição dos ou tros symptomas,
tem sido curado pelo merClt1'ius solubilis.
Pet1·oselinwn. Convém na gonorrhéa depois de oito
dia ; desejo vivo e frequente de ourinar, dóres pungentiva quando se começa a ourinar.
Pet'l'oselinttm. Con vém na glmorrhéa depois de oi to
dias, corrimento pouco abundante, comichão do canal
da uretra na occasião de ourinar.
Acidum nitricum e sepia têm curado muitas gonorrhéas secund'lTias que duravam ha um numero de annos.
GONORRHEA SECUNDARIA OU CHRONICA.
Indicação thcrapcutica.

Capsium e thuya. Convém no corrimento copioso,
antes alI}arello que branco, a secreção da ourina é
natural, titillação do penis ourinando.
Cubeba. Convém no corrimento indolente de uma
materia grossa, esverdeada e purulenta, vermelhidão e
inchamen to no oriilcio da uretra.
Petroselinum. Convém na gonorrhéa de seis annos:
corrimento mui copioso, ora amarello, albuminoso,

priapismo frequente e violento, mas sem curvatura d()
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peni ,ourina indolente, sómentea primeiról OUl'ina di
manbã excita um formigamento no canal da uretra.
Pet1'oselinum. Havendo vontade continua de oUrinal'.
Thuya e suZph~tr. Convém na gonolTl1éa secundaria
complicada com com:lylomas.
OLltros remedi os: aeid'Mm nitrieul1~, eannabis, merettri~ts,
s1tlplntr, lyeoppdiwJn, se}Jia, silieea, cale., natr. rmtriatico.
GONORRHEA INVETERADA ou muito cllronica.
Indicação t11Cl·apcuticm.

Cantharidas, duleamara, aeid. nitr., pet1'oliwn., ly'~
eopollium, tê~ curado gonol'rhéas de vinte annos.
GONORRHEA PROSTATlCA.- (Isto é, corrimento
do licor prosta tico.)
.
lndical.:ão thCl!:lllclItica.

Comba te-se com belladona.
GONORRHAlCA METASTATICA.
A gonol'rhéa mal tratada ou supprimida por.injecções
adstringentes muda de séde ou de furma.
Ind'caçào thcl':,pcntiea.

Para esta mudança convém ]Julsatilla.
GOTTA ROSADA. E' uma vermelhidão chronica da face
que occupa as maçãs do 1'0 to e o nariz, carregando
mais para a ponta em modo a desfeiar a physionomia
da pessoa que padece esta enfermidade. Umas vezes
apresenta-se a gotta 1'osada em fórma de manchas circumsGriptas, e outras agglomeradas e formam pequeno"
tuberculos vermelhos semelhantes a espinhas carnaes
miudas e contíguas.
Indicação thcl·apclltica.
~

Cura-se coma·rs., lyeop., mere., cale., bell., sltlph.,
r'hus.
GOTTA SERENA ou atnaurose.-E' o resultado da'
compressão do nervo oplico, causada por congestões
sanguineas que embaraçam a livre communicação do
fluido nervoso, ás camaras do cerebl'o.
Illdicaçã~

thcral'cutica.

Para este mal convém arsenieo, aeon., aur., nuxvom.,
sulphur.
.
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GRANISUS. -São Luberculos duros, i ndolen tes, que
se formam debaixo ela pelle das palpebras.
Indicação tl1el·apeutica.
Rp~olve- e com hep. .~., tach., silic.
GRIPPA.-(V.INnuENzA.)
Gl'apW te~. (Plombagina- Lapis.)

Caracter physiologico.

o graphites exprime no homem o temperamento
lymphatico.
Tempo de acção.
Sua acção chega a 1)0 jias nas moles tias chronicas.

Me:lica,mentos a seguir-se.
Depois do graphites convém ars., carb. veg., lyc.,
sulph.

Antídotos.
Ars., nux vom., vinum.

Concordancia em symptomas.
BeIl., bry., cale., lyc., merc., nux vom., phosph.,
puls., rhus, sep., sulph.

Exacerbações.
:Modetam-se com bry., cale., nux vom., phosph.
Indicação therapcotica.

,

ographites convém na alopecia-asthma-cepbalalO"ia
- dartro corrosivo - dartro farinaceo- dysenLeriaerysipela -erysipela bolbosa-erythema symptoma Lico
-exulceração do sei€} -hemonhoidas-bydrocele-bysteria - inflammação el'ysipelatoza -lepra orientallobinbo -luxação espontªnea~;m.enstruação irregular
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-odontalgia - ophLhalmia e crophulosa -pannos escropllUlosos -prosopalgia-tinha na cabeça-tinha na
face - tenia - tumefacção dos pés -ulcera dartrosaulcera nos pés - vomi to chl'onico -zona-zoada nos
ouvidos.

Symptonzas geraes que desenvolve o graphit:es.
Dõres crampoides, caimbras e contracções de diversas
partes.-Tensão em algumas partes e distorsão dos
membros.-Repuxamentos arLhriticos e dóres nos
membros e articulações, principalmente nas partes
ulceradas.-Nodosidades arLl1ri ticas.-Disposição a volver-se sobre os rins.-Dormencia facil dQS membros.
'-Dureza e inflexibilidade completa das articulações.
-Inchação dura com dóI' lancinante. -Dó,'es nocturnas,
que se sente mesmo durante o somno.-Dissipam-se os
symptoma depois de se passear ao ar.-Varizes com
clóres, tensão ,e prurido.-Inchação e dureza das glandulas.-Uóres durante a mudança do tempo.-Incommodo geral que obriga a gemer, sem sensação de
dóI' distihcta.-Forte pulsação em todo'o corpo, particularmente no coração, augmentando-se ao menor
movimento .-Dóres em todo o corpo, com vontade de
estender os membros.-Sensação de tremura em todo
o corpo, com dóres nos memhros .-Grande magreza.Grande disposição a constipar-se, e medo do ar livre
e da corrente do ar.-Can aço geral.-QuMa rapida
T
das forças.

H.
HELCOMA..-E' uma chaga supercial que apenas deita
de si uma ligeira sorosidade fichoTosa.
IndicaçfLO tllcl'alumtimt.

Combate-se este incommodo com mere., calco e ars.
HELCYDRIA.-E' uma pequena chaga crostoza que apparece nas glandulas ou faliculos sebacios da pelle e
deita de si um humol' crasso que seccando se converte
em crostas unctuosas, as mais das vezes seccas.
Indicação thcl'3pclItica.

Cllra-sc com cale" lyeop., hepar" mere., sítie., sulphur •.
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HEMALOPS.-E' a contusão da palbebra com echymose do globulo do olho.
Indicação tberapeotica.

Combate-se esse estado com amiea interna e externa_
mente. D?poi emprega-se ars., mere., cale.
HEl\fATEMESE AGUDA.-(VomiLo de sangue.)
Diagnostico em geral. Havendo omito de sangue puro
ou misturado de alimento, de bilis, etc.; o sangue é
de cõr escura, mas a maior parte das vezes carregado, denegrido: sua quantidade é ás vezes consideravel, outras vezes de uma libra e mesmo mais. O
vomito repete-se duas ou tres vezes duran te o dia, e
dura alguns dias con ecutivos, ou só se renovam alguns
dias depois; ás vezes tambem é lJeriodico.
Os ataques são seguidos de evacuações consistentes
de sangue negro e coagulado.
Symplomas' accessorios: Viva anciedade, nauseas,
inchação da região precordial,~algumas vezes acompanhada de dôr na região precordia1; ás vezes febre, grande
abatimento, suor frio, desfallecimento, rosto pallido
e decomposto, cabeça livre, até que a fraqueza se apossedo sensorium; enlão delirio somnolento, spasmos,
pulso pequeno e intermittente, frequentes desfallecimentos.
Indicação thcrapeotica.

Aeonito e nux vomica. Havendo atordoaínento de ouvidos, pressão pelo estomago, anorexia, grande lasllidã~
e fraqueza; o corpo cobre-se de um suor frio, pulso'
duro, cbeio e multo forte, vomitas de sangue negro,
vermelho e coagulado; em seguida evacuações sanguineas e bitumino as.
.
Arsenicum. Havendo hematemese violenta, o corpo
pallido c frio, ausencia de pulso.
Aeonitum e antiea. Ilaven(lo llematemese com fraqueza geral.-Aeon'itwn e belladona tem impedido nesse
casos a vai La da disposição ao vomito; sMe; cepllallalgia e odantalgia--, e grande inquietação.
Hyoseiamus. Convem nas hematemeses 'n'uma mulher
de 64 annos.
'
Ipecaeuanha e china. Convém na lilematemese acompanhada de frequentes desfallecimentos.
Ipecacua-1tha e drosera. Convém na hematemese complicada de hemmoptysia.
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Pttlsatillct e belladona, alternativamen Le.
8tannu1n tem sido empregado com successo cm casos
de hemabemese. (Vide V01lIlTO)
HEMATEMESE CHRO.\ICA.-(Doença negra de hyppocraLe).
Indicação

tl~erapcutiéa.

Combate-se com am., ars., phosph., sulph., china.
HEMATURIA.-(Evacu[\çãO de sangue pelo ureQll'a).
Exhalação de sangue pelas vias 1,lrinarias e excreção
desse liquido com a ourina pela contracção da bexiga em
casos mui raros. Ahematul'ia tem sua séde no canal da
urethra, e então o sangue pMe coner mesmo fóra da
emissão da ourina.
.

Indicação thcl'apcutica.

Cantharides. Convem na hematuda acompanhada de
pressão continua e de violp.ntas dôres cortantes e arden tes. Corrimento de algumas gottas de sangue,
Nnx vomica. Convém na hematuria cm consequencia
de abusos das bebidas espirituosas.
Pulsatüla e mercurius solubilis. Convem na hematuria
com dóI' abaixo do umbigo e ti tilação no sacrum. Ou tr05
remedios: ipecacuanha, uma gotta, e lycopodium. (Vide
UH1NA. )

I-IEl\1OPTYSIA.-(Escarr05 de sangue com tosse.) .
Diagnostico em geral. Havendo expectoração sanguinea com tosse ou to simento, porque só assim é que
podemos reconhecer que osangue provém dos pulmões
e da parte superior da tranchea-arterial. E' necessario
distinguir bem desta alIecção, ás vezes bem grave por
suas consequencias, o simples catarrho de sangue, em
que'o sangue provém da bocca, gengivas, do paladar e
mesmo do nariz: nesse caso, que não tem perigo nem
gravidade, o escarro sanguineo vem sem tosse ou tossImento, e o sangue ordinariamente é misturado de saliva ou mucosidade.
Indicação thcrapcutica.

Aconitum, bryonia, cOnÚtm, pulsatzlla, carbo vegetal,
phosphoro. Havendo consideravel magreza, respiração
curta, violento accesso de tosse, a palavra tira a respiração.
Aconitum e pulsatilla. Havendo expectoração san-
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guinea continua, face muito rubra, olhos sahindo' das
orbitas, picadas violentas e ,febre.
Aconitum. Convém na hemoptysia rubra, tosse sanguinolenta Eem dóI', anciedade e inquietação noctur.nas ;
melhora quando deitado; queixas e gemidos; facilidade em se amedrontar.
Amica. Convém na tosse pouco for~e acompanhétda
de uma expectoração abundante de sangue,' grande o~.
pressão.
Amica. Convém na hemoptysia por uma causa exterior, (Pancada, choque, etc.)
.
Armca, secundada por ntl$ vomica ~,chÍ'f14. Convélllr·
no abatimento e ardor na foceta do corêl~ã,(), ,expecto.
ração 'de gmmos sanguineos compactos, ,co~guJad"Üs e
denegl'idos, mas sem to~se. A conca,vidade dó. coração
é dolorosa e o doente sem força. Esses sympto~as manifestam-se depois de um máo tratamento co:rporal.
(Pancadas, etc,)
Arnica. Havendo sangue claro escumoso, m~sturado
de grumos coagulados e de mucus, lançado em grande quantidade por uma espocie de vomito, pem·· entendido, que não provém do estomago, porém ~dos pulmões ou da trachea-arteria; calor, orgasmo ~o peito,
hatimentos de coração, aGcessos de desfallec,mento,de
templ)S a tempos.
'
A1'nica secundada por st1'amoniuln e 3ulphur. "He'·
moptysia muito violenta.
,
Bis1nutlt'Urt~ e sul]Jhu1·. Convém na hemoptysia 'acom·
'
,
panhada de dÓr pressiva.
Bryonia, arnica, china, nux v01n'ica, e aconito ~, COIl ~
vêm na ~ tosse com expectoração sanguillea, escarra·
mento do peito, fisgadas respirando profundamente,
sêde.
DigitMis e sepia. Convém na hemoptysia de um·m~·
nino em consequencia de uma escandescencia.
Ledum. Duas dóses têm cUl'ada a hemoptysia em que
,
soffriam ha dous annos ph tysica pulmonar.
Ledum e aconi~o. Convém na hemoptysia por· causa
de uma viva emoção. na época da menstruação.
Milterolium. Havendo ás noites orgasmos no p'eito,
sóbe o sangue á bocca, depois tosse com expectoração
mais abundante de sangue de um vermelho -claro......
China con tra a 'fraqueza.
1I'Jille{ol'ium. Convém na hemoptysia com e~pectora
ção sanguinea assaz frequente, oppressão continuã do
pei to e forte pulsação do coração.
Pltlsatilla, . eccundada por stann!t1n, Convém na heD. M.
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mo'ptysia Ele manhã com expectOl;ação esverdeada, sanguinea e falta de respiração.
"
Pt~lsatillo. e sepia, AI terna tivamen te, precedidas de
aconit:d
:Rh'l.Íis :e ledum. Convém ao doen te logo que tem tosse
com um calor que lhe sóbe do peito, seguido de expec-'
toí·,aÇ'ao de Uma grande quan lidade de sangue vermelho
claro. Esta expectoração é acompanhada de uma sensação mui dolorosa na parte inferior do pei to, acima
tIa bocch do- 'estomago, oppressão anciosa do peito; o
do~nte .está fr.aco e magro. A cura completa-se com
uma dós-e de chÍ1uu.
'Siliêeo. secúIi:dada por sulphtt1', ealcarea co.rbonica. IIav-enu(j':Y'é~"'f:r-iíca' ~ cansácla, dOr p'u'ngentiva do lado di·
reÍ'to,' 'ênsáção de pl~ni-tude e de' andor no peito, hemoptysia periodica, o sangue expectorado é negro emisJU~adô de pus~ expectoração purulenta, fetida, ue
mp, verde esbranquiçado ou cOr de cinza.
Súlphth\ acido, phosphoro, bryonia, nux vomica-. COIlveni :na Itosse secca, frequente escarrbo de sangue, dOres:pung~ntivas e ardentes do lado ç1ireito do peito na
occi:lsião 'de tomar ·resp.iração ou da to se, oppre são
dõ peito; movi Il;I en to febril, magreza.
(!lu tr09 'l'émedios são : croclls, lachesis e lycopodúttn.
Para a l;Iemoptysia em geral convém: terr., 'ign.,
nit'l' .),. ai;. , -p7wsph., puZs:', sulph1'.; am., (,rs., bell.,
bry., cale., chin., c'roc., (l1'os., lect." sab., sec., corn.,
sep. ';' zinco .
Se o sangue que se dei ta pela bocca é mui to vivo,.
convém : óell., d'l.dc., 7tyosc., Ilab., o.rs., led., phoS1Jh.
e nus.'
•Se e'de C(}I: e cura, cOll-vém : bry., carb. veg.
Se o sangue é negro, convém: cham., e1'OC., nuxvom.
Se o sángue vem em fórma de strias, convém: bry. ,
chin., terr •.
Se veín em fórma de coalhos, convém: cham., rhus.,
pulso
Se é um ~angue de natureza, convém: secale, saic.
Se é um sangue viscoso, cónvém : cr·oc., cUlJ1'., secale

~~

.

'HErtfORRHAGIA DO ANUS. -(V. llEMORUHOIDAS.)
H'EMOURHAGIA DO NARIZ. - (Veja-se RHlNOI~·

1\l:lAGIA , )

HEMORRHAGIA DA MADRE.- (Veja-se ME'l'HOURfIAGIA',1): f •

HEMORRHAGIA DOS OLIIOS.- Corrimento de san'ue-pelos olho..
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Hellatiolt(J,. Convém na ibclplÇão do, OlllUS c l:ucl
das crianças convém chamomilfa..
..,
Num vomica. Tendo olhos salientes, inchação da pa1pebras, colica ventosa, constipação: u o de café. ...,
Os medicamentos conhecidos pal:a susp.ender a!i .l1emorrhagias, são: bell.,· calc., canth., ferr" ip~c.,.merc ..,
nitr., ac., num vom., plwsph., puls., salJin., sep. e
sulphr.
HE~1ERALOPIA. - E' enfraquecimen to da vi Ia .clllrunteodiu.
.
Indicação thcrapeutica.

Belladona,. A luz não' deix.a v r. enUo ci rculos sem 111an tes ao circo iI'is.
.
Belladoncr e hyoscyamus .
; ,
Belladona e mercurius.
Belladonct, mercnrúts, digitalis, llyoscuarmtS e :stmmonütm.
.
,::......, .' .
Belladona, hyoscyarnus é st-rq,rnonÚtln.. '. . , .
Hyoscyam'us .
.
Veratrurn.
.
... i';,
HEi\UCB.ANIA, ou enxaqueca é a dóI' parcial, late~al,
ou na frente da cabeça que se manifesta com ~nter
mi ttenl:ia. Como padecimento nervoso, sé é de·p.ende!lte
do estomago, provoca vomitos ~ então.~presenté\ ~UiYio.
lndicaç."í.o thcrapentica: .. '

Actea spicata. Havendo laceração pungente llo:aito 'da
cabeça, cuja violencia faz desesperar o. enfermo; dOr
cavante e cortante no intel'ior, perda passageir.a 4e conhecimento.
,
.
.,
Belladona. Havendo hemic.l'~p.ia.·senielhante a.p.l'o àpalgia, que volta todas as sextas}eil'as...
: ;'.•
China. Havendo enxaqueca com éxalLação. _cónsideravel \de espirito, e grande. sensibil idad.e ,. e pie~~ãp na
parte molesta.
.. . ' "
Coccultts. Havendo hemicrania consLallte, fWal1Je
depois dascomid~s ou clepois de movimento, )rc.pmp,nhado ele vomito ou ele..gl'ancle desasocego e ânciil.
C~locynthis, ~e[Joi~ do uso ....çIC asal'~1iii sem }~elltora
senslvel. ~emlcrallla cllrolllCa, pel'lOdlCa, ~Jf.e. 'volta
Iodn~ os d iaS pelas 5 horas da tarde.
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N~ l1omica. Havend,o :vi9lenla dÔr de cabeça pouco

d.epoi~

de aco~d~r, seguida. imtpediatamente de pungen,te dOr por cima da orblta dp olho esquerd9, ,aggrauda· pela 'pressão. Vai a dóI' augmentando até o meio
dia, em que chega até o mais alto ponto.
Ntix vomica. Havendo violenta enxaqueca da raiz do
na,ri~ até á fonte direita; aggrava-se de manhã, muitas
ve~s a ponto de fazer que o doente perca oconhecimento,
e d.e leval-,o a fur\osa jactação: face pallida e coberta de
suor.
lf~ vomica. Hayendo violenta enxaqueca no lado direito da testa como por uma ulcera, ou por introducção
de alguns instrumentos todos os dias, desde as 7 horas
da manhã, até á 1 da tarde; com tempo secco melhora
o 'enfermo.
'
Pubatilla. Havendo enxaqueca pulsante e pungente
noJado esquerdo da testa, de manhã depois de despertar,
e á' noite depois de deitado; a dóI' diminue com a
. pressão extel'lla e ar livre; a dóI' ás vezes cresce a ponto
de ser intõleravel, alterna-se com violentas dÔres de
es.tomago~e colicas.
Pulsatillo, n'!'x vomica e sepia curaram uma enxa._
queca em qua ~ro semanas.
Pulsátílla. Havendo picadas na testa, na fonte e orelha
dir.~iia:, até áos dentes, pulsação geral na cabeça, forte,
pfinci-palmenté á tarde e á noite no leito; estremecilIli' 'to.
Havendo enxaqueca chronica viole.n tissima,
:acel'ação ,e furamentos dolorosissimos, com picadas mui
sensiveis; quando a dõr sobe ao maior auge, o doente
fê-se obrigado a estar immovel, fechar os olhos e apertar
com as mãos a 'parte molestada. S~pia, em repetidas
dóses, CUI:'0U radicalmente esta molestia.
Sepio. Ba,vendo muitos casos em que a dÔr se fixou
em cima de um olho, começando de manhã com desejo
de lançar ou sem elIe, ás vezes até com vomito, impossibilidade de encarar a luz e de soffrer bulha. A doente
padece muitas vezes de flôres brancas; os menstruos
são muitas vezes difficultosos.
&pia. Convém na enxaqueca desde a mocidade: começa pela manhã na testa, olhos, e raiz do nariz, e dura
ainda meia hora depois de deitado; acaba por atordoamento. É complicada de vomi tu. Fóra dos acc'essos,
embaraço na cabeça, pressão em cima (,los olhos.
Outros remedios: causticum, veratrum.
HEMIPLEGIA.-Paralysia de um lado do,corpo. (Vide

1;,0.

PARALlS1A.)
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Indicação tberapcutlca,

Causticum C nux vomica. Convém na hemiplegia em
consequencia de supppessão de sarnas: o doente arrasta
o pé direitd, ,não pMe andar sem moletas; mãos sem
sentimento e sem força, dejecções e ourinas custosas,
violentissimaR caimbras no pé direito.
Cocoulus e r/ms. Hemiplegia: grande erif.raquecimento
das faculdades intellectuaes, constipação, incontinenoia
de ourinas, ascites.
Coccult~s. Adormecimen Lo do braço e pé direi to, não
póde o enfermo mover OR braços á vontade.
,
Cocculus. Convém na l1emiplegia em Ifesultad~ de apoplexia.-E nux vomica contra as contorsões espamodicas
e contracções das partes affectadas, que consti tuem neste
caso um dos principaes symptomas.
Coccultts, auXiltiado de nux vomica.
Cocculus, ajudado de -rhus., nux vomica e pulsatilha.
Hyoscyamus, cocculus e rhus. Convém na paralysia das
extremidades esquerdas; falla gaguejada; dureza de euvido; língua tremula; olhar estupido e 1:ixo ; cephalalgia.
Nux vomica, belladona'e cocculus. Convêm na hemiplegia
em consequencia de grave desgosto.
Stannum, ajudado de belladona e st1'amonimn.
HE~UPLEGIA FACIAL, ou paralysia dos musculos
da face.
Indicação tberapeutica.

Convém na paralysia de um sóJado da face.
Ca'Usticum, graphites e rhus.
HEMORRHOIDAS.- São as homorrhoidas uma enfermidade, assaz incommoda e que amige a human dade
sem excepção de sexo e de idade; e consiste, na opinião
do Sr. Del:lrroque, em um fluxo de sangue fornecido
pelos vasos sanguineos que se distribuem no intestino
recto, as mais das vezes precedido ou acompanhado da
formação de pequenos tumores na circumferencia do
anus. Em consequencia da encarceração do sangue nos
vasos sanguineos do recto, e congestão, elIes e o fluxo
hemorrhoidal se ma'nifesta por exhalação, como acon tece
em todas as hemorrhagias espontaneas; e daqui vém o
fluxo hemorrhoidal ser activo ou passivo ou não se ma·
nifestar.
Quêr em um e quêr em outro caso, ha symptomas precursores que precedem as exhalações sanguineas :lomo
sejam prurido, calor e dÓI' na ext,remidade inferior do
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recto, e muitas vezes tão intenso que se propagam ás
outras partes. A estes pbenomenos ,as vezes sobrevêm
dôres lombares, coUcas do estoínago ou dos intestinos,
calafrios, palpi tações do coração, atordoamento da cabeça
e mesmo vaciHações, com susto e medo da morte que
parece proxima.
O fluxo hemorr,hoidal activo, sendo abundante, porém
não excessivo, serve de·allivio ao enfermo, ou ás pessoas
robustas sanguineas q ole soiTrem de hemorrhoidas.
No fluxo hemorrhoidal passivo a effusão do sangue se
manifesta sem perturbação alguma local, e. em geral,
sem que com isto o doente sinta allivio, porque lhe
augmenta a dehilidade. A' medida que o sangue se derrama a relaxação dos vasos augmenta, e o doente perde
em forças.
~o quxo hemorrhoidal activo o sangue é el'melho e
grosso e no passivo é mais descorado, mais soroso' e
menos coagulavel, por isso os vasos exhalantes dão-lhe
passagem f'lCil.
Ha ainda uma variedade de hemorrhoidas a que o
vulgo chama sega, ou secca que não se manifestando
por exhalação sanguinea ou mucosa, o sangue reflue
para os prinr..ipaes orgãos -internos, as congestões, e perturba-lhe as funcções, ou para a cabeça e a perturba.
O Sr. Delarroque, fallando das causas que prodnzem
:.Js hemorrhoidas, as enumera e mostra que a 'idade
adulta parece ser a mais disposta ás hemorrhoid.as· n
é com eITeito nesta época que ordinariamente se começam a sentir mais os seus eiTeitos.
Dehaen, pensa que mui tas vezes se tem tomado por
tumores hemorrboidaes, nos meninos, uma relaxação
da extremidade inferior do recto, o que fórma préga ,
que, sendo fortemente apertadas pelo esphinter, oITerecem a apparencia de peqnenos COl'pOS de cOr vermelha
lívida. Com tudo este autor não nega que os meninos
possam ser atacados de hemorrhoidas; porém este acontecimento lhe parece tão extraordinario, como obrevir a evacuação menstrual a uma menina recem-nascida.
Stahl, pondo de parte todas as explicações hypotbeticas, observa que, se as crianças não são ordinariamente
atacadas desta a[ecção, é porque, neHes, as forças vitaes
.ão antes diriO'idas para a cabeça do que para o abdomen ;
que pelo contrario os adultos a soiTrem frequentemente,
porque estas mesmas forças se dirigem, nest.a idade, sobre o systema abdominal.
Depois de Stahl, todos o physiologistas percehpram

DE MEDiei 'A.

207

que existe, com eJleito, uma especie de liga, e de armonia entre as dilTerentes idades, e a direcção dos movimentos vi taes para certos orgãos da economia.. Observaram que a natureza é occupado nas diversas épocas da
vida, em o desenvolvimento de talou tal orgão, de tal
ou tal systema; e que, durante este trabalho, as forças
vitaes parece que abandonam em certo modo o resto do
corpo, para se concentrarem sobre certas partcs. Daqui
a sua prcdominãncia para a cabeça na infancia; para o
pei to, e orgãos da geração na puberdade; e para o abdomen na idade adulta. D'ondc provém a difIcrença da localidade das molestias, que alTectam os meninos, os mancebos, etc.
Sem dar maior extensão ás coo iderações da influencia
das diITerentes idades sobrc a economia animal, crcio
e pMe inferir do que fica dito que a idade adulta deve
er olhada como uma causa predisponente das hemorrhoidáS. Os orgãos abdominaes, gozando então de uma energia vital, ma.is consideravel do quc as outras partes do
corpo, devem ser necessariamente dot.adas de maior susceptibilidade; d'onde resulta a facilidade de receberem
as impressõeli das diversas causas exci tan tes, e a frequencia das conge tões sanguineas no apparelho digestivo,
c particularmente no recto.
Alguns medicos, e principalmente os. italianos, pensam
que as hemorrhoidas são mais familiares aos homens do
tjue ás mulheres; o que depende, dizem, de que nestas
Llltimas existe um fluxo sanguineo periodico, mediante
u qual a economia se desembaraça da parte superflua
dos humores, ou da materia propria a originar esta enfermidade.
Ontros, pelo contr!lrio, pretendem que a afl'ecção dc
que se trata sobreveilha ruais frequentemente ás mulheres. Cullen manifesta este sentimento; «Os italianos, diz elle, asseguram commumente que os homens são
com mais frequencia affectados ; porém tenho cons tantemente observado o contrario. b
Esta diversidade nos sentimentos dos autores, provém certamente de se ter applicado a denominação de
heniorrhoidas, ora ao fluxo sanguineo, ora aos tumOl'eE
hemorrhoidaes. Hildebrand presume que Cullen só
pretendêra fallar das hemorrhoidas cegas; o .que tambem
julgo, porque effectivamente atacam m:lÍs vezes as mulheres do que o fluxo hemal'rhoic1al.
Ainda que a alIecção hemorrhoidal seja muitas vezes
o rcsultado de muitas causas accidentaes, póde, com tudo, dependei' de uma di posição hereditaria, E' proya-
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veJ, por exemplo, que esta disposição haja ~ido tl'an5mittida a um individuo, quando é atacado desta enfermidade na infancia, e seus pais e avós igualmente a
padeceram.
Não ha doença sobre que se tenham imaginado mais
hypotheses do que as hemorrhoidas ; umas vezes se'tem
attribuido á acrimonia do sangue, e outras á na turcza
meJancolica deste liquido. Porém o fluxo hemol'rhoidal,
e outras hemorrhagias espuntaneas, especialmente se tem
julgado dependentes de materias acrimoniosas do sangue
e dos humores, que atacam os Vasos do recto, do utero
da bexiga; do estomago, etc. confol'me têm lugar nestes di versos orgãos.
'
Não Die' atrevo a negar que os humores possam adquirir um gráo consideravel de acrimonia ; porém observarei que a alteração supposta no sangue durante a existencia de um fluxo hemorrhoidal, ou de qualquer outra
hemorrhagia espontanea, é puramente imaginaria, por
isso que ainda não houve prova que o confirmasse. Mas
suppondo que tenha realmente lugar, convém por ventura, no ·estado actual de nossos conhecimentos, falIar
de rompimento de vasos para explicar a apparição das
bemorrbagias em geral, e do fluxo hemorrboidal particularmente? Não possuimos DÓS factos para provar que
quasi todas as etfusões sanguineas espontaneas se operam
por 1llIla especie de exbalação?
Passemos a examinar se é fundada em razões bem soIidas a pretenção de que o sangue hemorrboidal contenha certa materia melancolica Os antigos medicos, e
principalmente GaBeno, foram desta opinião: eBes estabeleceram as hemorrhoidas dependentes desta especie
de materia, que a natureza providente expelie por meio
do fluxo hemorrhoidal. Mas por maior que seja a auto-ridade de Galleno, não podemos admittir que as hemorrhoidas provenham deste principio, que até aqui nos é·
incognito, e o será sem duvida eternamente. GaBeno
tambem pensava que a mania provinha do transporte do
sangue melancolico á cabeça ou ceI'ebro. Sua opini'ão
funda"Va -se nas van tagens que, nesta enfermidade, proporciona algumas vezes o fluxo bemol'rhoidal; porém
Adriano Spigel objectou judiciosamente que esta alIecção póde depender de outras causas. Todos com elIei to
sabem que muitas pessoas enlouquecem pelo extremo de
uma paixão amorosa, em consequencia de um violento
accesso de colera, e de ou tras alIecções mora es: parece
pois que, nes tes casos não seria razoavel suppór a existencia de um succo melancolico como causa material da
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mania.. Tambem seria fóra de -proposito admittil-a no
sangue hemol'rhoidal, pois que muitas vezes as hemo 1'rhoidas t'esultam da accão de uma causa local, e se ma-.
nifestam em pessoas Íl.·ão melancolicas. O sangue que
contém esta materi:l tem-se dito ser crasso, espesso,
e negro; por consequencia se o das hemol'l'hoidas é
desta natureza, deve constantemente ter os mesmos
caracteres, porém a observação mostra o contrario,
pOflfue não é raro, como acima disse, vêr-se esse liquido
vermelho, etc.
A granàe ensibilidade do canal intestinal, ou ella
dependa ela constituição individual, ou resulte da
acção de alguma causa accidental, deve ser considerada
como uma predisposição ás hemoIThoidas ; porque, reflectindo que, tanto maior é a sensibilidade de qualquer,
ol'gão, quanto é mais sttsceptivel de receber as impressões das diversas caLlsas existentes, e por consequencia de se engorgitar de sangue: inferil'-se-ha facilmente a necessidade de ::onta1' esta causa em o numero das que favorecem o desenvolvimento da aITecçâo
que nos oL:cupa. Quem ignor.• que, em certos individuos, os intestinos são de tal modo irritaveis, que
os mai ligeiros purgantes produzem e1Ieitos extraordinal'ios, como são colicas violentas, evacuações considera veis, espasmos locaes ou geraes, etc. ? Tambem se
acham pe soas, que não podem experimentar o menor
frio na pelle, sem que, sejam conseéutivamente acommettidas ele uma relax.ação de ventre mais ou menos
abundante.
As paixüe d'alma não ó ioGuem na appa1'ição da
hemorrhoidas, mas tambem as constituem mais violentas, :lDomalas ou irregulares. Principalmente a colera, o
terror, e uma tristeza profunda ou habitual, produzem
estes diITerentes clTeitos, .Trnka, HolTmann, Ferdinand,
Storck, referem observações que o provam cabalmente.
Considerando as affecções mo't'aes como causas procatharticas das hemorrltoidas, não julgo, a exemplo
de alguns autores, dever mencionar o modo de alteração que cada uma dellas imprime a talou tal systema
da economia animal; porque muitas vezes todos os
systemas são aITectados a um tempo. Succede comtudo
algumas vezes que tal paixão d'alma ataca mais particularmente um apparelho do que .outros ; mas tambe.m
e obsel'va que a mesma paix.ão produz elfeitos diverso , conforme a diITereuça de pessoas, e as circumstanias em que se acham. Para dar a razão deste phenomeno, bastará recordar-nos que temos partes mais de.
D. I, 27.
.
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beis, ou mais. usceptiveis do que outra, e que sobre
estas reflectl'Jm quasi sempre ::IS impressões a)gum taqtl)
fortes que rec~bc. nosso corpo-o E', port;lqto, que um
accesso d~ col,era em um individu.o nervoso será seguido de sJ;lasjIlos, de .conv"Q.lsões, de ~yncope, e mesmo de
epilepsIa; ao mesmo tempo que, em um individuo plectorito, occasionará uIJla febTe inf1ammaloria, uma
hem.Qpthysis, ou um ataqqe de apoplexia.
A affecção hemorrhoidal é muité].s vezes consequencia
tio repouso prolongado, durante o qual os solidos e os
fluidos não s~o suflicientemente agitados para impedir
o desenvolvimento de um estado plectorico local ou
f;eral : a perspiração pulmonar, e a transpiração cutanea ~ão entãp pouco abundantes; as excreções são retardadas, porque os orgãos excretores se acham por
assim dizer em um estado de eptumecimento ; sua sensibilidade é mais obtusa, a contractibilidnde menos
energica, do que qu;mdo ha um exercicio conveniente.
Dere-se tambelll notar que as pessoas abandonadas a
um descanso l!bsoluto permanecem muitas vezes sentadas, ou sobre assentos brandos que, como se sabe, excÍtani o cí;llor na extremidade inferior do recto d
partes de geração; ou sobre cadeiras duras que determinam unia certa irritação sobre as mesmas partes.
Hoffrnann observa que as hemorrhoidas dependem
frequentemepte da mudança de uma vida activa para
um~ rida sedentaria Pretende que, nos primeiros tempos da sua pratica, o paiz frio que Ilabi tou quasi não
lhe offerecêd. exemplo de hemorrhoidarios, ao mesmo
tempo que quarenta annos depois observára grande numero delles. « Se indaga rmos, diz este sabio, a caus::l
desta differença, creio sé achará na mudança de uma
vida activa e laboriosa, em ociosa e scdentaria ; mlldança que não é mais do que uma consequencia da corrupção dos costumes. O ocio, continúa este autor, não
só gera maior quantidade de sangue, mas tambem torna
languidas as forças vitaes, de maneira que não é para
admirar que as pessoas affeminadas sejam sujeitas a
fluxos sanguineos, como as mulheres. D
O exercicio a pé, quando é levado ao extremo, pMe
tambem originar as hemorrhoidas. Com etreito, se reflectimos no 'que succ€~e quandQ se corre com mui ta .ve.locidade, ou quando se caminha com demasiada p,'ecipitação, e por longo tempo, observamos que ~ circulação geral é muito mais activa do que em uma progressão len(a; e que todo o nosso corpo se acha em um estado de exaltação, de calor, e ele suor; que por consc~
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queneia, não ha orgão- que, em um tempo limitado,
não receba quantidade maior de sangue do que no estado ria ttIral.
Suppondo pois que, durante a marcba apI'essada, al. guma dI} nossas partes seja: mais fortemente irrítada do
que as outras, conceberemos facilmente que o sangue
ail1uiJ'á a elIa com maior abundancia. Por isso que a irritação é então mais viva em o anus, porque a fricção
que as nadegas exercem uma com· outra é muito consideravel. A estas condições póde accrescer a disposição individual ás hemorrhoidas, e a grande irritabili·
!lade da extremidade inferior do recto ..
A equitação muito frequente ou prolongada, e especialmente quando o trote do cavallo é aspero, constitue
as vezes a causa da aJIecção hemorrhoidaJ, porque, d.urante este exerci cio, a circumferencia do, anus se acha
constan temente comprimida, magoada e irritada. Pela
mesma l'azâ'o, as jornadas em carruagens mal suspendidas podem ter por effeito o desenvolvimento desta
en ferm idade.
.
As hemorrhoidas podem sobrevir depois do coito frecIuente, ou executado com muito ardor; as parles de
geração, achando-se então irritadas e em um estado de
orgasmo, o sangue afilue a ellas com violencia ; as parLes amb'ientes o recebem em maior quantidade do que
no estado natural; d'onde algumas vezes se derivam o
augmento de sensibilidade do rectó, da bexiga, d,o utero,
e as eJ'fusões sanguineas que se manifestam nesses
orgãos.
A applicação muito continuada das faculdades intellectuaes é uma das causas que mais contribue ao desenvolvimen to das bemorrboidas, principalmente quando
coincide com a vida sedentada, porque em taes casos é
mui frequente o endurecimento das materias fecaes, e
as nadegas se acham quasi constantemente comprimidas e irritàdas pela. UlJerficie em que repousam.
As substancias indigestas que olferecem grande 1'esistencia para sofIrer uma elaboração conveniente no
esLomago ; taes como os caroços de ginjas, de améixas,
de damascos, etc., que se engolem voluntariamente,
ou por inadvertencia, podem dar lugar ás bemorrhoidas. Estes corpos i\travessam em geral o condacto
~ntestinal sem terem experimentado a mênor alteração ~ muitas vezes se accumulam com as materias fecaes na parte mais larga do recto, e do colon, aonde
formam massa consideravel e dura, que não póde ser
expellida sem violentos esforços: o intestino recto se
1
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acha ·então fortemente irritado, e vem a 501' o local de
uma lluxão mais ou menos consideravel.
,
Os mesmos effeitos se obervam quando, nos ultimos
tempos da prenhez, o utero, preenchido pelo producto
da concepção, exerce uma pressão mecanica sobre o intestino recto; quando o parto é muito laborioso, de
sorte que a cabeça do fecto mag-ôa todos os orgãos que a
rodeiam e rompe1entamente pelas parte externas da
geração; finalmente, quando, pela frouxidão do intestino
recto, este canal se arha distendido e engorgitado por
enorme quantidade de materias estercoraes endurecidas.
« A constipação, diz Petit, é causa das bemorrhoidas,
pão só porque as materia fecaes, retidas no recto por
cima clo espbin ter, pe am sobre as veias hemorrhoid'aes,
e se oppõem á circulação do sangue, mas tambem porque
os esforços violentos que fazem o enfermo para as expellir augmentam esta compressão a ponto queo sangue, comprimido e demorado, por assim dizer, nas bemorrboiclas, as dilata excessivamente e as rompe algumas vezes. »
J. Petit considera o tumores hemorrboidae como
formados pelas dilatações das veias; em consequencia do que, examina.lldo a maneira de obrar da' ma terias
fecaes endurecidas, fixa mais particularmente sua attenção na pressão que e tas ultimas exercem sobre as
veias, a qual favorece evidentemente o desenvol vimento
das varices. Porém será util observar que as materias
estercoraes duras têm dons modos de acção incontes'Laveis: em primeiro lugar, irritam os inLestinos, e especialmente o recto de urna maneira mecanica; em
segundo lugar eilas o excitam de uma maneira cbimica.
Este segundo modo de acção é tanto mais pronunciado,
quanto o primeiro Lem ido mais forte e as materias
são rectidas por maior espaço ne tempo.
Todo o autores relatam como causa da hemorrhoidas o engorgitamento, ou as ob trucções das visceras
abclominaes, e principalmente do figaclo; porém eu
farei observar que' os embaraços deste ultimo orgão
não occa ionam ésta enfermidade, tan to porque elles
impedem a llvre circulação das veias, como por causa da
constipação que ordinariamente os acompanha. Escutemos ainda por um momen to a expl icações engenhosas
do di tincto cirurgião que acabo de citar, e veremo:
que servem de apoio á nossa asserção :
« Acon Lipação, diz elle, é quasi sempre consequent:ia neces aria do embaraço do ligado. abelios que para
a livre evacuação duas au aS ão ab ol\ll' menle neces-
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arias, uma consi te em que os excrementos não sejam
demasiadamente duros, e a outra que sejam capazes ue
provocar a acção dos intestinos: ora, achando-se o figadoobstnlido de maneira que a bilis se não filtre, e
que não possa passar atravez dos tubo que a conduzem
até ao intestino duodellUl1l, eIla não se misturará com
os alimentos digeridos, estes não serão liquilicados e
o excrementos serão duros; e não sends os intestinos
provocados pela bilis, o ventre será preguiçoso. » Isto
posto, se as ma terias fecaes permanecem longo tempo no
canal intestinal, e e principalmente são muito dura,
é claro que poderão dar origem ás hemorrhoidas e vari ces ; por i so que elIa não sómente comprimem a
veias do recto, mas tambem i1'1'itam a membrana mucosa que reveste o interior desse intestino.
O que parece comprovar que as bemorrhoidas ão
devidas mai á constipação que acompanha as .01) trucçães do ligado, do que a estas obstrucçõe~ em si mesma~,
e que nos cadaveres, aonde se acbam veias hemonho!daes varicosas, e o ligado niuito engoro'j tado, não se observam tambem varico os os outro ramo lla veia-porta: comtudo o obstaculo existe igualmente para toda
vão atal'-se em um tronco commum antes de chegar ao
org'ão bepatico.
Tambem observarei que se tem aberto infinidade
de cadaveres, em os quaes o figado se achou enormemente incbado, c de uma dureza quasi cartilaginosa,
-cm, que por i830 existissem tumores hemorrhoidaes.
As hemorrhoidas podem ser o resultado da 11agellação, inventada por homen perversos e estragados
pelos prazeres amora os.
s emanaçãe pu tridas das cloacas, quando por um
máo costume se lhes permanece por mnito tempo
ex posto, ol'igillam algumas vezes a a1Iecção hemorrhoidal. Dahemjulga que tem lugar e te e1Ieito, porque
achando-se a extremidade do recto relaxada p~lo contacto das emanaçãe putridas, resulta uma entume'cencia de te inlestino.
Esta. ex,plicação sobre a maneira de obrar da causa
não me parece muito bem fundada; julgo que seria
mais razoavel acreditar que os gaze das cloacas, longe
de relaxar directamente o intestino, pelo contrario o
irritam; e que este e1Ieito, determinando maior
ailluencia de humores, occasiona a entumescencia do
a~us. A observação de ophtllatmias J e me-mo de anO'lUa, produzidas pela emanações das cloacas. compl'ovao que lica dito.
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Ha certo numero de medicamentos qLle possuem)
por assim dizel\ a propriedade especifica de promover
o desenvolvimento das hemorrl1oidas; particularmente
o aloes e suas preparaçõe::. Este medicamento é um
dos drasticos mais violentos, que parece ter uma acção
electiva sobre a extremidade do recto. Coloquintida,
a escamonéa, a gomma gutla, etc., que tambem operam
uma irritação forte no canal intestinal, não têm a
mesma efficacia para provocar a apparição elas hemorrheúelas ; não obstante, como estas substancias COD têm
um principio muito acre, facilmenLe podem produzir
esta (mfermidade.
Hildebrand assegura que Ó l'huibal'lJo exerce ulI1a
acção electiva sobre os vasos hemol"l'hoidaes, e que
,sempre é nocivo aos bemorrboidarios (IUando se lhes
administra em substancia.
Recamier tambem observou que o sul pba to de sod:l
é muito prqprio a provocar o tlUx.o bemorrhodal.
O uso continuado e abusivo ele licores espirituoso:
e estimulantes, como as difrerentes especies de aguardente, os vinhos muito alcoholisados, o chá, o café, etc.
dão igualmente lugar a esta doença, porque não só
originam um estado plec.torico, mas Lambell1 ilTHam
mais ou menos directamente o canal alimentar.
O abuso do sal e das especiarias favorecem tambem
o desenvolvimento das hemonhoidas.
Esta enfermidade sobrevem algumas vezes depois do
Jrequente uso de clisteres pUI'gativos, e principalmente
quando se administt'ilm ql1entes. Os banhos de vapor,
os simicupios muito impregnados de calorico, e a presença de um pessario l1a vagina, contribuem simultaneamente á sua apparíção.
.
A observação tambem tem demonstrado que as bemorrhoidas sobrevem ou se augtnentam, em consequencia da applicação repetida das sanguexugas. Sanemos que a picada destes animaes produz uma irritação a SHZ viva, a que algumas vezes se segne o engorgitamento, e ainda mesmo a inOammacão local. Demais quando se applicam frequentemente as sanguexugas, habi tua-se o sangue a encaminhar-se para a
extremidade inferior do recto; e por consequencia
ste orgão é disposto a con~tiLuir a localidade de uma
effllsão sanguinea, ou de tumore hemorrholdae...
O prolap 'us frequente do recto, ou o tran torno
mais ou meno constan te da membrana (rue reveste
o interior deste intestino, são caLlsas muito communs
das bemorrhoidas, e tanto mai' quanto a dobra que
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fÓl'ma a membrana mUCOSa se acha mai frequentement.e comprimida pelas contracções do muscu10 esphinter do anus. Estas _contracções sobrevêm de ordinario acabadas as encuaç5es; e se neste momento
uma porção da membrana muco,a se acha de fóra,
solIre nE.cessariamente uma astl'icção mais ou menos
forte, que, impedindo ue se reduzir, obsla ao retorno
desangue venenoso, d'ondp resuJtam o entumecímento
desta parte e algumas vezes dõres vivíssimas. « Este
accidente repetido com frequencia, diz Cullen, augmenta muito o volume e a plenitude do rolete foL'mado pela queda do intestino; então se reduz mai
lentamente, e com maior difficuldade; e é que princip:llmente con:,titu,e a inconunodidade dos que ,ão
atacados de bemorrhoidas. J
Esta aIJecção póde ser effeíto Jas enfermilll!des da
vagina, do utero, da bexiga, taes como as inllammações, engorgitamentos scin'osos destes orgãos, calculo
da bexiga, etc. Póde depender da repercussão da sarna,
impingens ou qualquer outro exantl1ema cutaneo. Sobrevem principallnf'ute depois da supp'ressão ou suspensão de alguma hemorrlJagia habitual, como são as
menstl'uações, hemopti es, etc. Tem-se observado que
o fluxo sanguineo se manifesta durante a suppressão,
uspensão ou diminuição de um lluxo ulceroso uti1
á economia, do suor, da transpiração, dos loquios, etc.
As hemorL'hoidas se desenvolvem algumas veze no
decurso das febres agudas' mas observa-se que apparecem mais fL'equentemento na declinação destas enfermidades e principalmente nas febres 'intermitLentes
d sentericas.
O paiz que se habita póde contribuiL'" em certo
modo,:lO desenvolvimento da hemorrhoidns?
Symptomas elas

hemo1'rhoidas~

E'ltre a numerosa serie de alTecções a que o homem
ê sujeito, diz o DI'. Delarroqne, parece nào haver al-

guma mais simples e facil de conhece.r do que são
ao hemol'rhoidas; não obstante, reflectindo na multidão de symptomas que pertencem a esta atTrcçiio, e
ás enfermidades que eIla póde simular, convencernos- hemos facil,men te da escropulosa attençIo que ex ige
algumas vezes o sen estudo. Com quanta frequencia
não se tem tomado por afTecçães puramente locaes,
accidentes que se manifestam na cabeça, )Jeito ou
abdomen, e que dependem evidentemente da hel1l0r-
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rhoidas? Quanta ezes não se tem cahido em grave:;
erros, por haver desprezado indagar a origem de uma
infinidade de phenomenos morbidos que as hemorrhoidas fazem nascer? E quanto é importante conhecer bem todos os symptomas que podem preceder ou
acompanhar o desenvolvimento das hemorrhoidas.
Os symptomas precursores desta enfermidade se distinguem em locaes e geraes.
Symptomcbs locaes. Ordinariamente os enfermos experimentam a principio um prurido, incommodo na
extremidadade do recto ou em seu in tedor ; depressa
este prurido se torna em dóI' picante, que algumas
vezés se faz insupportavel; o calor é tambem muito
vi vo . e ainda mesmo ardente; as margens do anus
se entumecem mais ou menos e apparecem vermelhas.
Algumas vezes estes symptomas se acompanham de
ul1l sentimento de peso, que se estende do recto até ao
perineo, e de um aperto espasmodico do esphinter
externo.
Symptomas geraes. Porém quando os enfermos são
dotados de grande sensibilidade e as correspontlencias
sy mplla ticas são neUes mui to pronunciadas; quando
as lwmol'l'hoidas têm contrahido, com o resto da economia, uma ligação intima; quando emfim são constitucionaes, ou dependem de um estado plectorico geral;
então sobrevem fl'equentemente um movimento febril.,
que precede a apparição do fluxo hemorrhoidal e o
engorgitamento dos tumores.
Esta febre é algumas vezes muito pouco sensivel;
apenas se resen tem na pelle pequenos calafrios d
pouca dUl:ação, a que se segue calor mais' ou menos
acti voo De ol'clinario e ta febre sómente sobrevem depois do engorgi lamento, ou cong'estão do" tumores
hemorrboidae.s e da extremidade do recto; parece
então resultante das dÓres que os doentes experimentam nestas partes, pois que só desapparecem
quando ella diminuem ou cessam completamen~e.
Com frequencia os enfermos padecem, lias costas e
região lombar dMes agudas e um sen timento de pressão'
algnmas vezes estas dóres são ci rcumscl'i ptas; em
outras circumstancias seguem toda a columna vertebral
até a nuca.
Algumas pessoas se queixam de engorgitamento nas
cóxa'j de resfriação nos orgãos abdominaes, e principalmente elos pós, acompanhada de um aperto de
pelLe e prurido geral ou particular, sobretudo no
~nns
orgãos de geração.
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Alrruma,; vezes o~ l1lusculos assim como as membranas articulares vêm a constituir a localidade de
dóres rllCumatica'~ vivissimas, tanto fixas como. vagas,
passando facilmente de um a outro lugar. Frequentemen te sobrevêm violen tas afTecções de cabeça, repetidas vCl'tigen , somnolencia, zunido de ouvIdos,
falsas visões, accessos de calor ao recto, entumecimento e vermelhidão das faces, olhos e orelhas; as
caro tidas apresentam grandes pulsações, e as veias do
fle~coço parecem mui to inchadas. Não é raro observar diversas alterações na memoria, imaginação e entendi men to. Algo.mas vezes se man i festa delirio, ou
convulsões, cuja violencia c duração são muito val'iavei-. Porém estes uccidentes sómente se desenvolvem, lorro flue o IJuxo hemonboi<lal custa a apparecer, e quando o sallgue se encaminha abundantemente ao encephalo.
A construcçâo do anus, ou ella depellua do 8ngorgitamento dos vasos heniorrhoidaes e do tecido cellular, ou provenba 1.1.0 spasmo do intestino recto e
llos espbinteres, e aIgumas vezes tão grande que
apenas se póde introduzir a canula de uma seringa.
Stahl diz mesmo que, em certos casos, os cldere
não podem penetrar até ílO intestino. Como quer que
fór, as dMes são então agudissimas, e quasi il1toleraveis; experimentam-se frequentes puxos, pouca excreção das matel'ias fecaes, Oli quando muito se evacuam mucosidades viscosas.
A irritação das bemorrhoidas se propaga até ã bexiga e canal da uretra, d'onde resultam as dôres
na região hypogastrica, os desejos repetidos de ourinar,
o prurido da glande, dôr aguda na acção de verter
as ourinas, a estranguria e os violentos desejos de
gozar os prazeres do amor.
Wanswiten observou em um accesso- de hemorrhoidas suppressão completa de ourinas\ que só foi dissipada
quaI1do o fluxo hemorrhoidal se manifestou. Quando os
enfermos têm padecido frequentes blenorrhagias , então principalmente se resente no canal da uretra a
irritabilidade cujo fóco reside no recto. Tem-se visto e
eu mesmo observei, gonorrbéas produzidas ou mantidas
por esta causa.
As hemorrlloidas se annunciam muitas vezes por dôres
vivas no estomago, que têm de orclinario a sua localidade no orificio superior deste orgão, e são frequen temente acompanhadas de vomitos espasmodicos repetidos, de maneira que os enfermos não podem conserD. AI.
28.
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var a belJitla nem o. alimentos. :Muita' vezes tambem
sobrevem uma en tumescencia, e tensão dolorosa Elos
hypocondrio , e especialmente do esquerdo, colicas que
Alberti denomina hemorrhoülaes, e que parece algumas
vezes resultarem dos gazes que distendem os in testi nos,
porque cessam ou diminuem no instante em que os
enfermos expellem o ar pelas vias superior ou infe~
rior.
A constipação é um symptoma muiLq o,'dinario elas
hemorrhoidas; as ma lerias fecaes são quasi sempre
duras; sua expulsão é quasi constantemente acompanhada de terrivel padecimento; os e'forços neces arios
para operar, detenninam alguma vezes, nas pessoas
velha:; e cacochymas, um Iran torno da membrana
mucosa do reclo. lIa lambem casos em, que as materias fecaes ã'o demasiadamente solidas para se amolJarem á fÓl'ma do anus ; então, por pouco que sejam
desiguaes em sua uperficie, dilaceram o vasos do in~
testino e elão lugar a uma eITusão de sangue tanto mais
abundante, quanto o numero llos vasos rompidos é mais
consideravel e suas operações são maiores.
Em algumas cil' umstancias a alfecção hemorl'hoidal
come{fa por palpi taçi3es, anciedades, grande difficulelade
de respirar, 'tosse secca e frequente, dôres thoraxicas
vagas ou fixas, e por hemoptisis. O pulso é em geral
duro, desigual, cerrado, e não dispara sob o dedo que
o comprime: sente-se a pulsação da arteria por cima e
por baixo elo lugar comprimido.
Algumas vezes a pelle é coberta ela suor em toda a sua
ex tensão; em ou tros casos o suor é simplesmen te local,
e então semallifesta commummente na parte superior
das cõxas, entre as Iladegas, e em torno do anus.
Mais ordinariamente existe secura de boca, a sede é
mais ou menos activa, as ourinas são de cM variada,
pouco abundantes, e e ha febre, contém algumas vezes
um sedimento.
Taes são em geral os symptomas, que podem preceder
ou acompanhar a apparição do fluxo hemorrhoidal, ou
os tumores do mesmo n,ome. Julgo inutil ob ervar que
uma grande parte destes phenomenos precursores são
communs a muitas outras enfermidades; assim, as
vertigens, o zunido de ouvidos, o peso de cabeça, pertencem tambem á' hemorrhagias nasaes, e ás apoplexias ~ que as difficuldades de respiração, anciedades precordiaes, palpitações, ele. formam em muitos casos os
caracteres essenciaes das affecçõe organica dos pulmãe' e do coração.
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VaI' iedades.

Não é em u lU só ataque da enfermidade, nem sobr
o mesmo indiyicluo, que se observa a reunião dos
phenornenos precursores que acabo de expô!'; elles
variam segundo uma infinidade de cousas, disposições
individllae) temperamento, constituição e épocas da
vida.
Em certas pe oa, a localidade dos phenomenos tem
lugar unicamente no baixo ventre; cm outras o peito
é alIectado com mais particularidade; em alguma em
fim padece especialmente a cabeça. De ordinal'io, no
decurso em que preludiam os symptomas, cuja duração
é variavel, se manifestam os tumores bemorrhoidae ,
tanto na margem do anus como em o intestino recto.
Em geral se offere:em com apparcncia de tuberculos
arredondados, lisos, teu os, mais ou menos dolorosos;
commummente a ua c{lr é vermelha-escura e azulada,
sobre tudo quando é consideravel a congestão sanguinea, e o sangue se estagna; porém se a irritação é muito
activa, os tumore são de um vermeUlo claro, e as dMes
locaes são ordinariamente agudas e emelhantes ás que
produz a picada de uma agulha. Algumas vezes ellassão
gravativas, formigantes, pulsativas, etc.: destas dMes
ou são periodica$, ou irregulares.
O numero dos tumores hemorrhoidaes é mui to al'iavel; porém raras vezes chegam a existir só. Seu
comprimento chega a ser de uma pollegada. Em alguns
casos são mollos e flilCidos ; porém mai frequentemente
têm certa consistencia ou dUl'cza. Sou volume varia
desde o de um pequeno bago de lwa até ao de um ovo
de galliuba: !la pra ticos que nos dizem serem de ex- traordinario volume. Em gp-ral, o que são implan tados
no recto e fazem mai volumosos, porque são mais sujeitos a sahir) e em consequencia a serem comprimidos
pelo espqinter externo do anu . Em segundo lugar a
pouca resi:;tencia que offerece a membrana mucosa que
os cobre, favorece o seu entumecimcnto extl'aordinario. A pelle que envolve os tumores ituados externamente, sendo muito'mais consisten te que a membrana
mucosa, faz que G eu de"envolvimento nunca eja excessivo.
Os tumores lJemorrhoidaes não constituem sempr
a lacalidade de um fluxo sanguíneo· muitas vezes succede que o molimenlo ou esforço bemol'l'hagico, sendo
muito violento) O' tllmore: incham,· fazem-se lividos.
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dolorosos e mesmo se inflammam, sem clue po,r isso lenha
lugar a effu ão sanguinea (1).
A congesLão dos Luberculos hemorr1Joil1aes Lambem
é frequentemente seguida, no fim de certo tempo, de
um fluxo I;anguineo, que de ordinario alUvia os enfermos (2): os symptomas' do preludio diminuem então
gradualmente; os tumores, cm lugar de permanecerem
inchados, rel1lLen tes e dolorosos, se mUl'charu depre 'sa
e se fazem indolentes; a peIle que envol\re os externos
passa do estado ele tensão ao de flacidez; é rugosa, e
orl'erece algumas vezes pequenos regos de varia profundidade.
Observemos, com Ludo, que os tumores bemol'J'hoidaes, ainda que se abatam, quasi nunca desapparecem
completamen Le, o Jue só pMe algumas vezes ter luga L'
(IUando seu desenvolvimento é recente. Porém quando
são inveterados, qualq uer que seja o desengorgitamen to
(Tue se opere, fi a constan teruenLe um pequeno caroço,
que se entumece e augmenta cada vez que'o molimento
lwmorrhoidal se faz. sentir.
A quantidade de angue vertido pelas heruorrhoidas
é extremamente variavel; esta di[ferença provém, as
mais das veies, do estado das forças dos enfermos e de
sua maneira de vida.
O sangue hemorrhoidal se derrama algumas vezes
lentamente; em outros casos s~ extravasa impetuosament.e e eru grande quantidade. Sua consistencia varia
segundo as dispo ições individuaes, e algumas em razão
do local da enfermidade. Portanto, é mais frequentemente coagulado quando provém cio interior do recto
do que quando nasce dos tumores llemorrhoidaes externos. Sua cõr não é constantemente a mesma; em
alguns casos é muito vermelha, em outros escura, e
ainàa mesmo negra. Frequentemente não tem cheiro;
mas em algumas cil'cumstancias é tão fetido, que os
mesmos enfermos o não podem supportar; o que acontece
parLicularmente quando o sangue se estagna no recto.
O llu'xo hemorrhoidal é muitas vezes precedido, ou
seguido da secrecjão de materia mucosa, que alguns t.êm
comparado a uma solução de gomma alcalira : este mllCO
(1.) A falla dc he morrhagia na supcrficie dos tumores deu
lugar á denominação dc hernorrhoidas cegas (hernor'r'hoides cOJcw),
hem.orroidas séccas,etc. Talvez seria mais propria a dcnominação
de tnmores hemol'rhoidaes não fluentes.
(2) Este allivio é um dos caracteres, que distinguc o L1uxo
hemorroidal activo do passivo. Além de nunca ser vantajoso,
aggravà constantemente o estado dos enfel'llIos.
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]lunca se mistura com o ~angue, e,sabe como e\le aute.
ou depois ela excreção das ma terias exl erCOl'aes.
As hemolThoi las são 1'egulares quando sobrevêm em
épocas fixas, e quando a quantidade do sangue e a
duração do fluxo não são variaveis. Peto contrario, são
anomalas ou irregulares, quan do se maui res ta m em di[erentes tempos, quando a quantidade do sangue u'ão é
sempre constante e a duração do fluxo é variavet.
Tem-se observado pessoas em que o Jluxo hemorrboidaI apparece com regularidade todos os mezes, bemcom.o
no exo feminino obrev·m a men truação. A sua duração é indeterminada; póde-se manter por espa~o de
um até crua tI'O dias, e ainda mesmo de mezes. De ord inario o l1uxo hemolThoidal suspende-se por si mesmo,
e de manei ra successiva, e é sub ti tuido por um lluido
soroso avermelhado; mas ha casos em que a hemo[,l'bagia
sanguiilea poderia prod uzil' atê a morte dos enfermos,
se lhes faltas. em os 50CCOl'I'OS da arte.
O fluxo hemorrlloidal tem sua localidade no interior
do recto e nos contorno do anus fóra do intestino: no
primeiro ca o pMe manire tar-se independentemente·
dos tumore ; nosep;unclo, pelo contrario, nunca se manifesta sem elles. Este í1lIXO pMe ser 'ymptomatico ou
critico; do me mo modo que os tumore. hemorrhoidaes.
lIulicação thcJl':lllcutica.

Acidtun nitricwn. Convém na bemorrboidas fluentes
e sahida de tumores hemorrhoidaes.
Acid~tm muriaticwn. Convém nos tumores hemorrboidaes inchados e inflammados.
Ammoniumcarbon. Convém nas hemorrhoidas fluentes.
Amrnonium muriat'icum. Restabelece o fluxo bemorrboidal supprimido.
.
Galcarea carbonica. Em consequeucia da suppressão
das hemorrhoidas.
Garbo vegetabilis. Convém nos tumores hemorl'hoidaes
dolorosos.
Gharnomilla. Havendo prurido e ardor no anns, no perineo e partes genitaes, dôres lancinantes no recto, frequente tenesmo, tumorezinhos na margem do anus dolorosissimos, de vermelho 11vido, dejecções com dMes.
GTaphites e nttx vomica. Convém nas hemorrhoidas
cegas com vertigem, fl'aque~a dos olhos, pyrosis, pressão
no estomago e ventosidade.
Sutph~tr. Convém contra differentes aJJecções hemorl'hoidaes. Outros remedios: nltx vom., ignatia e sepia.
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IleltE..., slIlpllln'is. (Figado tIe enxofre.calcareo.)

Caracter physiologico.
O hepar s. exprime o temperamento JymphaUco
bilioso.

Medicamentos a segnir-se.
Depoi elo hepar s. convém alrruma
merc., nitro ac., spong., silic.

vezes belI.,

Antídotos.
VinaOTe, bell.

ham., silic.

Concordancia em symlJtoll'tets.
Silic., sllJph.

Exacerbações.
:Moderam- c com bry., nux vom.,

1'1111S,

silie.

lJlllic.u;ão thCl·a[lClltica..

O hepar convém no abscesso escrophuloso-artllrite
aguda-a thma hllmicla-asthma espasmodica dos meninos - atrophia - blepharoph talmia -cachexia mercurial ~catarrho inveterado-coxalgia-crollp-dysenteria-ectropion-erysipela na face-erysipela habitual
-empigem 11a face-empigem nas orelhas-fendas nas
mãos-enduração das glandulas axilliaes-inflammação
rheuma lica -panal'icio-pannos-phtysica laringeadita pulmonar - prosopalgia -syphiJis-terçol-tinha
humida na cabeça-trachei t -to se ferina-ulcera na
fac -urticaria.
SYJJtplomas gemes que desenvolta o !lepar sulphnris.
Rasgamentos ou repllxamentos paralyticos nos mem·
bros, principalmente de manhã, levantando-se.-DdI'
de excoriação ou de mortifi::ação ao toca r em di versas
parle .- Fi. gadas nas articulação .-Inchação <lrthri-
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tica) com calor; vermelhidão e dôres de deslocação.Inchação, inflammação e ulceração das glandulas.Apparição ou aggravação das dóres, de noite, principalmente durante os calafrios.-Magreira ás vezes com
angustia, irripiamento nos hombro., vermelhidão das
faces, insomnia, etc.- Prostração physica e tremor
depois ele ter fumado, ou andando ao ar, com calor e
anxiedade.-Accessos de esvaimento, principalmente
de tarde, por dôres pouco violentas.
HEPATITE.-Iuflammação do figado.
Diagnostico em ger:.tl. DóI' do hypocondrio direito e
epigastrio, d'onde
estende as vezes á porção vizinha do hypocondrio esquerdo; sentimento de calor,
peso ou renitencia obscura na mesma.região; a pressão
sobre os tegumentos e a tos e augmeu tam a ddr ; atIecção
do systema biliario; copiosa evacuações de bilis por
cima e por baixo, ou ictericia geral; gosto amargo;
ourina açafroada; postura do lado esquerdoimpossivel,
a do lado direito allivia o doente. A dóI' do hypocondrio
direi to é, ora pung-en te, ora arden te, ás vezes analoga á
do pleuriz, dilata-se até o externo e homoplata direito,
até ás vezes toma o pé direito; tosse secca, ás vezes
Yomito; postura sobre o lado direito impossivel ; inspiração e pressão sobre as costas são dolorosas; algumas
vezes tumor abaixo do rebordo cartilaginoso das cosI.ellas. Não se deve confundir a hepatites) que afIecta a
face convexa do Ggado com a pleurizia, com a qual tem
tantos symptomas analogos, que todavia na mór parte
dos casos requer differente tratamento (em homreopathia
bem entendido.)-Em todos os casos vem a hepatites
acompanhada de expressão de dôr na physionomia, de
sMe, de constrangimento na respiração e de symptomas
geraes d febre ínflammatoria freCJ:uencia de pulso, etc.,
etc.
Indicação therapeutica.

Aconit'U'ln e mercurius solttbilis. Havendo violenta dóI'
pungente e abrazadora em toda a parte convexa do figado,
com muita sêde vomi to de bílis e volumosa inchação
do figado.
Bryonia e nux vomica.
Bryonia, ajudada de merwrius olubüis. Cou vém na
hepatites aguda.
Bryonia. Convém na hepatites sob-aguda: aspecto
pallido com leve cÓr amarellada, não sabe o doente como
c vire, é forçado a deitar-se continuadamente de costa,,-
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forte in piração augmen ta-lhe a dôr, dej ecções argilosas,
como tena gorda, ourina parda.
Chamomílla. Convém na hepatites COPJ. grande febre,
aneias e violentas dôres.
Nttx vomÜ)((,. Havendo violenta dóI' pungente e pre s·iva na região hepatic;l, picadas na região ao respirar,
vomito, constipação, calôr, pulso accelerado, cheio e
\
.
duro.
Nux vomica. Convém na hepatites rheumatica.
Nux vomicEL, ajudada de merwrius solubilis. Convém
na região hepatica muito inchada, r.om violentas dôres
tensivas e pungentes, augmentaelas a cada inspiração e
pela tosse, impossibilidade ue soffrer pressão extema
na região afl'ectad3, pulso accelerado, cheio e algum tanto
eluro.
Psoricum. Convém na 11 epa ti tes eh ronica: gos to
amargo, fastio, fiatulencia, constipação, dôres no sacro,
dôres hepaticas, irascivel e faeil de mover-se.
Sttlphúr e silicea. Convém na cephalalgia, pressão no
estoIl1ago, 1ôr ele excoriação e exulceração debaixo das
falsas cos tellas di rei tas, arri piamentos, suores ele
manhã, cansaço, pul. o pequeno e duro.
Os .principae. medicamento para combater a inlJammação do figaclo são: acon., bI'Y., rnagn. mm'., metc.,
nux vom., sep., chino
HERNIA.
Por hernia entende-se um tumor moHe, elastico, sem
mudança de côr na pelle; situado na circumfel:encia de
uma das cavidades esplamcbnicas, e formado pelo deslocamento e sahida total ou parcial de alguma das visceras que denas se encerram. (Aqui só tra tamos das
hernias abdominaes.) A tosse e os esforços fazem sahir
mais as bernias,abdominaes reduziveis. (Cllamam-se reduziveis as que se podem fazer recolher á cavidade abdominal, irreduzi veis as que se não podem recolher ao
abdomen, seja qual fôr a postura que se dê ao enfermo,
e a pressão que se faça sobre o tumor.) O repouso, a
postura horisontal e a pressão as diminuem e até fazem
sumir em apparencia.
I

Indicação tberapeutica.

Ntú); vomica duas dóses, cocculus uma dóse, e aU1'um
foliatum uma dóse, curaram quatro hernias em uma
mulher de õ3 annos.
China curou muitas hernias.
HERNTA INGUINAL. -Hern ica na veri lha.
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Indic:u,'ào thcJI'allcutica.
COCCU111S. ConYém na hernia inguinal em consequenria de dila tação espasmodica do annel inguina I,
Nux vomicn. Comém na hernia inguinal das crianças
em consequencia de violentos gritos.
Pso1'iwn. Convém nas 1terni:ls ingllinaes dos meninos.
Outros remedioi;: aunLm, carbo animalis.
L11eopodium e z·ineum.
BERNIA INGUINAL CONGE TITA.-Rernia inguinal
de na. cença.
Dá-se este nome á hernia inguinal em que as partes
(leslocadas estãl' encerradas na tunica varrinal do testículo.
hIlJit'ac:à'o 1lterallcutica.

Nua; vomica, sulphw' e ehamomilla em um menino de
cinco semanas ..
I-IERNIA ENCARCERADA.- Rernia afogada.
SoO'rem as vi. ceras da parte da abertura que lhes
(lá passagem, ou de outra qualquer causa mecanica,
maior ou menor constricção (aperto); então se inflammam e sobr-ev "m acciden tps gravissimos, que denotam irritacão e violenta intlammacão das visceras
deslocadas; táes são: pertinn constipa'ção, soluços, vomitos, horriveis dÔres no abdomen, tensão dolorida do
ventre, decomposição das feições do rosto, pequenhez
e irregularidade de pulso, frio ·glacial das extremiuades.
Indicação tbcrapclltica.

l\ux vomiea, duas dó es. Convém na hernia femural
el\trangulada: c0mplet.a augencia de dejecções, e de,
ven tos no decurso de tres dias;. feb're ardente, arrotos
putridos, vomito.
Aeonilmn. Convém r,a hernia inguinal estrangulada:
violeI] ta dõres arden tes no abdomen, dõres no coração,
vomito amarO"o, grande ancia, pulso pequeno e contrahido espasmodicament.e.
Nux vomica é o principal remedio contra a hernia
estrangulada.
Outros remedios: belllJ.drona,opimn.
Havendo dõrel\ abaixo da região do umbigo convém:
bel!. , bry., earb. veg., lyc., s-ep., sitie.
Se as dôres são no annel ,inguinal, convém: arnm.
mur., a71i1'., lyeop., nus:; vomiea., sulphr., ae.
D. )I.
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Hav~ndo hel'nia ingninal? convém: amm. 1117/.1'., (lur.,
Jyc., 1WX vomica, snlphr., (lC., veratr.
HERPES.-Darlros .
. Diagnostico em geral. Havcl1do pustlllazinhas que apparecemm grupos sen ladas em fundo vermelho, que
occupamas vezes um só ponto, outras vezes muitos lu-gares do corpo, reunidas em placas mais ou meno;;
largas, ord inariamen te anedondadas, qne se dilatam
cada vez mais, chegando muil:Js vezes até a cobrirem
membros inteiros, com comixões mui picantes e uolorosas, ficando secc:Js (dartros seccos) com esc~mação
conlinua e escamosa do epidet'IlJe, ou escamação farinhosa (darlros farinhosos): (I epiderme morbido de
-conlinuo se reproduz, ou então purgam as pusLuJas, um
1ll1mor aquoso, acre (dart.ro hum ido), e formam então
muilas vezes crost.as e exulcel'ações que augmrllltam c
róem profundamen t.e, com prurido dolorozissimo, a
superfioie das partes afl'ectadas (darlro ·rpenle). Disti'ngue-se emfim a ulcera darlrosa por uma suppuração ichol'osa c imperfei La, exsudação de novo acre
e aquosa e espessamenle calloso do lecido ccllular.
A 1ll0Jeslia vem /la móI' parle dos cu os . em febre:
lião é contagiosa. As pustulas venereas têm alguma
. rmelbança com a dal'tl'osas, em' screm mais circumi>cri'p las e ma is altas.

Indicação thllrUI)Cutica.

Acirlum phosphoricwn. Convém na cl'upç:ão dart.rosa
humida na parte rubra uos beiços superior e inferior,
na face, e para .(} canto esquerdo da boca.
Acon. Cou vêm no dartl'o que fórma crostas e ca lar
febril.
A1'senicn?n. No dartro da maior par te do corpo, com
febre heclica, delirio, elc.
.
A1t1'1t111, ajudado de snlphu?". Convém nas manchal> e curas dar'tl'osas das costas e do nariz, com grande comichão.
,
Bovisttt. Convém no dartro furfuraeeo da face, fio.
~ovaco. e da cõxas em um rapaz escroplJUloso; o rcmedio
fez lambem desapp~'l'ecer ao mesmo tempo e no mesmo
ca o uma erupção crostosa e humida das orelhas.
Bj'yonia, ajudada de 'Sulplmt'. Convém no dUl'tro furfuraceo vermeJho, com muita comichão, em um menino; tomava o lado direito da testa, sobrancelhas e
raiz do nariz I e bem assim a fonte Q parte do couro cabelludo.
,
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GalcCtI'Ílt carbonicct. Convém no dUl'tro rubro de gl'andecoceira na excavação popl itea.
Garbo vegetabilis. Convém nos dHtl'oS humidos dos
dous braços, com grande comichão urticaria chl'onica
da testa.
Goniwn. Convém no ual'tl'o humido do ante-braço.
Goni'um em repetidas dóses. Convém nos dartros humidos ardentissimos e picantés, das mãos e ante-braços.
Goninm. Convém no dartro em toda a face interna dos
ante-braços: prurido intoleravet', principalmente á
noi te; grande cansaço, aperto de pei to. Os remedios
antipsoricos, especialmente almnina, produziram cura
radical.
, Dulcwnam, ajudada de graphites e de sltlp/ml'. Convém
nas manchas vermelhas e azues avermelhaqas, pr 'Hcipalmente nas pernas, com mui t,\ coceira e escamação
furfuracea.
Gmphites. Convém nos dUl,tros das costas da mão;
botõezinhos vermelhos cLaros, accumuLados, cobl'em metade das costas da mão; arelol' e pruridos vio'Ientos ;
purgação de humor claro. A molestia só foi radicalmente cUl'ada com bovista, ajudada de calca1'ea cal'bonica,
sepia, silicea.
Grapltites. Convém nos dal'tros dos braços, mãos,
barriga das pernas e na face.
Hepal' snlpltw'is e lycopodúun. Convém no dartro escamoso, espesso, do ante-braço.
Lac!UJsis. Con vém no dart.l·O chronico, crostoso, espesso, da face, perto das suissas.
Ledltm. Convém no dartro secco da face que causa
sensivel picada ao ar livre, ardent e c1esagl'adavel
tensão quando se movem os muscul(}s da face.
Lycopodiwn. Convém na erupção dartrosa das pernas,
com varices.
Lycopodiwn. Havendo dartros furfuraceos á roda da
bocca, com comichão e dejecções tardias.
Lycopodium. Havendo dal'tros na lace, na uuca e barrigas das pernas, exactamente circumscriptos, com
fundo amareLLo, alguinas pLacas mais rubras e escamação. Sttlphur curou a vel'melhidão que restava depois que se sumiram os dal'tros,
Lycopodittm. Con vém nos dar tws do co tovelLo queformam placas suppul'antes, com forLe e ardente dór,
com mui tas ephêLides.
Lycopodiwn. Convém nos dal'tl'os humidos e suppuran.les.
l}IeI'CWrÚlS solubilis. Coo vém nos dar tros humidoE}
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bordados de ero, La;; escamosa que tomam o ante-braço
direiLo, quasi todo com pUl'ga,ção r,onsideraveL
Pet1'OI.el~m, sttl]Jftw". e calcal'ea. ConYélp. nos, dartros
humidos das COSLé\S ela mão, com mui ta coceira e ardor
picanLe. ~
oo
Pltofipn01' e gl'aphites. o Con vém nos darLros de labio
superior com muita coceira e copiosa secreção de materia ichoro a e acre, qúe endurece pouco a pouco.
E!:upção em])otões, uppurantes em todo o corp·o.
Phospftor. Con vém nos dartros de paFdo claro, um
'tanto asperos, semelhantes a ephélides. Convém de
tempos a tempos.
Psoricwn e lycopodium. Convém no dartro universal de
uma cI:iança.
Psol'icurn. Convém no. dal'tros da palma da mão.
RcLnUncltll~S bulbosus. Con vém nos da rtros seccos da
cabeça.
Rh'lts, aj adado de pulsatilla e dulearna-ra. Convém nos
dartros das eõxas, braços, pei to e baixo ven t1'e, com
prurido picante, tosse, copiosa expectoração, dejecções
diarl'haicas.
R/ms, precedido de stapltysagria e clematitis. Convém
no grande dar tI'O escamoso da cõxa, com destilação de
ma teria cOrI'osiva e amarellada.
Sepia, Convém nas manchas dartrosas, semelhantes
as ephélidas.
Sepia, petroleum e calcevrea. Convém nos dartros da
face e das costas da mão; forte comichão, fundo e
bordas vermelhos.
S~llpluw, rhus e dulcamara. Convém nos dartros com
picatlas e prurido.
Sulphul'. Convém no dartro bumido tomando a face
toda, e dila tando-se até as palpebras, que es tão vermelhas e inchadas, grande coceira.
SutphU1'. Convém no d;irtro escamoso da testa.
Sttlphu1' e graphites. Convém nosdartros humidos.
Sulphut'. Convém no dartt'o secco do corpo todo, como
tinha secca.
Sulplmr. Convém no~ dartros crostosos elos arLelhos,
com muita comichão.
HERPES CRUSTACEO.-Dartro de crosta.
Nesta e pecie, a desecação do liquido secretado na uperficie do daTtl'o da lugar á formação de codeas que
gradualmen te se vão fazendo mais duras e mais gt"ossas,
e se despegam, passado certo tempo, ou seja depois de
completamen te seccas, ou em consequencia das de um li-o
quido puriforme por baixo dellas.
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Coniwn. Con·vêm no dartro com crostas da largura da
mão.
Qraphites·. Convém na crosta da espessura de um canudo de penna, tomando toaa a face interna do' braço
direito, com muita comichão, rigidez e immobilidade da
parte alJectada. Algumas manchas dartrosas das mãos,
que haviam voltado Il1j.ü tos mezes depois da cura da crosta
dartrosa, cederam ao uso do zúwmn.
Lycopodittm. Convém nas crostas espessas, cOr de palha, com grande dór picante de noite.
Sttlphur. Crostas de tinha, grossas, amarellas, esverdeadas.
HEH.PES OU DARTRO ROEDOR.
AfIecta particularmente a cara, e começa por uma dôr
surda no sitio em que deve apparecer o dartro, a pelle
avermelha-se, endurece e se torna desigual, a epiderme,
([apois o corpo reticular, e depois o mesmo derme se
ra gam, ulceram e fornecem uma materia icllorosa que
ora corre para fóra sobre as partes vizinhas, que são por
ella excoriadas, e ora seccando forma crostas debaixo das
quaes se accumula o ichor. Da pelle se estende o dartro
roente por gráos ao tecido cellular, aos musculos, cartilagens e ossos.
Jndica~:1o

thcrapelltica.

Sltlphlt1', china, graphites sao os medicamentos mais
appropriados para o dartro roedor.
HERPES FURFURACEUS FACIAL .-Dartro furfuraceo da face.
Indicação thcrapentica.

Sttlphu1' e lycopodium.
HERPES LICHENOIDES. - Dartro escamoso lichcnoiue. E~camas duras coriaceas, alvacentas, semelhantes a lichens na cOr e fóruM.
Jndicaçã.o therapeutica.

Rhus, clematites erecta. Convêm no dartro lichenoidc
que toma o corpo todo.
HERPES FURFURACEUS PALPEBRAL.-Dartro furfuraceo das palpebras.
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ludicaçflo thCl·apcutica.

Bryonia e snlpfml'. Havendo grande eomicl1f1"o e photophobia.
HERPES PHAGEDENICUS.-Dartro pl1agedenico (inteiramento ana/ogo ao dartro roedor).
Indicação therapcutica.

Sltlpftul', C banhos quente;;. Prurido e violenta laceração na cama'; emagl'ecimen to, fenre ii. noite.
HERPES PHLICTENüIDES.-Dartro pblictenoide.
\
'fumores dal'tl'osos formados pela accumulação de liquido soroso debaixo do epiderme.
Indicação thel·npclltica.

S'ltlphw·.

HERPES SCROTAL. -Dar tI'O do escroto.
lucllcac;ão tberapcutica.

Arsen'icnm. Havendo grande numero de vesiculas limpidas que tomam o escroto e a face posterior da gland&,
com prurido e ardor que perturbam o somno nocturno.
1I1el'curio, foi empregado com successo con tra esta
molestia.
Petroselinttln. Couvém no dartro do escroto e tio
perineo.
HERPES SCAMOSO.-Dat'tro e carnoso.
Indicação thcl·apclltica.

Snlphur e calcarea, em um rapaz escrophuloso.
Se a pelle se manifesta de côr azulada, convém lachesis., op., veratr., ar:;. , bell.
Se de cór amarella, convém: n. v01/Z'tca, se]Jia.
Se de cõr denegrida, convém: secale comuto
Se descorada, convém: bell., wLe:, coce., fel'r., Lyc.,
nitt'. ac., pLat., pltLs., sltlphr.
Severmellla ou rubra, convém: bell., graph., mere.,
.rhus.
Se de um pardo escuro: ferI'. , iodo
Para a atonia da pelle, convém: anae., con., kali., Lyc.,
phosph. ac.
Se a pelle se contrabe em con. equencia da molestia,
convém: ,·hus., graph., plat., seLen.
Se a pelle e de'cama, convém : amm., bel/, , mere.
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Se ha falta de ela ticidade, convém: cltpr., 1'hIlS.,
t:emtr' .
Se !Ia f1a~idez na pelle, convém: cale., caps.,chim.,
cocc., Iyc., Vlwatr.
._
Se a pelle é dura, convém: 1'hns., SI'1).
Se dura como pergaminhQ, convém: ars., Iyc., siNe.
Se espessa, convém: rll1ls.,sep.
.
Se é dura e callosa, convém: fJ1'01Jh., sep.
Se ha inchação na pelle, convém: 0.1'5., bry., mel'c.,
lJ'ILls., rhus, sulphr.
Se está inllammac1a, convém: cham., sitic.
Se gordurenta, convém: bry., ehin., mure., natr. muI'.
Se a pelle este': edema tosa, convém: ant. crud., caIG.,
cabs., cubr., (erro.
Se a. pera, convém: cal., sep.
Se a pelle é secca, cohvém : úeU., Úl'y., calc., cham.,
chin., colch" d~tlc, l.:ali.,led., Iyc., merc., nux, rnosch.,
phosph., secale corn., verú., sulph1'.
Se a pellú esta conLinuamente Lransudando, 'convém:
carú. veg., gmph., lyc., rlms:
Se a pelle é viscosa,' convém lyc.,phosph.
Se lia com ic!lão na pelte, convém: fJltphorb., led.• puls.
Se se experimenta fisgadas em dilTerenLes pontos da
pelle, convém: úry., graph., rhus., puls., spong., viola.tricol.
,'e se experimenta sensação de roedura da pelle, convém : Iyc., oleand., plat., staph.
Se se ex perimenLa sensação de seccura na pelle, convém : úeU.
Se de dureza ou tensão, convém: caust.
Se de ulceração, convém: mnm. mur., graph., puls.,
rhus.

Se de esfoladura, ou e coriação, convém;. hepa./·,
sep.
.
Se de formiga men to, convém: r·hodod., secal. corno
Se de inchação ou in tumecencia, convém: beU., p111s.,
1'htts.

Se a pelle é sensivel em deruazia. ~onvém : chitt., lJet".,
ph.ac.
Se a sensação é de queimadura, convém: acon., ars.,
bell.,bry., lach., lys.,p/l.osph., silo
Se de fisgadas ardenLes, convém: assalet., staph.,
tlmy.
Se ele frio ex terno, convém: merc., mosch., plat., secal.,
C01'., r'hus., veratl'.
Para o calor e sequidão da pelle, convém: acon., o.1's.,
b/'y.,lach" l!Jc., ?lUX vom.plIOSj1//., puls,
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EXANTHEMAS. -ERUPÇÕ8S.

Para oe; exanthemas em geral, convém: lt1'S., calc.,
caust., lycop., rh1ts., sep., sil., sulphr.
Para o exanthema bÍllboso (philcténas), convém: ars.,
lach., phosph., 1'lws.
P~ra o contluen te, convém: ant. tart., phosph. ac.
Para o duro, convém: rhus.
Para o que racha, p1tls., sulph.
Para o exanthema de cura difficil, cham.., graph., petl'.
Para o exantbema furfuraceo, amm., bell., sep.
Pal'a o de fórma chata, belt., lach.
Para o exanthema que morde, chamo
Para o doloroso, a1"S., belt.
Parà o exanthema indolente, hyosc.
Para o que é pruritos<1, eztphorb., p1tl.
Para o exanthema com dóI' de ulceração, silic.
Para o exan thema ·com dÓ!' tensiva, caust.
Para o que repuxa, lyc.
Para o exanthcma humido, cm·b. veg. , graph. ,lyc. ,
rlms.
Para o que se manifesta com pustulas e suppuração,
dulc., m.erc., nutr., 1'hus, sep.
Para o exantbema escamoso, china, phosph.
Para o que parece queimar ou arder, a1's., caust. ,
merc.
Para o que se manifesta com coceira, Ca1tst., 1'hus.,
sep., staph.
Para o que desenvolve dóI' de escoriação ou esfoladura,
arg., graph., hepar, sep.
Para o que causa fisgadas, nit1'. ac., pulso
Se o exan thema é e branquiçado, ars.
Se se manifesta com pontos brancos, ant. crud.
Se amarello, euphorb., merc., natr.
Se denegrido, ars.
Para os botões que se manifestam na pelle, ant. crud.,
Ca1tst., nitro ac., sep., zinco
Para as crostas da pelle, convém: calc., cham,.,lycop.,
rhus.
Para as crostas de leite, calc., rhus., salsap.
Para as frieiras ou rachadura da pelle, convém: agar.,
puls., petr., cale., sep., pulso
Para a sarna de fórma pustulosa, convém: carb. veg.,
caust., selen., sep., sulphr.
Para a sarna grande, mm·c.
Para a sarna que e manifesta pelo abuso do enxofre
c do mercurio, callst.. sep.
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Paraa rachauura da pelle cm consequencia do traba~
lho n'agua, convém: calc., sep., sulplmr.
Para a peUe inilammada, convém: cham., hep., merc.,
puls., silo
Para a erupção miliar, convém: acon., bry., ipec.,
rnerc.
Para a miliar purpurea, acon.
Para a miliar com s'Carla1.ina, acon., bell., bry.
Para a miJiar branca, ars.
Para ás pustuJas, allt. cruel., ,'hns.
Paraa pustula maligna ou carbunculo, ars.,I'hus.
Para o sarampo (r03eola ou morbilli), convém: aeon.,
bry., ars. puls., merc., 1'htts.
fara a scarlatina, arnm., bell., mere.
Para a scarlatina lisa, bell.
Para a que se manifesta com inchação da pelle, bell.,
merc., rhus.
Para as excrescencias sycosica tlwya.
Para os cravos crue nascem no rosto, 011 kistús folliculo. os cutaneos, selen.
Para as tuberosidades da pelle, convém: calc., causl.,
dttlc., lach. , mezer ., rhus.
Para a urticaria (erupção como a que se experimenta
quando se é mordido por urtiga), convém: calc., caust.,
(lulc., hep., 1'l~ttS .
Para a bexiga, convém: ant. tort., merc., rlms., ars.,

pnb.

.

Para as bexigas doidas como idas, beli. puls., merc.
Para o cobrelIo ou zana, convém: merc., ,·hus.
DARTROS EM GERAL.

P:Jra o dartro em geral, convém: ars., bav., cale",
cleln., cham.; elule., gra!ph., merc., lyeop., sep., sil., su,lphur.
FÓR~IA •

Para o dartro annulJar, convémsep.
Para o cro~toso, ealc., con., gra.ph., lyc., sulphr.
Para o furfuraceo, calc., silo
Para o que racba, sep., sulphr.
Para o escamoso, clan., sulplw.
Para o secco, sep., silic.
Para o humi.do, clem., graplt., lyc., ,'lms.
Para o dartro superante, mete., rhus., sep.
Par'a o roedor, graph., cale., petr., sitie.
D. )1..
30.

234

DTCCIOi\AnlO
PAUA A COCEmA

Em geral con vém pil ra a cocei r:l, lye., mere., 2mls.,
rlms., silie., spong., sta]Jh., sttlphr.
Para a coceiril ardente, bry., lye., lqeh., sitie.
Para a que melhora esfregando-se, asaf., cale., mere.,
mezer, ae., lJhosph.
Para a que muda de Jugar quando se coça, ign., mezer.,
s)Jong., staph., sltlph., ae.
Para a coceira que augmenta quando se coça, anae.,
puls.
HOHDEOLUM,OU TERÇOL.-E' um tuberculo inOammatorio que nasce Das bordas das palpebras.
JlJuiicaç:io thm·apcutica.

PlI.lsatilla, wllJhttr e hepar s.
HYDARTROS.-E' a heyctropesia das articulações eparticularmen te elos joelhos, acompanhada de imínobilidade da pelle.
.
Indicação thcraÍJeutica.

Comba te-se com ealtst., ehim., puls., natr. m., merc.,
ars., sttlph1'., 1WX von.
HYDRACHESIS.-Sao bolhas Jymphaticas que apparecem na superficie da pelle, ora conO.uentes e ora espalhadas.
IntUcação thcl'apcutica.

Comhate-secom bell., ars., mere.
HYDlWA. -São phlictenas passageiras que apparecem
de repen te sobre a pelle, em fórma de grãos de milho
miudo e symptomas febris.
Intlicação tllcrallcutica.

Oombate-se com ars., sulphr., mere., beU.
lIYDHOCELE.
Da-se este Dome a um tumor formado de sét'osidade
inflltrada no tecido cellular do escroto ou derramada
cm algu m dos invoHorios do testiculo e do cordão espermatico.
Intlicaçi'ío thcl':Illcutica.

Amiea extern'amente; eon'i'ltm interiõrmente, ajude s'lIlplttl1', nnx vomiGrlI, lmlsntitla e gmphite.
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Gmphites e sulphuT.
Pulsatitla e cligitalis. Convém ·na inchação semila teral
do escroto e do cordão espermaLico esquerdo.
RJ~oclodendron. Convém no hydrocele de um menino.
HYDROCEPHALO. E' a hyctropesia na cabeça, e se re~
conbece pelo volume extraordinario da cabeça, com o
apartamento das suturas osseas, verLigens, enfraque·
cimento dos sentidos e pal'alysia dos membros inferiores.
Se a hydropesia é nos ventriculos do cerebro, sobre
um amaurose, ou scintillações na vist,l, estado comatoso e paralysia, com pulso pequeno e frequente, e depois len to.
Se a hydropesia é na meduHa espinbal (bydrorachis
spina binda), então se nota um tumor molle, redondo
e íluctuan te cm um dos pon tos da columna vertebral e
pal'alysia.
Para o curativo, vide os arLigos-lJydropesia aguda e
cl1rollica.
.
HYDROCEPHALOAGUDO.
Diagnostico em geral. ALaca esta molestia especialmen te aos menino ; no fell tle envol vimen to precedem
os seguintes sympLomas: as fontanellas dos ossos <lo
craneo permanecem mui longo tempo abertas; é
muito grande, principalmente a tesLa e o ocçipital, viveza extraordinaria e anticipada agudeza, ou ás vezes estupor nas funcrjões intellectuaes ,somnolencia f6ra do
ordinario, ou somno quando brinca; dilatação da pupilla: estrabismo; frequentes quedas; falta de força
e de estabilidade nos pés; frerluente cephalalgia, o
menino eleita-se de bruço e encosta a testa no travesseiro.
Symptomas da molesNa desenvolvida.
Periodo da irritação. SOpÔI' com convulsões, ás vezes
spasmos epilepticos violentos; vomito, sobretudo
quando endireita a cabeça; obstrucção de ventre; desejo de encostar a cabeça; inclina-se esta para diante ou
para a banda, olhar singular, fixo e ao mesmo tempo
vesgo, com tremor da pupilla, pulso mui desigual, ora
frequente, ora lento.
Periodo j1ctI'Ctlytico. Profundo sopôr: paralysia de
. alguns membros; morte de apoplexia.-O diagnostic'0
é as vezes difliClllLoso no principio: porqne pócle confundir-se a doença com a febre verminosa e aITecções
da dentição. Os mais importantes indicias são então o
vomito e a constípaçclo, symptoma que falleccm nas
o uLl'as afrecções la cabeça.
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hlllicac;:'io tberapcutica.

Aconitttm.
Belladona. Convém no hydrocephalo arrudo em consequencia da repulsão da rogeola: di "arração dos olhos;
o menino entl'anba a cabeça nos travesseiros; COI1vulsõe's com II cabeça derreada para trás, atordoamen lo
excessivo, dilatação das pupillas.
Belladona. Quando o menino entranha a cabeça nos
travesseiros, pupillas acanhadas; atordoamen to, sobl'esaltos, sêde.
Belladona, ajudada de sulph1tr. Convém no calor ardente, photophol)ia, pupillas acanhadas; o menino
en tranha a cabeça no travesseiro; pelle secca; grande
sêde, estremecimentos, gemidos.
BryonicL, no ultimo period.o: face CÔI' de papoula;
divagação dos olhos, língua secca, cal'l'egada, amarella
parda inchação e tensão do baixo ventre, respil'ação
accelerada, anciosa e gemente; o menino engole a bebida com precipitação.
Hellebonts niger. Convém no estouvamento, impossibilidade de sllstentar a cabeca dirl!.ita: tremaI' e
movimentos involuntarios das Íllãos, insensibilidade
dos olhos á luz: exce siva dilatação das pupillas, o
menino engole com precipitação as bebidas que se lhe
dão, mas não pede de beber, empurra e toca ás veze
as que lhe chegam, somno profundo, com estremecimento, repetidos gritos, pulso pequeno e até inteI'mi tten te.
Outros remedias: aconito, acidttm pho~pllOriCltm, e no
derradeiro per iodo, arnica, wlphttr.
HYDROCEPHALO CHHONICO.
Conhece-se que aos lados do freio da língua apparece
uma pustula, e que extrahido o liquido contido o enfermo se restabelece.
Indicação

~beraI)eutic8.

Helleborus niger, sltlphm' e aTsenico.
HYDROPHOBIA.- Haiva (damnação): manifesta-se
por um sentimento de ardor e causticaçã0 na garganta
e horror aos liquidas, e extrema sen ibilidade nos orgãos
dos sen tidos,
Indicação tbel·8llcutic8.

Canthariàcs, bell., hyosc., lJfwsphOI'., stmm.
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Li 'em um jOl'l1al, que 10!jo que se manifestmF os
symptomas da bydropbobia apparecem aos lados do freio
da lingua bolhas cheias do virus ro,bico, e que furada
as bolhas e extra!lido completamente o humor desapparece Q mal.
HYDROPESIA.
Tumor generico que abrange toda a accumulação morbosa de soros idades em cavidades que este j iquido
eleve lubrificar ou em kystos accidentaes; a bydropesia é. muitas vezes limitada a uma região do tecido
cellular, outras vezes é geral, ordinariamente está
então ligada a lesão elo orgão central da circulação.
São seus principaes symptomas devidos á compressão
feita pela sorosidade sobre os orgãos vizinhos. São
symptomas geraes a diminuição das outras secreções, e o
augmen to da absorpção, seCCUI'a da pell c e da membrana
mucosa da bocca, constipação e raridade de ourina,
ac rescimo de volume do corpo, ainda que se não
tomem alimen tos.
Indicação tllcrapclltica.

Arsenicum, bryonia, camphom.
China. Convém depois de copiosa perda de sangue.
D'ulcamam. Convém em consequencia de febre intermittente: face balora, ventre e extremidades incbadas,
inquietação nocturna, emissão pouco copiosa de ourina
fetida.
Hellebonts niger.' Convém na lJydropesia em consequencia da escarlatina.
Kali carbonie'lt1n. Convém nas molesti:ls hydropicas
de pessoas id osas .
Lact~tea. Convém na febre intermittente e constipação: grande inchação de pés e de ven tre.
Ledwn pahtstre, bryonia, arsenic'ttm. Convém na inchação geral precedida de asLbma e fraqueza, acompanhada de d6res continuas em todos os membros e de
seccura da pelle.
/
Lyeo'Pocl'i~tm alLernando com bryonia.
Lycopodütm ajudado de sepia, su,lphur, ealearea, silicea.
Convém con tra uma bydropesia complicada.
Afercur'Íitg soiubilis. Convém na lJydropesia em consequencia da escarlatina .
.lI1ercU1'ÜtS solubilis. Convém na bydropesia geral
causada por molestias hepaticas.
Sambucns. Convém na hydropesia geral.
SnlJlhnr, ctTsenicmn) rlmibarbo, e colocynthides. Convém
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na bydropesia por supprcssão de febre inLermiLLcnLe
e de sarna: falta de respiração, ancias, tosse abundante, impossibilidade de estar deitado.
HYDROPESIA AGUDA.
fUlHcação thcrapcutica.

Hellebor'us niger. Convém no calor; dÔl' nos memllros
todos, pressão no peito, olhos turvados, lingua branca,
tenesm,o, evacuação de mucosidades gela tinosas, vontade de ourinar, excessiva inchação do c0l'lJo.
Outros remedias: bryonia e china.
HYDROPESIA ANASARCA.
.
Anasarca é a hydl'opesia que occupa o tecido celllllar
do corpo todo e que mais se mostra no tecido subcutaneo.
Indicação thcl'apcutica.

Antimonium crudum, kali carbonicwln e arsen'ÍCttl1Z.
Convém em consequencia de febre intermiLtente supprimida,
A1'senicwn, aj udado de helleborus nigel'.
,.Arsenicwn. Convém em consequencia de suppressão
de febre intermittente.
Belladona, aj udada de hellebor'lts niger. Convém em
consequencia de miliar côr de purpura.
Cainca. Convém,na anasarea e ascites em consequeneia de escarlatina: oppres ão penosissima do peito,
tossezinha frequente, com expectoração pouco (;Opiosa,
estranguria pertinaz, face balofa.
IIelleborus. Convém em conscqllencia ele escarlatina:
somnolencia, lethargia, fastio, pouca ourina, aspecto
pallido.
Helleboms, aj udado de arscnicttln, Convém na anaSa rca
e a cites: calafrios quasi continuas, eliarrhéa com violen tos puxos, sêde insaciavel, respiração mui curta.
, Pulsatilla, bryonia, wlph'ur, lycopodiwn, sepia, calcarca,
silicea. Convém no edema elo pei to, pescoço e p& , cessação de menstruo, respiração constrangida e anciada.
Sepia curou muitos casos de anasarca.
Sotan'um nigrwn curou uma hyelropesia contra a qua I
não f.JudeÍ'am arsenicurn e hellcborus nigel'.
HYDROPESIA ASCITE. - AsciLe. (Barriga d'agu:J..)
Derramamento de sorosidades no abdomen, e em e pecial na me ma ::avidaele elo periLoneo, devida a compressão da vei~ do jjgaelo ou elo baço.
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lncHcação tbcrallcnticn.

A?'senicwn, ajudado de ledttm e de bl'yonia. Convém
nns a cites com edema dos pés, dôres nos membros,
fraqueza, asthma.
China curou muitos casos de ascites.
Cinchona e cligitalis.
Colchicum, {errum, arnica e china. Convém na ascites
em con equencia de febre intermittente.
Diqilalis. Convém na ascites e anasarca.
HYDROPESIA DOS OVARIaS.
Indicaçã.o tberapcuticn.

Belladona. AcanHo muitas veze, repetido.
HYDROTHORAX.-Hyclropesia do peito.
Diagonostico em geral. Dyspnéa, especialmente ao
tempo do movimento, e quando se está dei tado de
costas, grande ancia, tosse breve commummente secca,
muitas vezes hem espasmodica. Dôres puxantes,
espasmodicas, e muitas vezes penosas entre os homJJros, inchação das mãos, e tambem ás vezes d~ face,
principalmente em roda dos olbos; tambem algumas
vezes, quando a doença cbegou a :tItó ponto, sensação
ele fluctuação de agua no pei to ao voltar-se rapidamente; é esta ll11ctuaçâo até perceptivel no ouvido;
para haver certeza disto, o que muito importa, porque o diagnostico é dilJicilimo e inceI' tissimo, pois se
pMe facilmente tomar uma inllammação chronica dos
pulmões e da peleura, um tumor desenvolvido no
peito, ás vezes até a distenção do estomago por crazes,
como hydrotborax, bom é recorrer á percussão e á
auscultação por meio do stethoscopio. O principaes
sym p tomas são os seguin tes : o doente acorda de noite
de repente, com sensação da maior affiicção, e !:om desejo
irresistivel de sa,ltm' {6rct da mma para toma,r m' nct
jctnella, afinal não pMe estar deitado e não póde sofirer
senão o estar sentado, e até vê-se forçado a estar je
pé para respirar livremente. A secreção da ourina
diminue, não é porém a côr desta tão carregada como
na ascites, algumas vezes não sente mudança alguma.
indicação tbel'apcutica.

Arsenicwn. Havendo edema dos pés; oppressão nocturna violentissima, erguida postura da cabeça, breve
to se.
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Arsenicwn e earbo vcgetabilis.
A1'senieum, hellebonts e cligitalis.
Colehieü1n, auxiliado por opittm, úl'yonia, china e helleborus. Havendo orl/lopnéa, violenta oppressão do peito
e periodica, tosse breve, seCCa e abalanle, inchação do
verilre, frequentes eruclaçõcs gazosas, desejo de obrar,
oUl'ina lurva, que corre gola a gola, edema, grande
enfraquetimen lo.
Digitalis. Convém no hydroLhorax com febre.
Outros remedi os : laehesis, lJulsatilla e 1cali earbon.
Se a hydropesia é externa (anaiorca), convém: ant.
crud., chin., colch., d·igit.,hclleb., oliJand., op., seill.
Se a hydropesia é interna (ascites-hydl'olhorax),
can v é m: ars., beU., chin., coleh., digit., helleb., merc.,
S'ullJhr.
HYDARTHROSE DO JOELHO.
l\Iolestia occasionada por accumulação de grande
porção de synovia na capsula articular do joelho. Symptomas: inchação da articulação, JJuctuação, dôres, difliculdade ou impos ibilidade de mover o joelho, a sahida
da rotula desapparece pela inchação e dislensão da
membrana synovial, que trasborcla por cima do osso de
éada lado.
.
Indicação thel'apcutica.

fodiwn, hyoscianittm niger.
HYPOCHONDRIA.
Diagnostico em geral. Conlinua disposição para ataques
nervosos de toda a especie: grande versatilidade e até
contradicção em todos os symptomas enamolestia total,
idiosyncrasias e sym pa lb ias curiosas, alteração do syslema dige-tivo, que atJecta sympatl1icamente todo o organismo, disposição para flatulencia, superabundancia
de acido nas vias digesti vas, constipação, humor dispo lo á novisidade e ii solidão, o doenle trata conlinuamente de si mesmo e de seu estado enfermo, a ponlo
tal, que isto pa sa a ser idéa fixa que tudo domina e até
a razão, imaginações extrangantes, molestias imaginaria>:, quer o enfermo tomar e toma remedios de continuo,_ Ancia, inquietação, desalento, tristeza, excesso
de alegria e ele prazer sem causa, aHerna-se a a!elTria
com a tri teza, disposição para chorar, frequente desejp
de ourinar, com ollrinaslpallidas e aquosas, é este ultimo
symptoma o mais certo signal da proximidade de alaques espasmodicos simular alIecções gl'aYe , até mortaes,
como a phyx.ia, catalep ia, 11ydrophobia, epilepsia, om-
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nambulismo, mania, delírio, eLc., bem que raras vezes
possa a molestia arriscar a vida, Ecnmpre bem distinguir, por exemplo, esta epilepsia, esta mania, etc., da
verdadeira epilepsia, da verdadeira mania, etc.-03
OUIOS, as partes vizinhas da bocca e do nariz mostram
cúr amarellada, o ventre anda inchado, duro e dis-tendido, algumas vezes até o minucioso exame faz notar
dureza e extensão de volume de algumas visceras, o
apetite é mão e desigual, tensão e pressão no estomago
depois das comidas, incommodos, dejecções preguiçosas
e duras, constipação por muitos dias, alternanclo com
dial'l'Mas,hemorrhoidaes ou pelo menos com disposição
par:! cllas.
Indicaç:l0 tbernpcutic:l.

Aur1t1n, aj udado de nnx vomica, veratrurn, uelladona e
pulsatilla. Havendo tensão e plenitude no baixo ventre,
constipação, abundante emissão de ventosidades, temor
do futuro, disposição para chorar.
Bat'yta acetica e rluts. Convém na ~norexia ; dispepsia;
o doente dorme tarde, sonhos horriveis, sensação an- .
ciosa que sobe do baixo ventre'lo humor triste e abatido,
'
temores do futuro,
Nltx vomica. Havendo congestões na cabeça, vertigem,
susurro nas orelhas, dOres no coração de manhã, 'pressão
de estomago com excessivas agonias, emíssão abundante de ventos quando se vai á bacia,. respiração curta
c constrangida quando se anda, humor ancioso, irascível, descontente.
Nux vomica, ajudada de coni1tm, sulphur, natnt1n 112nriaticum e lycopodinrn. Havendo vertigem voitejante,
cabeça embaraçada, gosto acido, mucoso, nauseante na
bocca, anorexia, gosto desagradavel de tudo quanto se
come, inchação e sensibilidade do epigastrio, constipação.
Nux vomica, ajudada de aconito, arsenicu1lt, colocynthides, carbo animalis e vegetabilis. Convém nas bemorrhoidas, obstrucção do ügado, inchação do abdomen,
constipação e spasmos do peito.
PhaSph01'. Convém na violen ta cepbalalgia com atordoamento, congestões na cabeça, e algumas vezes escurecimento da vista, zunido nas orelhas, entupimento do
nariz, arrotos acidos, flatulencia, excessiva irascibilidade e descontentamento.
Mercu.1'ÜtS solubilis. Convém na hypocondrja em oonsequencia de sarna .'upprimida, congestões na cabeça e
D. M.
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nG peito, YCI,tirrcm, opprcs ão de peito "meia, inchaç50
no baixo ventre, dóI' prcssiva no hypocondrio esqu relo.
Stann'um. Convém nas affecções hypocondriacas e hysterica , spa. mos nos intestinos.
Sulphul'. Havendo grande cansaço, continua vertigem, embotamento, o levcexercicio fatiga o enfermo,
propcnsão para o sllicidio, symptomas gastricos.
Sulplwr e scpia. Convém na hypoconclria psorica, exces o de pitnita~ entupimento do nariz, digestão lenta
e di mculto~a.
HYSTERALGIA_ESPASMODICA, COM DORES DE MADRE NA OCCASIAO DO PARTO.
Jnclieação thcrallCl1tica,

Ignatia, l~avcndo dôr na região pubiana ,com direcção ora pa ra den tro e ora pal'a fóra, que tlTa a respiração ao doente, humor variavél.
Pnlsatilla,
,
HY8TERIA.-H)rpocondria da mulhere., Qi1usada pela
irritação morlJilla dos nenlQs que sc del'ltamam no
utcro.
.
"
Esta molestia, cuja sede se colloca.. no utcro, é caracterisada principalmente pela extroma initabilidacle do
systema nervo o e por ataques mais 011111enos viol'6m tos
e anciados, l:lm que á eminente suITocação se ajrrntam
convulsões geraes e perda quasi completa de oon]Je imento. Os ataques mais leves são sómente notados JOU
pela sensação de uma bola que comprime o conducto
aereo, sem perda de conhecimento, ou por uma d<lr fortíssima que occupa o tronco ou os membrQs, e que vem
acompalll1ada de paTte ou da -totalida.de dos, musculos,
mas ordinariamente são os ataques 0Ta'ves; sobrevem
,de repeJ;lte um sentimento de suffocação, prCld'Uzido Ol';}
por uma especie de bola que se erguc do abdomen pa .a o
pescoço, e oo'a por .constricção iÍllIÍlediata do cond ueto
aereo; em brevc.se llle ajuntam movimentos c~mv.ulsosi
c cahe a doente sem S"ent' dos . .Neste estado a physionomia e attitude mudam' a cada instante ..As ::iJIlvulsões
se reahzam em géral sobre.. todos os musc.uIO's, mas não
de modo igual em todos aD mesmo tempo. São.chronmas
e produzem cont.inua agitação dcttr.onco c membros. A
perda d'o. scntimento é quasi completa, gritos lam'entosas, deglutição diflicultosa e quasi impossivel ou mui
laboriosa, réspiração constrangida, lenta, interrompIda;
as mãos vão frequcntemente pi1ra o pescoço, como. que
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para afasLar um obstaculo que so 0Ppõo á onU'alia do ar.
As palpitações do coração o das arterias são precipitadas
e irregulares, o calor diminuo muitas veze nas extrtlmidades dos membros, em alguns casos ha excreções
illvoluntarias. - Convém distinguir bem este ataques
dos da epilepsia, com o qual tem muita analogia, e de
que até a veze é consequencia a hysteria.
~

llldic:u;:\o therapeutiea.
A1tf1tm, Convém nos zunidos elas orelhas; surda cephalalgia, pressão nos olhos, ven ire mui lo inchado,
frequeute vater' do coração, accesso de grande cansaço,
bumor muito variavel, desejo de morrer.
Aurwn. Convém nos spasmos; riso e choro alternados; a mole tia é complicada de prolapso uterino
e exo lozes na cavidade da bacia.
Belladona. Convém nas elMes gastricas e abdominaes.
Bryonia. Convém nos spasmos hystericos da ca-'
beça e abdomen, com symptomas gastricos e con lipação.
CiCltta vírosa. Convém no teta no hysterico.
Chamomilla. Convém no telario hystericú.
Ignatict, Convém na dóI' pressíva c con tríngen te da
testa e do occi-pital; com· face rubra e Lliminuição da
vista, apor to espasmodico das gllelas, estreitamen to
do peito, respiração constrangida e elifficil, tremor da
cabeça e convulsões das extremidades, perda parcial de
conhecimento.
lpecawanha, Convém nos spasmos hystericos com
retracção da cabeça, contorção dos mu culos da face
e respiração gemente.
Nux vomica, Com'ém nas afl'ecções lJystericas, bater
do coração de dôres neste orgão, vontade de vomitar,
vomi tozinhos, con tracção nas guelas, especialmente
antes de meio dia, acompanhada de dM na fosseta do
coração.
Nux vomica, ]Julsatilla, veratrwn e gl'Ophites. Convém
na alIecções hystericas gravi"simas.
Plt/satilla. Convém na cephalalgia violentíssima de
manhã ao despertai'; vertigem mui grande e cansaço,
a cdr da face alterna-se a mil1do, forte ancia, inquietação de constricção atrave.z elo peilo, frequente horripilaçao.
P'ltl atilia, bryonüt, nuxvomica, opiwn,wlphttt. Havendo
violentos puxos no umbigo que vão ter ao haixo ,'enLre

I

DICCIONARlO

eon 'tricção espasmodil:a para o lal'ynge, calor passageiro e forte na face onúe começam ordinariamente
os accessos espasmoúicos e por grande ancia, grande
canceira, somno inQuieto, humor mui irascivel, violenta
laceração nos braços e hombro , agonias depois de co·
mel' e aperto oppressivo in terior na fosseta do coração.
Silicea. Convém nos menstruo irregulares c difficuiLo-os, dÔl'es pungenles na guela com dysphagia,
li umor reservado tlen tro de si, ver tigem cephalalgia,
constipação, desasocego, agonia, repugnancia ao trabalho. Com o crescente da lua se agouravam todos o'>
symptomas.
SilicC'a e wlphur. Convém na hysteria com bolo hysterieo que im petle a respiração, pressão na fosseta tio
coração, roncamen to do v en tro, men!'truos todos os
14 L1ias, pancatlas e martelladas na cabeça, anorexia,
vO!lli to, fraqueza, fadiga e cansaço.
Aur., cam., na.tr., nux vom., 'PllJt., ign.
Para a 1Jysleria espasmodica, convém: coce., con.,
i!Jn., mag. rnltr.
Dyosciltmu1!Il ni!;C1·. (Aleimcndro negro.)
I

Caraate/' 'l1l/ysiologico .
Este medicamento exprime o _temperamento sanguineo nervoso.

Tempo de acção.
t;ua ma ior acção é tle 8 a 15 tlias .

.Medicamentos a segltír-sc.
Os medicamenlos que convém seguir-se são; bell.'

nux

YOlll.,

slram., vera tI'.

Antídotos.
Bel!., camph., chin., stram.
Concordanciu {'m symptomas.
Bel!., bry., lyc., pul'., tramo
Exacerbaçues.
UoLleram- e com bel!., ClIJlll.,-igu., lyc., nux vom"
puls., 1'11 US, sep.
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Indicação therapeutlca.

o hyosciamus convém na agripnéa-alienação mental
- apoplexia -blepharospasmo - cardialgia-choréacolica - deli rio trenlulo-dianhéa-encephalite-epilepsia-febre intermitLente-febl'e puerperal-helmentb iase -hematemese-hemoptysia-hydrophobia-hysteria - imbecilidade - i cburla-melancolia-metrorrhagia - odon talgia - obstupidade em consequencia de
spasmo- paralysia- phlisica pulmonar- presbyopiascarlatina miliar-spasmos-spasmo da bexiga-spasmos
durante a prenhez -spasmo no parto - strabismotetano~tosse-v-omitosde alimentos nas crianças.
Symptomas gemes qne desenvolve o hyosciamns.
Rasgamento incisivo e repuxamen to surdo nos membros e nas articulações.- Membros frios, tremulos e
adormeceutes.-Movimentos convulsivos e sobresaltos
de alguns membros ou de todo o corpo, ás vezes, por
pouco que se int-ente engulir liquidos.-Affiicção dos
pés e das mãos.-Ataques de epilepsia, algumas vezes
com cõr azul e opacidade do rosto, emissão involuntaria
das ourinas, escuma dian~e da bocca, retracção dos pollegares,- sensação de fome e de roedura na ca vidade do
estomago, olhos proeminentes, gL'i tos, rangcdura ele
den tes, etc. -Con vulsães epilep ticas, ai temando com
accessos de conges tão cerebra I. - Gou y ulsões semelhantes á dansa de Saint-Guy.-Convulsões com gritos,
forte angustia, oppressão de peito e perda de sen tido.
-Depois das convulsões êpi/epticas, somno profundo
com inchação.-Accessos de esvaimento.-Grande fraqueza e debilidade.-Pal'aly:;ias.-Sobresaltos dos tendões.-A maior parte dos symptomas e os principaes
se manifestam depois de ter bebido ou comidq, assim
como tambem de noite.

ICTERICIA. E' o derrmnamento de bi/is na circulação
devida a compressão e obstrucção do dueto biliario e
Goncreção da bilis.
D'iagnosticu em {jéral. Cór amarella dos tegumentos,
que começa ordinariamente pela cscl~rotica, c desta
se estende ao rosto c ,lO re.:to cio 'orpo, não c pro-
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nuncia igual men Le nas di versas regiões, c apresen La
nos di versos sujei tos variadas mudanças, as mais elas
vezes é nm amarello côr de limão, ou amarello cõr
de açafrão, tirando para vermelho, pardo e até negro
(ictericia preta). Ourina de vermelho amarellado, que
tinge a roupa de amarello, as dejecções p310 contrario
são brancas ou pardas e duras, quando a molestia chega
a certo gráo, o mesmo SUQr tinge a roupa bran;;a.
'l'ranstorno nas digestões tensão e inchação do csLomago, flatulencia, escesso de pituita, oxyregmia, fastio,
tiMes no coração, tensão, pres5ão, inchação e as vezes
tambem dór na região hepatica.- O primeiro signal
de melhora real consiste na coloração ele amal'ello nas
evacuações alvinas.
hulicac;ilO tbCl·3!lcutica.

Arsenicmn. Convém na ic tericia causada pdr desorganização do figad o:
A1tr1tm. Havendo grande caducidade e magreza, sabor
mui amaTgo, respiração custosa, dejecções raras e
pardas. .
,
Belladona, alternada com nuxvomica. Havendo somno
inquieto, estremecimento e sobresalto, gosto amargo,
trismo, muitos symptomas morlJosos de comer, dóres
pican tes na região umhilical, espécialmente de noi te,
con tipação.
.
Chamomilla, mercurius e slllplmr.
China, precedida de aconito. Convém havendo ventre
inchado e doloroso, anorexia, dejecções pouco coloradas.
China, merCltri1tS e sltlpliw·. Convém 11a ictericia dos
recemnascidos.
Digital'is. Havendo vomüo mucoso, dór no coração,
can aço, fastio, êde.
Digitalis. Convém na ictericia espasmodica: a peHe
de côr amarella nau ea, vontade de lançar, vomitozinho
frequente em "ão, gosto amargo, fastio, sensibilidade,
pressão na fosseta do coração. e na rt'gião llepatica,
matarias fecaes pardas c argilosas, dejecções preguiçosas,
Jrios, alternados com calor.
.1fercurius. Convém...na ic tericia.
Nux vomica. Havendo nauseas, dôres no coração,
pressão na região gastrica, consti pação.
Pulsatilla e 1WX vomica. Convém no cansaço geral,
l'elachamento, caducidade, dOr pres'iva continua nos
ltypocondrio picada,> na rcgião llepatica, cstendenclo-~c
aI é a.o J ra~o direito.
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Sepia. Coníém na ictericia; pi::ada" na lesta, na
fosse la do coração e sacro, repuxamen to nas pernas e
nas articulações do pé.
.
l;;lIatia. amal'la.. (Fava de Santo IgnacLO.)
Caracter physiolog{co.
Exprime o temperamenlo sanguineo nervoso.

Tempo de acção.
Sua maior acção é até nove dias.

lI{edicamentos a eguir-se.
Depois da ignaLia convém caust., co!r., nux vomica,
arn., ipec~, pul.., sulph ..

Antidotos •.
Arn., camph., cham., coce., colL, nux vom., pul
I

Concol'dancia em symptomas.
Nux íom., puls., rIm, &ulpb.

Exacerbações.
Nux vom., lyc., puls., sep.

Symptomas geraes que (lesenvolve a 1·gnatia.,
Dôres simples ou violentas, e sómenle ao tocar em
diversas partes. -Pressão incisiva ou aguda e algumas
vezes dura nos membros e outras parte.>. -Repuxamenta. - Sensaçãe de afastamento, ou ue constricção
nos orgãos internos.-Dôr viva arthritica nos membros.
-DóI' de luxação ou de pisadura nas articulações.Peso e esmorecimento dos membros.-Ataques de caimbras e de convulsão; algumas vezes com atlxiedade,
accesso de suITocação, abatimento de cabeça, 1'0 to azula{lo ou vermelho, spasmas da garganta,' perda dos sentidos, alc.-Convulsão cpileptica, com escuma na boca,
-abrimento de ];Joca frequente, olhos c9nvulsivos, retracção dos pollegares, rosto vermelho ou alternativamente pallido e vermelho, etc.-Movimentos involuntarios dos membros, co1uo na d'ança de Saint-Guy.Depois das convul ões, suspiros profundos ou somno
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soporoso. - Forte susceptibilidade ao ar.-Convulsões
;lcompanhadas de gritos e risos.-Tetanos.-Fraqueza
hysterica e accessos de coma.-O" symptomas se manifestam sobretudo immediatamente depois dojantar, bem
como de Doi te, depois de estar dei tado, ou de manhã,
ao levantar-se.- O cafê, o tabaco, a aguardente e bulha
aggravam tambem as dôres. - As dôres dissipam-se,
quêr deitado de costas, quêr deitando-se sobre a parte
afTectada, ou sobre o lado são, porém sempre pela mudança de posição.-Dôres nocturnas, que perturbam o
omno.
Indi('::u~ão

thct':lpelltlca.

A ignatia convém na ~ngin:1-apoplexia- artl1riteascar ides -cardia19ia-ca talepsia -cepha lalgia-chorêa
- cahida do anus -convulsões - corysa -dial'l'héaepilepsia-febre in lermit ten te-Oa tulencia-gastralgi:l
- helmin Lhiase -hemicrania -histeria-melancoliaphotophobia - rheumatismo chronico -spasmo- di tos
epilepticos das crian'ças-tetano-I.osse-typho.
ILEUS. -Ileo, Voh o. (Coliclt de miserel'e.)
Diagnostico em geral.-Dúr permanente, forte, arden te
ou pungente em uma parte do abdomen, que Lambem é
mui doloroso ao tocar-se-lhe, 'inchaçào do ventre com
d(ires ard.entesquemuitasvezessão tão fortes que fazem
insupportavel o menor tacto; pertinaz constipação,
vomito de muco e hili!'), e ao depois de ma terias fecaes,
suspiros, ancias, abrazadora sêde, a cabeça ordinariamente fica livre, pulso pequeno e con trah ido, sympto/TIas
de febt'e iml1amma toria.
Indicação thel·apcutica.

Bryonia. Convém na obstl'ucção do ventre, sem 1'0mitode materias fecaes, face amarella, olhos encovados
nas orbita , rigidez dos musculos abdominaes.
Bryonia, ajudada de opútm e plumbwrt. Convém no
volvo inllamma torio; febre, ventre inchado e distendido, dôres no colon, ora cortantes, ora fortemente
contractivas, face rubra, gosto amargo, sMe ardente,
pulso frequente, confuso, gr~nde desasocego, agonia,
medo de morrer, falba de deJecç'ões por seis dias vo'
mito de liquido amarellado e fetido.
Opium. Convém no volvo de mulher bysterica, com
vomito de excremento ou de ourina.
Opiu1n. Convém na falta ele dejec õe por cinco dia,
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violentas dôres na ;'ogião do 11mb-igo, ventro inchado e
doloroso ao tacto, sêdr, aneia continua.
Outros remedios: belladona, ipecacuanfla. Vide vol\HTOS. )

lMPIGEM.

E' um exanthema particular, que tendo eSSE principio
n'umas pequenas papoulas vermelhas seccas, asperas e
muito comichosas, terminam por Um em ruiudos farelos.
Indicação therapeutica.

Arsenicmn. Convém na erupção da face, perto da
barba, consistente em nodosidadezinhas vermelhas, em
cuja ponta . e desenvolvem pustulas suppurantos, a
face parece vermelha, inlJammaua, grande comichão,
botãezinhos sllppurantes na cabeça em cahida do
cabello.
Arsenicmn. Convém nas pustulas largas, algum tanto
elevadas, arden tes, cercadas de uma aureola inflam mada,
na~ costas da mão direita, a mão inchada, e o doente não
se póde servir della.
.
A1n7nonium e sepia. Convém na impigem da articulação do cotovello, pustulazinhassu ppuran tesquecomem,
e que picam violentamente' quando e esfolam por
arranhadura, formam-se CI'O -ta debaixo das quaes se
-ajunta o pus, perda branca, leito a. Grnphites curou
radicalmente os botões que se haviam manifestado de
novo alp;um tempo depois da cura.
Causticutn, sztlphur, rnercurius e veratrwn album.
Convém na erupção chronica em um menino de sete
annos, engurgi tamento das glandulas de Meibolllius (nas
palpebras), com dôres picantes, sulco pUTulento por
trás das duas orelhas, com dóI' mordicante, erupção
arnosa, coçante, no ventre, côxas, nadegas, e nos tornozellos, que forçam o enfermo a coçar-se de tarde e de
noite.
Chamomilla. Convém na~ f10rescencias vermelhas compactas reunidas em uma placa rubra lia pelle, {;om
coceira, especialmento ue noite.
Cícnta vítosa. Convém na impigem da face: eminencias eruptivas do tamanho de uma lentilha, que
duram ha 16 annos, causam ardente dóI' no momento
em que apparecem, passam depois a confluentes, e to~
mam cór vermelha carregada.
:
Cícttta vírosa. Convém na tinha da face: todos os
annos, apparece uma crostazinha no angulo esquerdo
da bocca, que vai lavrando e destilla uma agua ama·
D. 111. 32.

Tellada, que c'\cila 11ma dor de excoriaçãó nas parlrs
contiguas, e quando ecca fórma codeas cM de mel,
com aruente dôr,.a que raramente se junta uma sensação corrosiva, as glandulas submaxil1ares estão engorgitadas, codeas de pardo amarellado no nariz.
Graphiles. Convém na tinha da face: exulceraçâo do
nariz e dos lahios com prurido e picadas nessas partes.
Hellebor1ls. Convém na erupção semelhante á sarna
miuda, com inllammação das pa/pebras, insomnia por
causa da çoceira no ventre, emagrecimento, dianhéa
continua.
Lachesis. Convém na erupção darthrosa das costas da
mão, que vão lavrando com prurido e queimadura,
distiJlação consideravel de materia ichorosa.
L(I(lurn. Convém nas J1orescenci:Js ou fnrunculos na
testa ou nodo idades rubras da face, prurido mordente
no peito.
Mel'cnrius acetícltnl. Convém na tlorescencias coçan tes
do corpo todo, que arrebentam e qneimam como fogo
depois de arranhadas.
MerCltrÚIS solubilis. Convém na impigem do baixo
ventre, cóxas e partes genitacs, em roda da orelha
direita e da venta esquerua, com dysnria e inchação
do escroto.
Mercurills s1lblimatus corrosivus. Convém na impigem
venerea: erupção com o fundo CÓl' de cobre na virilha
direita e na mão, de pustulas suppurantes, ardentes e
doloridas.
Mercurius solubilis. Convém na erupção dartrosa, picante ao tacto.
Mercurius solubilis. Convém na erupção do corpo todo,
crosta suja c amarei la na face, sccrccção de humor
feti(]o, prul'i(]o, lagrimação do~ olhos, pustulazinhas
na conjunctiva.
.
Oleandel'. Convém na erupção do couro cabelludo mu i
caçante, que arde arranhando-se, especialmente de Doit ,
ora escamosa, ora humida.
Oleandel'. Convém na erupção das orelhas.
Pso1'icum. Convém na erupção entre os dedos, nas
articulações da mão e tio cotovello, que pouco e pouco
vai cobrindo toda ~ superflcie dos dous antebraços.
PSO'l'icum. Convém na tinh:l da face de um menino de anno e meio de idade: toda a -face coberta
de crostas, com iJ1chação dos labias e palpebras.
Psoricum.- Convém na tinha da face; erupção humida, eras tosa, que se estende a toda a face e exhaJa
cheiro fortissimo.
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Rhns. Convém na tinha tia face: todo o occipi tal,
testa e lado direito da face estão cobel'tos de codea
tinhosa, humida, cra. sa, debaixo da qual está amontoada uma materia ichorosa, muitas vezes com sangue
c fedor insupportaveJ, que distilla ele alguns Poutos,
a pelle debaix.o desta codea é aspera, excoriada, desigual e de cür suja. Prurido roedor intoleravel,
inchação das palpebras, todo o corpo aspero, escamoso, especialmen te nas extremidades, onde se formam
muitas vezes largas placas bumidas com codeas espessas, as outras partes do corpo secca .
Sepia. Convém na erupção secca geral depois da
supprcssão da sarna.
Stibiurn tartaricum (ta1'tarus emeticus). Convém na
erupção geral de codea cheia.s de pus, do tamanho
de uma ervilha.
Sttlphut' e sepict. Convém na linha da face: a face
coberta de codeas, f10rescencias que se somem e voltam
com diminuição da força visual, obscurecimento da
cornea.
Sttlphur. Convém na erupção crostosa dos lombos
depois de 14 anl1OS, que suppura em muitos sitios,
com coceira, principalmente de noite.
Vinca minor. Convém na tinha da face: erupção
chronica humida, que exhala cheiro forte, na cabeça,
face, e atrás das orelhas.
IMPOTENCIA. - (Aqui. sómente se trata do sexo
mascul ino.)
Incapacidade de efTectuar o coito, em consequencia
da total falta de erecção, ou da ejaculação rapidissima
do semen no acto do coito, ou finalmente pela completa
falta de emissão qo sperme.
indicação therapeutiea.

Acidum jJl'uriaticum, aj udado de camphora e china. Erecções nenhumas com lascivia.
Acidum phosphoriwln.

Calcarea sJ.llphurata, lycopodium, graphites, sulphur.
Convém na impotencia com dureza dosdous testiculoso
Ignatia, nux vomica, capsium, anacardium e cannabis.
Convém nas polluções nocturnas com copiosa emissão
de semen; antes de findo o coi to cessam as erecções;
dÓres vagas.
Lycopodittm, auxiliado de conium, sepia, sttlphur.
},foschus. Convém na impotencia em consequ.encia
de resfriamento.

2õ2
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Comhate-se a impotencia com: mla(l., con., lycop.,
nux vDm., seten., oomph., gm]}h., kali, nat1'. mttT.,
sulphtw.
Para o desejo do coito mui fraco: C(ttfst., calad.,
hapar. s, phosph. ac., 1'hodod.
Para combater o excessivo desejo do coito convém:
cantIL, chin., nux vDm., phosph., pla t., puls., verat1'.
Para a erecção excessiva convém: ca.nth., merc., nat1·.,
1~itr. a.c., nux vDm., phosph., 1ntls., tlmya.
Para combater as pol/uções convém: ohin., phoS1Jh.
ac., selen.
Para a fraqu za das fllncçõe. genitacs convém: calad.,
con., graph., salen.
Para as perdas do licor pl'ostatico convém:· hepar.
s. natr., selen., sep.
Para o ofTl'imr.ntos em c on equencia do coito: aga,r.,
calc., kal'i, selJ.

Para os olIrimentos em con equencia de polluções
convém: kali, nt{,X vO?n.
INCONTINENCIA ALVINA.-Evacuação involl~l1taria
de materias fecaes. (Vide DIARnnÉ.\. )
huUca{;ão thm·apcutica.

Hyoscyamns. Convém nas dejecções. involuntaria"
orilrjnadas de paralysia do mI: culo splllncter do anu .
INCONTINENCIA DE OURI AS.
..
Involuntario corrimento de ollrina: o doente molha-se sem se sentir, ou sen te perfeitamente, mas
vem a vontade le ourinar tão forte e tão rapida,
que não pMe suster a ourina.
Indicação therapeutica.

jJfagnesia carbonica" natrum rnuriaticltm.

Am'Íca. Convém na emissão involulltaria de oUl'ina

parda, aquosa e inodora.
Rhus. Não pMe o enfermo con ter as ourinas por
longo tempo; é forçado, logo que lhe vem a von ...
tade, a satisfazeI-a sem demora para se não molhar.
Sulphur e calcarea ca?·bonica. Convém na emissão
involuntaria e dolorosa de ourina vermelha e sanguinea.
S'ldphur e cattsticlMlt. Con vém na incon tinencia d
ourina. especialmente no tempo de movimento.
Su.lphur

e

pulsatilla.
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INDIGESTÃO. E' a indigestão, a parturDação na digestão; ou é a digestão incompleta, diillcil, dolorosa,
com ou sem arrotos chocos, ou de substancias mal digeridas.
lndica~ão

thcrapcutica.

Os .medicamentos propl'ios para combater a indigestão são :_puls. n'ux vom., chamo
INDURAÇAO OU DUREZA DA FACE ESQUERDA.
Indicação therapcutiea.

Silicea rlms.
.
INDURAÇÃO OU DUREZA SCHIRHOSA DAS GLANDULAS I GUlNAES DIREITAS.
Indicação thCJ·apcutica.

Iod. Convém interna e externamente.

INDURAÇÃO OU DUREZA DAS GLANDULAS DO l\1ESENTERIO.
.
,
Indicação thcrapeutica.

Sulphu1'., jtep. S., merc.
INDURAÇAO OU DUREZA DO BEIÇO INFERIOR.
Indicação thcrapcutica.

Beiço virado; nodosidade dura e compacta na parte
rubra; a borda exterior coberta de crosta parda denegrida; duas pustulas e uma ulc6ra chata na face
interna do beiço. Délres lacerantes na úlcera. e nodosidade, dilatando-se até á face e orelha. Florescencias indolentes: rh1ls.-A inchação tem quasi desapparecido; sensação dolorosa de picada e esfoladura
no labio ao tocar-se: sepia, aconito e bryonia, para uma
febre intercorrente com a aJIecção pleuritica.- Florescencias sarnosas, com melhora da moles tia geral:
lJetrolium, phosphor., s1,lphur: cura completa e radical.
Ãj'senicum. Convém havendo uma ulcera livida.
INDURAÇAO OU DUREZA SCIRR:aOSA DA MAl\1l\1A ..
I

Indieação therapeutica.

Conium mac/tlat1lm. Convém externa e internamente,
ajudado de chamomilla. Dureza immovel em consequencia
de alguma picada, com comichão de tempes a tempoS4
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Baryta ca'l'b. E' um medicamenlo mui proveito o
em dóses r~pel.idas.
INDURAÇAO OU DUREZA DOS TESTIC LOS.
]ndicafião tbcra])cutica.

Spongüt, depois aurum, puls., 1·hus.
Rhododendron, spigelia, acido nitric., aUl"/un, nux
vomica, coccultts. Dureza dos testiculos com dóI'.
,
INDUllACÃO OU DUREZA SCIRRHOSA. DO UTERO .

.

] Rllicac:ão thCl':lllC II tica.

Belladona. Convém quando lJa quMa da madre e
metrorrbagia.
China. Convém no corrimenlo sanguineo soroso, que
se alterna com perda de postas de sangue denegrido,
ou de materia purulenta mui fetida e rajada de sangue;
sensação de peso e plenitllde nas partes genitaes; fraqueza e magreza extremas.
Murias magnes foi empregada mui vantajosamente
contra esta enfermidade. (Veja-se tambem CANCRO DO
UTERO. )

INDURAÇÃO OU DUREZA DA VAGINA.- E' resultado da inllammação proveniente do abuso do coi to.
Indicação tberapeutiea.

Para as indurações em consequencia das inflammações
do ll~ero convém: bell.. chin., clem., mago mur., sep., ars.
I FLA1\IMAÇÃO.- E' a intumescencia de qualquer
parte, um pouco resistente, acompanhada de dôr e as
mais das vezes vermelhidão. Na inflammação o sangue se
estagna deu tro dos proprios ou alheios vasos e so
apresen ta sob fórma di versa.
Indieação tberapeutiea.

Em geral combate-se a inflammação com acon., bell.,
merc., lach., nux vgm.
lNFLAMMAÇ.W ERYSIPELATOSA DO PEITO.
A inflammação em geral é caracLerisada pelo calor,
vermelhidão e inchação das partes affectadas. A inflammação erysipelatosa é transitoria, e a vermelhidão
renitente, e desapparece quando se 111e carrega com
o dedo, e volla logo que o dedo se retira.
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Indicação thcralleuti(·a.

B1'1/01L, bell. _e phosphor são mui recommendado~.
ERYSIPELATOSA DA PERNA.
Manifesta-se por uma crosta vermelha um pouco
dura ao longo da perna com arelencia, dóI' e febre.
INFLAM~lAÇAO

Indicaçào therapeuti<>a.

ArniccL Convém em consequencia de violento exer~
cicio.
Arnica. Con'!..ém em eon 'equeneia ele pisar em falso.
INFLAMMAÇAO DA FACE E DOS OLHOS.
Face rubra e carregada, coberta de muitas pustulas ;
filhos fechados; ardente sêde.
hlllicaçã.o therapt>utie:\.

Calcarea sulphu7'ata e cu,phorbimn melhoraram o estado do enfermo, sepia, cura depois completamente.
INFLAMi'lAÇlO PURULE TA DAS PALPEBRAS.Com ba te-se com cale" merc. ca.ust., arse., 1·h1lS. spig, ,
thltlf'., s1tlph., coce.
lNFLAMMAÇtlO ERYSIPELATO A DO PÉ.
hulica~50

therapentica,

Arnica. Convém em conseql1encia ele alguma contusão; inchação ardente e renitente do grande e do
seg-undo arteJho, e de toda a parte anterior do pé.
INFLAM MAÇÃO ERYSlPELATOSA DO BRAÇO.
Indic3t,ü\O

the~apeutica.

Acon. e bryonia.
Anlimoni'um crudum. Haven-do inchação dolorosa do
tendão de inserção do musc:ulo biceps na dobra do
cotovello do braço cl i reito, com impossi bi lidade de
dobrílr o braço; a inOammação estende-se a uma parte
deI an te-braço. _
INFLA.MMAÇAO DA l'tIE:MBRA~A MUCOSA DOS INTESTINOS.
A inflammação do orgãos int rnos não se denota
pelos mesmos symptomas que as inllammações externas,
porque todos estes symptomas e até a mesma dóI'
podem faltar, ou pelo menos não se póde perceber ex·
ternamente. O unico symptoma então é a suspensão e
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perturbação das fuocções ela parte afIectada, acompanhadas ele febre inilammatoria e de uma mudança
panicular na na tmeza do lluido que eLla secreta.
Indicação tbea·apeutica.

Antimoninm e colocynthidas.
Para combater a iúflammação do baço convém:
asar., chin., ign.
Para as infiammações das partes externas em geral
convém: ars., pltls., silic., staphys.
Para as infiailimações internas convém: bell., bry.,
canth., merc., mtx vom. , phosph. ,puls .
.
Os medicamentos convenientes para as inílammações
das J1'l.ucosa ,são..; acon., ars., bell., merc., nux vom., s71lph.
lNFLAMMAÇAO GERAL DAS PARTES SEXUAES
DA MULHER.-Combate-se com creosote, nux vom.,
secale corn., acon., thuy.
INSENSIBILIDADE OU PERDA DO TACTO, a que
chamam A'ESTIiESIA.-Cura-se com bell., hepm' S., nux
vo ln " cham., sep-.. sulphr.
INFLAMMAÇÃO AH.THRITICA DO IRIS.
IUllicação thcrapcutica.

Cocculus .. Convém quando a sclerotica, cornea e íris
c tão inilammadas, photophobia, pupillas contrahida ,
dôres lancinantes na orbi ta .
• CocculttS, staphysagria, mtx vomica, bryonia, calcarea,
coniltm e lycopocliUln. Ha,vendo dõres lancinantes e violentissimas na orbita esquerda e em roda desta orbita.
Nepal' sulphltriS. Iritis em consequencia de abuso de
mercurio. (Vide OrHTHALlIlTA.)
I FLUENCIA DO AR ATMOSPHERICO EM RELAÇÃO
A' SAUDE DO fIOMEM.-E' o ar atmo. pherico um Iluido
gazoso de uma tran parencia perfeita, insípido, sem
cheiro, de uma elasticidade extrema, permanente, espa- .
lhaclo mesmo pelo interstic~os dosl atmos constitutivos
da materia, formando ao redor da terra uma atmos.
phera de 60 kilometl'os..
Compõe-se o ar atmosphenco de 21 partes de oxygenio e de 79 de azoto, formando e])e a origem da vicia
do globo terraqueo, e de quasi todo os phenomenos da
na tureza vizi vel.
Ninguem póde viver sem ar; elle entra no nos o
corpo misturado com os alimentos, e se communica
pelos pulmões e pela superficie da pelIe. Estamo 1'0-
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deallos do ar, que nos abraça e comprime como aquelle
queesL1vesse c1ebaixod'agua: é tão necessario á vida e
tem tanla parle nella que o famoso Hypocrates medico e pllilo. OIJllo o consid rou como o soberano arbilro
ele ludo o que experi Olen ta o nosso corpo de sal utal' ou de
nocivo. Foi o ar formado pelo Alti simo Creador de tudo
para que quasi lo']as as operaçõe da natureza se fizessem
com aSila assi lencia; e é por isto que nenhum vivente pMe cons rvar a vida, enão por alguns instantes,
s 'm ar; nenhum fogo arde, nenlluma planta cresce,
nenhum mineral se augmrnla, nenhum animal se gera,
cres e ou apodret:e, nDnhum ve~elal fermenta sem a
presença do ar.
O Sr. DI'. Gendl'on resumindo tudo o que se escreveu, sobre as qualidades do ar e de seus efeitos, na
sua importante obra a respeito da saude publica, se
exprime assim:
Pelas ouservações astronomicas se sabe: que a luz:
de ce do sol atê a terra pelo tempo de oito minutos com
pouca dilTerença; parece que a luz é o mesmo que
aquelle fogo elementar espal1tatlo por toda a atmospllera, e por todo o globo terraqueo, e os corpos que
se contêm nelle; esta luz ou forro elementar é aquelle
que faz mo\'el' e dilatar todos os corpos; e ta propriedade é' tão con tante em todos, que júmai. se viu variavcl: o espirita de vinho, ou aguarllente nos mezes
do estio occnpam maior espaço queno invel'l1o: o feITO
em bra~a e todos os met.ae· na fornaLha acesa adquirem
maior volumn. Pelo contrario, todos us corpos com o
frio se cne lllem e occupam menor espaço' o mesmo
lllercLlrio, ::;endo tão soliúo e pesado, se encolhe com elle,
do mesmo modo que os corpos humanos, os vegetaes
e o. licore~ spirituosos.
SOUlosdotados de maior calor do que a atmosphera :
qnanto mais o homem e. tá pedo do nascimento mais
j1il rtic.l.lla. de rogo têm: um moço ele vinte e cinco annos
Hão tem. tanto deste 'alor elementar como um menino.
A aves têm illaiscle~tecalorqlleos hom ns; asp{antas,
o: metae~, e os sae têm o mesmo calor que o aa atmo'pllera, COIl. iderados em si mesmos; e a atmosphera 01'uinariament.e nunca é tão quente como o no so corpo.
OselTnitos do grande calor do ar, {lU do Illgares tão
([uentes como o nosso corpo, são caLlsa de enfermidades;
tlissipam-se os humores mais. ubtis; sallem pela transpil'açãQ, pelo Sll.or e peLa oUl'iau em abundancia: fica
o angue secr.o, leI-Tao e 'xpesso, geram-se enrermiades melanc(}licas i pra, vomitas pretos, camaras de
D. lI.
31.
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p,angue c febres ardentes; . c e. te calor demaziado p,e
a,jun-tar<;om. ntroca ão do ar, enliio apodrecem todos os
humor·r.s e púd-e cau. aI" Ille~mo a peste.
,Esta luz este fogo elementar que conhecemos por
aqu lia sehsação de nos alumiar e aqucc~r, estava
espalhado per toda a atmosphera, e tod.o '0 globo
lerr:lqueo; lIlas os vegctJes OP,. nes, as minCl'aes e os
animaes têm dilf I'enl.esgráo dI' calor: a terra na sua
superficie, .as pedras, os metac., e os Y>{)getàe~, e os
cacla\'é-res têm ig<ual GllJor ao da .atmospl~el"a : nos animaes porém·é mui dHfcrcnte : o.' insectos e os peixes
têm alguns grilos mai. de Cal"51' que o ar. O corpo humano ol'(Jinari:lJnente~cmpre 1cm mais que o del atmosphera, ainda no tempo do esl·jo. Q. quadrupedes te:Jll
mais calor Que os h'omens, e mais que todas as aYes.
Conhecidos os ell'eilo: tio calor, m.ais facilmente se
conh cem os do frio: com es. a qualidade do ar todos os
lwrpos occupam menor lugar na ,ma mas. a' todos PCl'cJem o movimento; CSS:1S muàan~as canlrinuas, regradas
v·succes ivas de calor e frk>, dão vJgO'f ao nosso corpo~
as subi·tas e as grandos mudanças o dcstraem. -O homem
cx.posto aos raios do sol no estio, cde pé, ou. deitado,
Hcará oITendido alé morrer apople.tico: posto á sombra
não sotrrerá a metade do·calol' : o" dias, entre os tropicos,
quentes, se medern'ill p lo kesco das noite; em :llgun~
I.ngal'es perto das aI t,tS serras cobertas de neve, d'C vastos e altissimos arvoredôs, perto de I/agõas e .rios
oaudalosos ou catadupa$., :IS noiLes são mais fr.ias, mais
humidas, o orvalho é abundante; estas-subitas mQdanças
são pernicio-sas, se não hou-ver repapo contra eHas.
As subi tas mudanças do calor para o frio excessi vo, do
frio para o c·alo!', causam doentias -inflammaI0Tias, esqu,i-'
nencia , pleurizes, caLarrhos e rl1eumati-smos.
A maior parle ,do nosso globo consiste d.€? arrua., que
f,onhecemoi: pelo nome de mar. No i·nle"ior da terra
existem G!l v·ema., lagos·e rios; 'em teda a supgrflcic
della a,oh. entarnos: nenhum corpo conhrcid0, -o m.ais
duro, o Illai seco, Lrata~o chimicamente pela disLillação,
se isenLa de ta lei: quem €lissel'a que d0 tronco do
g-uaiaco, sêco por muitos annos, -sahe uma ~g·l!I.a v{')latiL
azeda peja dis ti llaQão?
Thales e Helmontio affirmaram C0m militas pl'ovas,
que a agua era oprincipio universal da geração: é certo
que ·esse elemento com '0 fogo elementar, ·ou a -Iu.z, são
aquelles agentes primarias da gcra.ção, conservação e
corrupção de todos os COl'poSCl'eaf10 . Nenbum ha conhecido, que não Yapore; nen1Jum que Ilão exllaLe. A chuva
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c o orvafho não ~ão' mais que o' vapores Gonl1'úll.'ac!os
em maior quantida'de, do mesmo modo qu o fumo; os
rel<.rmpagos e os raios são as; exlullaçõcs, que sabem (1';):;
materias sulphureas, formadas ordinari'amente no centro
da tel:ra, on na S1.1'1 superficie pela quantidade de LUa terias qne apol/recem. Daqui vem, que flua nto ma is h um idas e baixas são as tC~'I'as, princ:ipüllUel1te cobertas de
arvol'eaos, quanto mais frequentes 'Jo as chuvas; e mais
abundantes, se ficam perto de altas serra',
Todos os vapores eexhalaçCie se <.Ir.positalll por um rerto tempo no ar, que nos roetêa, cheio desta diversi<.lade
ue particulas; então e que lhe chamamos atmospllera-.

Ca-usa ela elwaç(to

ào~ ~'apores

e das· exhalações,

A luz ou o fog'o elemental' cstú espalhado por t01.h a
atmospllCra; e entra na e'Jmposição de cada corpo, ou
seja sensivel ou insensiveL Este é- o agente pdmari'o
de todos os vapores e exhatações, como- tambem os
vento. Edmundo Halley, para saber a quantidade de
vapol'es, que se levantam do mal' com o calor <.lo estio,
fez a experiencia seguinte: tomou uma certa quantidade de ag-ua, por exemp'lo, J9' litros de agua commu:ll',
desfez netla uma libra de sal; porque sabia que 4;0 libras de agua elo mal' deixam no fundo uma libra deHe;
depois de evaporada a pó? em' cima do fogo naqucllc
calor do mez de Julho, reg-rad'o pelo thermometro. Por
mera hora ele tempo,' nem fumo nem vapor se observava
levanta'r-se della. Mediu depois esta agua, e achou qu-e
em 2~ horas que eV3Roravil uma- pollegada cubic3 d'e
agua, de dez polleg-adas quadradas, que tinha a superficie da agua salgada; e que cada pé quadrado da mes'ma
superficie deveria no me mo- tempo evaporar um qua:r~
tilllo, ou uma libra, com pouca differença, Pelo que
concluiu, calculando a supedicie do mar, elas lagôas e
dos rios, juntamente o calor do estio com o do inverno,
que se levantavam tantos vapores, que bastavam para
abunelar a terra com fon tes, lagos e rios,
Que a terra evapol'e muito mais que as agua, o mo tram as Experiencias de M. Blzin: encheu dou vaso-g
de igual abertura ele boca, um delles com agua, Outl'O
de tel'I'a ordinaria: cada dia lançava partes iguaes de
a~ua pura em ambos; em poucos dias, o vaso com agua
não podia conter nenhuma Íl1ai ; mas a1.fUelle com terra
podia recebei' agua nova sem ficaI' ensopada nem feita
em lodo; continuando a experimentar o mesmo, COQC-!Uill: que a terra evaporava muito mais qu-e a agua.
I
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Ta ntas ca verna su bterraneas, que recebem agaa tI-a
chuva, das neves' e os orvalhos, tantos rio. subtelTaneos
dão materia ii tena para evaporar por meio do fogo
elemen ta r que neJla e'x iste.
Estevão Hales, por muita. c varia experiencias, concluiu: que todas as plantas e arvores transpiravam á
proporção do calor da aLmosphera; e que, comparadas
com a tl'anspi!'ação do corpo vivente, achán~que os vegelaes transpiravam duas terças partes menos do que
os animaes. De Gorler, uepois de calcular a transpiração in ensivel nos habitantes de Ilalia, InITlatelTa c
Hollanda, achou pelo meno. ser de 30 onças, em vinte e
quatro lIoras.
Logo, uma planta ou uma arvore dl~ igual superficie á
ele 11m lIomem, transpirará, sendo o calor ela atmosphera
igual 10 onças, e ai 'uma cousa mais no mesmo tempo.
Não quero insistir na immen iLlade elas exhalações,
que se levantarão continuamente do. saes, betumes e
mineraes; porque pela sua natureza mais apta para
evaporár, devem ser mais consideraveis. Devemos logo
consiel.era r o ar como armazem un iversa I do nosso globo,
onde se deposita tudo o que seexllala delle. Vimos que
os animaes têm mais calor elementar do que os veITetaes,
transpirarão logo á proporção do calor que os anima.
Tra.nspiração insensível.

Se um homem moço e robusto, depois de fazer algum
exercicio, mas sem &uar, se puzer diante de umgrande
espelho concavo, que augmentará os objectos seis vezes
mais: verá sabir de toda a su~ superfície um fumo, que
sobe em pon ta, como a luz de uma vela; sobe esta, e a
chamma, porque o ar contiguo se rarefaz, e adelgaça;
aquelle que está mais dis.l:ante é mais frio e pesado,
e vem a Cil 11 ir· no lugar. daquelle, mais ligeiro e quen te;
deste modo é força q\áe comprima a transpiração peluf:
lados, e que suba para,ollde oar tem menor resi teneia,
que é na pal'Le superior.
Um homem. uanclo ponJla a sua mão perto de um
pedaço de gelo, verá sahir della 'um fumo continuo: este
fumo, que sahe por toda a nossa suprrficie, é o que chamamos tl'anspimcão insensivel. O bafo ou tl'an piração
do pulmão é tão consideravcl como aquella ela pelle:
de inverno, quando o ar e ['á mai. frio Ilue de ordinario,
a vemos sahir em fórllla d nuvem il caua expiração.
E ta lran piração e bafo são os ultimas excrementos
do no o corpo: são tantas parte podre separadas do
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sang-ue; são acres, alina e rodentes mais ou menos,
conforme a natureza de cada corpo. Deste modo é que
estamos sempre cercados de uma nuvem de exhalações
pod re e fet.idas: as quaes, se pelo ar não se sacod i. sem,
e alimpassem, se não se depo ita sem no ar, em poucos
instantes sentiriamos a perda da saude.
:Mas os animaes quadrupedes têm mais calor do que
os homen. : as aves ainda muito mais: logo é força que
transpirem muito mais; ma aquelJe fumo, aqueIle bafo
11a de ser ma is acre, mais podre, mais con trario á nossa
vida, do que o dos homens. Daqui se poderá. conjecturar quanto mal fazem aqueIles que dormem com gatos,
e gosQs, e que conservam no aposento aonde dormem
passaras, bogios e cães.
Tambem todas as materias apodrecendo, ou podres,
como·são os excrementos dos animaes, e as suas partes,
todas as materias vegetaes apodrecendo, e podres,
expostas ao ar livre, transpiram continuamente, e cm
maior quantidade do que a substancias incorrruptas.
Dest.e modo vemos que todos os corpos transpiram,
mais ou menos, á proporção do calor que tiverem; e
que todos estes vapores e exbalações ficam deposi tadas na atmo phera, que serve de armazem universal ao
nosso globo.
Cansa das exhalações.

Os ventos, além dos muitos beneficias qúe causam
a todo o globo lerraqueo, são os segundos agentes da
evaporação dos liquidos e dos sólidos. Pelo vento conhecemos um movimento do ar impetuoso, o qual dilatando-se, passa .de um lugar mais apertado para outro,
d'onde se estende com mais facilidade.
Podem-se contar tantos ventos como ba de gráos no
horizonle: em favor dos marinheiros se determinou o
seu numero a trinta e dous: mas como neste estudo
os consideraremos favoraveis, ou contrarias á saude,
seguiremo a divi ão dos venlos card inaes: são ooriente,
sul, occideh te e norte; isto é, norte, sul, leste, oeste.
Se em todo o nosso globo não houve e mon tanha a1~uma, e que todo fQsse coberto de aO'ua, não haveria
-mai que o vento lesle, ou do oriente. .Mas o nosso
~lobo tem muitas irregularidades naquella medida.
Nelle se levantam montes, allas serras, rochedos, arvoredos dilatado; estes obstaculos ao vento do oriente,
junto com os varios terrenos e ,exhalaçõé., ou da tena
ou elo mar, produzem a variedade de vento CJ.ue ob er-
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vamos, e qlle reduzimos 'a quatro pl'incipae3, para me~
lhoI' intelligellcia do que t'rataremos.
Quando qualquer vento passa sobre o mar lago, ou
rio, arvoredos, ou outro qualqner co-rpo, sacode e varre
as sua 'atmospherüs particulares: eomo cada corpo
transpira sempre, e está rodeado de particulas humitias
ou sulfureas, que o ven to leva comsigo, e as depõe no
ar por ultimo: deste modo todos os corpos, ou se di~
minuem, ou se alimpam por este movimento impetuo o
do ar. Quando queremos enxugar um panno molllaclo
depressa, começamos a sacodil-o diante do fogo, on ao
sol: com o calor se adelgaça e rarefaz a humidade, e
com a agitação se dissipa logo. Mas aqllella agua CO'llvertida em vapores fica cleposi lacIa no ar: do mesmo
modo vemos se levanta a poeira nos caminhos, a Sua
causa, e aonde fica por ultimo.
O vento agitado leva os vapores e ex-hataçães para
lugares mais distantes daqueLles, d'oncIe sahiram; a
sua velocidade é de correr o esp~ço de 2(j, p6s em um
segundo de tempo, quando é já bastantemente forte;
que vem a ser 216 braças em um minuto. Póde-se ver
a violencia cIeste liquido, e quantas particulas dos va·
pores e exhalações levará comsigo.

Da Jlodridão dOIi corpos e dos sens ·effeitos.
Tres gráos conhecemo. de podridão. Alteração, podridão e corrupção. A alteração é o primeiro gráo da
destruição de qualquer corpo; uma pêra, uma maçã
alterada, ou tocada, não e tá podre, mas começa a apodreceI'. A podridão é o segundo; um corpo vivente, ou
vegetal podre, perdeu a vitalidade, mas não está corrupto; a COITupç.ão presuppõe a destruição da fórma,
e a geração de outra; dizemos que a agua se corrompe,
quando neHa observamos insectos novamente gerado ;
a podridão precedeu, continuou com vigor, e corrompeu-se.
Pela fermen tação e podridão se desfazem e desvanecem
todos os corpos: mas a fermentação é uma operação puramente do artificio dos homens: a podridão é o unico
instrumento da natureza, pelo qual se renovam as ohras
della; quando um corpo apodreceu, a cOrI'upção sesegue',
que é o mesmo qúe dizer: outro fica em seu lugar.
A podridão é um movimento intestino para o ex.terior,
ou pcripheria, pelo qual se dissolve o corpo, e as partes
delle, mai activas, e volateif;, se desvanecem no ar,
geranúo-se o mao cheiro, c lllIl sal volatil, a.lcalillJo,
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caUstico e rot1ente: a humidade e o calor são as condiçürs ncccssarias para se gerar a podridão.
Qualquer corpo yegetal ou animal gelado não apodrece; ma tanto que se degela, ou lica alterado, ou
podl'e. As carnes seccas, fumadas, ou embalsamadas
nunea apodrecem. Os Tart.aros, seccando as carnes postas
entre a sella do cavalln, a seccam de t.al modo, que nunca
apl'odece; o ar ele Cuzco, no Reyno d'e Perú, é tão
CCCG e frio, que secea a ca;'ne, como se fosse páo , e
II ste modo preparavam as provisões de guerra, como
refere Garcilasso de la Vega. Debaixo de montes de
al'êa secca, em Africa, se conservam, como as mumias,
os corpos incorruptos das caravanas que nelle~ pere'·
ceram. O frio extremo de Spitzberg a setenta e nove
e oitenta gritos lat. conserva o pão e os cadaveres incormpto. No vacuo lia bomba Boyleana nenhum
corpo apodrece, nem metlido dentro do mel, da cera,
tio azeite, ou no fundo da tena, ou ar"'a sequissima.
Ponha-se ao ar um prato de sangue ainda quente,
sahintlo da vêa do animal, unte-se o branco dos olhos
com fllle, não se sentiril dor nem àrdor, será no toque semelhante ao 'leite; fique exposto ao ú por cinco ou
sei dias no mez de Maio, ou em calor semelhante ao
deste mez , vem salino, acre, e rodente; se o branco dos
olhos se untar com uma gotta deste sangue os inllammará, a dóI' será picante e violenta, e o cheiro fétido e
ingra tissimo : distille-se es te sangue, sahe um espiri to
ardente, que se inflamma, e um sal volatil alcalino.
Assome-se um boi, fique expo to ao ardo mez de grandes
calores~ em vinte e quatro hora, começará a inchar o
veptre, em poucos dias rebentará. Pouco a pouco se vai
cxhalando, toda aquella corpulencia se desvanece no ar,
e ficam por ultimo algumas partes solidas, e uma pouca
de terra; e os ossos por ultimo é tudo" o que deixam.
1\1a te-se outro boi, e degole-se, exponha-se do mesmo
modo, não apodrecerá tão depressa; a podridão que
contrahil' não será tão fétida nem tão acre. Por essa
razão, todas as carnes destinadas para as provisões,
deviam er bem sangradas.
As carnes nos fumeiros perdem toja a humidade,
exhala-se com o fogo, e com·o fumo das chaminés; deste
modo se con eevam por muitos annos emquanto e
conservarem assim seccas.
Todas as plantas, arvores, fructos, sementes, encerrados em lugiu' humido, quente e não ventilado,
aprodrecem ordinariamente: a me ma madeira molhada muita vezes, e outras tantas seccando-a, vem
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a apodrecer mai depressa. Ofeno ainda hum ido po. to
em rolheiros, bem aca[cadd apodrece, e paI' ultimo
arde e péga fogo. As mesmas azetlas, limões e laranjas bicais, remedias os mais soberanos contra a
podridão, se os machucarem e puzerem dentro de um
barril tapado, apodrecerão.
Do referido se vê claramente que para perservar os
corpos da podridão, é necessario impedir a humidade, e o acccsso do ar livre e do celor semelhante ao da
p.rimavera; secai-os, erldurecel-os, e embalsamai-os é o
mais certo remedia, e sobre tudo ventilar o ar
temperado con tinua men te. O mesmo ~ao.gue, que
vimos acima apodrecer tão depressa, se logo, que sahir
da vêa se puzer a seccar no calOl' da agua fervendo, dissipa-se toda a humitlade, vem duro, conservar-se-ha
incorrupto por muitos aonos; se o mesmo sangue se
desfizer na ag-ua, e se expuzer outra vez ao ar livre,
apodrecerá facilmente. Assim a humidade é o agente
princi paI' da podridão: pai' essa razão não vemos, que
os metaes apodrecem, nem as pedras: dissipam-se, e desfazem-se pelo calor, e pelo peso do ar, e sua elasticidade, como veremos em outro lugar.
Vimos de que modo apodrecem os viventes, e como
desfeitos em exhalações se desvanecem na atmosphera :
veremos agora a variedade das !'.ubstancias PQdl'es ,fétidas e malignas, que tambem aca bam do mesmo modo,
Nas minas/de chumbo" cobre e de carvão existe uJ1l
vapor tão venenoso, que mata em um instante: os mineiros experimentados entram naquelles subterraneos
sempre com uma véla accesa ; tanto que começa a encurtar-se a I\amma em fórma de globo. tornam para traz;
se temerariamente vão adiante, morrem. ,
Do mar se levantam exhalações seLfielhantes. No anno
de 1.630, perto da [lha Santorini, lançou o mar para fóra
uma immensidade de pedras pomes com ruido medonho e
fumo tão insupportavcl, que mui tos morreram tle febres
pestilen tas, a pl'ata mudou de cór, e os mais metaes,
Oar no fundo dos poços sujps, e principalmente perto
das latrinas, vem tão pestilento, que mata'a quem o
respira; milhares de casos confirmaram esLas funestas
experiencias.
-Em muito lugares da Natalia, e principalmente ela
Italia, sahem exhalações de mnitas fontes e cavel'llas,
qlle matam todos os animae" em um instante; ela Grota
deZ cane, e de infinidade della , se poderá ver Leonardo
de Capua, no seu ruio livro ele l\Iofete.
Totlos sabem que os habitantes vizinllos dos campos
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aonde e deram batalhas, cOlhem em febres pestilentas;
tanto mai.. depressa apodrecerão os cadaveres , quanlo
os calores forem maiores: entãó infectarão o ar, que
poderá causal' mesmo a peste. As exha lações, que sahem,
quando se abrem as epulturas, aquellas que se sentem
quando s'e pn sa pplos lugares immundos, c.obertos de
an imais apodrecendo, ão as mais pestilentas.

Dos Ventos, e dos' &eus effeitos.
Os ventos são uma das causas da elevação dos vapo~
res, e das exhalações que ficam na atmosphera.
Tres sortes de ventos conhecem os navegantes,respect.ivamenle aos dilferentes tempos do anno ; e destes
a primeira são os ventos constantes e uniformes, que
ventnm empre do mesmo lado, que chamamos .ventos
gerlles: ventam do Oriente para o Occidente entre os tropico:>. A segunda são perioclicos, ven tam seis mezes de
urna parte e s~is mezes da outra; como se experimenta
no mar da Arabia, no golfo de Bpngala, nos mares da
China, e elo Japão, perto das Ilhas .l\1ülucas, e da Sonda.
A terceira são os ventos varia veis, que ordinariamente se observam na terra pelos nomes que dissemos: vento do Norte, do Sul, de Leste, e de Oeste.
A causa dos ventos e da sua irregularidade são
a rarefacção do ar, causada pelo ealor do sol, e as serras,
rochedos e arvoredos, que se levantam sobre a terra.
Já dissemos, que se fosse perfeitamente espherica, ou
um globo perfeito de agua, que só haveria o vento
do Odente. Porque o sol, aquecendo o ar immediato,
debaixo delle o estende e o adelgaça: o ar mais frio
e mais denso por consequencial que fica detrás do sol,
vem a cahir e oecupar aquelle lugar mais quente
é mais raro; este movimento rapido é o vento; e como
o sol se move a cada instante rapidissimamente, daqui
vem, que n<> mesmo tempo tanta parte da at'rnosphera
se aquece e se adelgaça; e que igualmente o ar menos
quente vem encher aquelle lugar para fazer o equilibrio; porqué o ar é um corpo fluido, como a agua, mas
mais subtil, e ligei.ro mil vezes: lançamos umá pedra
em um tanque, perueu-se a igualdade delle pelo golpe.
Movem-se as aguas para os bordos do tanque, que
vemos caminhar em ondas; resislem-lhe os mesmos
bordos; e torna a agua a cahir naquelJe vasio que
fez a pedra: desse modo ooutinuam até que fique
toda em equilibrio: qrde um forno com fogo violen to; feche-se a porta, e fique neHa um postigo aberto;
D. M.
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vcremo. que por :lHe entl:a o ar tão violentamente
como e 1'0 se vento; porque o ar dentl'O do forno
adelgaçado e subtil isado, estando contigua áqueJle fóra
do forno, que é frio, pesado e comprimido, vai com
força re tabelccer o equilibrio, perdido pelo calor do
forno. Abaixo vcremos o uso immen o desta lei da
natureza; por aO'ora b:l~I.:l s:lber que do mesmo modo
que en tra o ar em fÓ1'lna de ven to pelo po. tigo cio
forno, assim o ar frio da a tmosphera vem sempre a
buscar e a encher o ar adel~'nç(l(lo e quente; o que
conhecemos pelo nome de vento ou viraçclo.
Os ventos entre os tropicos . ão mai:; con tante.
que nas grandes latitude uo Norte ou do Sul. Toda
a ditJerença que se observou até-agora nos ventos geras é ventarem do Norde'te e lIa Sudueste. Mas os
navios que navegam perto da costa da Africa, depois
dodecimo gráo de 1, titude para o Norte, experimentam
ordinariamente calmarias e ventos tão incenstàntcs,
·que em um quarto de hora ob:;ervam toda a sorte de
ventos que .ch:lmamos tornados; e que quasi todas
as nações mercantes adoptaram este nome. Depois do
trinta e tres gráos de latitude do Norte até oitenta e
quatro, os ventos são mui varios, e geralmente mais
violentos; porqne aquelle vento geral do Oriente para
o Occidente; achando obslaculos nas montanhas, senas e
arvol'edo , reflete para a parte oppo!!ta do cur o ou corrente que levava: como toda a terra está formada com
esses obstaculos em todas as dimensões, daqui provém
a diversidade dos ventos que experimentamos neHa.
Veremos agora os etJeitos dos ventos, tanto na atmosphera como nos corpos particulares. Vimos já que
na atmosphera se con tém todos os vapores e exhalaç5es que s~ levantam.do n~sso globo: e que cada
corpo, ou Vlyen te, ou IllSenSI vel, tem a sua atmospheta particular: os ventos, e qualquer ar agitado,
varrem e sacodem aquellas atmospheras particulares
e deste modo, renovando- e o ar, conservam o seu es~
tado todo o que transpiram.
Todo~ as-eolaram até agora que o movimento p o
que preserva as aguas da podridão: do mesmo modo
que a ircuLação ~Q sanO'ue . no corpo hUIl1JnO é a quú
lhe conserva a Vida. Ma e falo; a ;lgua no porão
do navio é agitada cont.inuam nt, e portanto apodrece: se um homem tivesse a eabeça den tl'(l cle uma
talha, lUas tão bem aj LlS tada ao pescoço que o ar daquelle vaso não tivesse communicação alguma com o
ar, qu o rodeava, é força que morres e em mui pouco
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tempo u[ocado, e portanto morreria antes ue que a
circulação acabas e. E. tevãu !-fIles observou que respirando com a cabeça dentro de um vaso, que continha. etenta e quatro pollegadas cubicas de ar, não
lhe bastav"Um para respirar em cansaso me-io minuto, e
por um inteiro sem perirro de sllITocar-se.
Deste modo se vi: claramente que o movimento das
aguas não selwe mais que p<:ra adelgaçar as partes gro seiras, e oleosas para evaporarem e exhalarem; o ar
agitado e os ventos varrem e a/impam aquella transpi
ração; e aquelle ar embebido com ella, outro puro vem.
em seu lugar, e nesse movimento contilluo e mudança
da transpiração é que con~i'te a conservação dos corpo.
Do mesmo modo o homem, que e su[oca dentro
daquelle vaso, não é porque lhe falte a circulação,
que não serve mais que para adelgaçar a partes',
(llle hã() ue servir á nutrição e lançar pelo pulmão
e pela pelle o superOuo ; ma porque o bafo, que sahiu
do pulmão, ficou no ar, e este o respira muita vezes;
as particulas pocl res, de que con i. te o eu bafo, o
mataram: o ar respirado muitas veZ(' fica incÇlpaz
de varrer e limpar as particulas podres, que se separam no pulmão; deste modo morre, e não morrêra
se o vento ou o ar agitado valTesse aquellas particulas,
e outro fresco e puro viesse no seu lugar para conti.
nuar na mesma operação do primeiro.
. Logo as aguas do mar se con el'\ra Úl incorruptas,
não só por aquellas regradas m:ll'é, mas principalmente pelo vento, que <lissipam c alimpam da sua
superficie immensiuaue de materias poures, e de exhalações: tantos aniuues mortos ne te elemento, tantas
ex.halações geradas dos betumes, que neLlc se contém,
tantos e tão vastissimo anima ,que transpiram conti nuamen te, sc-mpre mais ti uen tes que a nllmna agua,
é força que apodr cessem,
nã se uesvanecessem esta
c\':llalac,iões impeLlidas do ventos.
A atmospltera elo' lago , charco~ e paues ou feitos
paI' enxurradas dos caudalosos rio, ou pelas agua!> salgauas do mar, se não fosse saclluida e yentilada pelos
ventos causariam a maior poclriclão. De.-I.o modo é que
a atmosphera vai recebendo toda a sorle de npores.
e exhala1iõ s, até que nella Se ajuntam em tanta rruantidade, que se desatam el11 chuvas, cm relam pagos ,
trovões e raios. O que determina mais clepre a alimpar-se a atmosphera delLes, são o montes e os arvor 'do . Estes sempre retém maior calor e maior frio
lue atmospllera: nd. estio, as montanhas e os rocltedos
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de dia têm mais calor que o ar junto Jdles; de noite
têm maior frio tambem: chega a atmosphera agitada
pelos ventos, carregada de vapores e ~xhalações lJatem
contra as montanhas e arvorcllos, mais frias de noite
do que o ar, cUDd nsalll-se, formam-se nuvens, formam-Si fumos e fogos, e to los esses se desfazem em
chuvas, relam pagos e· raios.
Mas as· chuvas alimpam o ar e o depuram das particulas podres; como tambem os relampag-os, os trovões, movendo e sacudindo o ar, o purificam: de te
modo os ven tos não só servem para varrer as pa!"ticulas podres de tudo o que se exhala no no.:o globo,
'mas tambem para formarem as chuvas, os orvalhos, os
relam pagos e trovões, que con. amem e dissipam a podridão do ar: elles são cau a deste circulo admiravel,
pelo qual se conserva a natureza.
Ainda q.ue por sua natureza nenhum vento cja
quente ou frio, a cada um dos quatro cil1'l.linaes damos
algumas destas qualidades. O vento que vem do JIl:ll'
sempre é humido: no tempo do estio o sentimos frio,
e no inverno, quente.
Todos o ventos da terra são seccos, de verão o
sentimo' quentes, e de inverno frios; as mesmas causas
acima referidas mostram a evidencia destes etl'e i tos :
da terra coberta de montes, pedras, metaes e outros
corpos mais densos que a agua, não se levanta tanta
quantidade de vapores, como da superficie do mal':
os ventos que levarem estes vapores, parecerão seccos.
Como a terra é corpo mais denso que a ·agua e o ar,
11a de conservar mais clIlor no tempo quente e mais
frio no t mpo de inverno.
Assim os ventos têm as qualidades dos vapores e dos
]ugarss por onde passam; e, conforme 1'61' a situação,
assim conheceremos a qualidade do vento.

Effeitos da temperat16ra do ar entre os tropicos.
Nb Brasil, e con-iderav.el ramo da serra Cordüheira na
altura de 22 gráos lat. anstral, contir:1úa sudoeste até
quasi ao Espirito San to: nascem de uma e ou tra parte
dilatadi simos rios, dos quaes os mais famosos são o
Amazonas, Madeira, Xingú, Tocan tins, Tapajós, Paraná,
e o de S. .Francisco, etc. e infinidade de rios menores
com as continuas chuvas depois do mez de Março, todos
sahem do seu alveo, inundam muitas terras na distancia
muitas vezes de tres e quatro leguas: além destas cOl!ltinuadas clmvas atê omez de Agosto, o clima é inconstan te,
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por todo o anno chove, ainda no dia' mais sereno; o céo
tempestuoso, com trovões, relampagos e raios. Mas
estas inundações não são simplesmente ue agua; como
todas levam comsigo infinidade de arvores, Jjcam nos
bordos, juntamente com immensidade de peixes e aoimaes terrestres: quando as agua entram no alveQ dos
rios, os ca\TIpos ficam cbeios de charcos, que com o
calor apodrecem, e morrem neUes os peixe:, com os
corpos dos mais animaes e ,egetaes' gel'alll-~e então
immensidade de insectos, que todo vem a apoul'ccer ;
e como o calor' é quotidiano, mais se subtilizam tada
dia, até que tudo convertido em v<.Ipores e ex.halações podres, se desvanece na atillospher<.l.
De6ta podridão provém as febres pestilenta~, que
chamam carneiradas em Mato Gros o, Cuyabá, e Goyaz.
Da mesma origem vêm outro males COlllmuns a todo o
Brasil, como os insectos que tão prejudiciaes são á saude
.
publica. ('l)
Se a nê1Jtureza não tirasse della mesma o remedio,
seriam aquelles lugares inhabitaveis, como se persuadiu
a antiguidade, suspeitando que, pelos ardol'es do sol;
mas a podridão, que se géra cada dia, seria a cau a da
destl'ui<:âo de todos os vivenle, e no mesmo tempo
não se dissipasse; Aí) grandes e continuada. chuvas,
os abundan.tes orvalhos, os trovõ 's, relamiJalTos e raios:
os ven tos constan tes, e ás vezes furiosos, e a iOlmellsidade
das exhalações aroma ticas, são os remedia., com que a
natureza faz aquelles lugares halJitaveis esalubres.
Vejamos de que modo produz a natureza est:!s operações, não só para admirar a summa providencia, do
CHEADOR, mas tambem para saber imitai-os, pois que
tanto contribuem para a conservação do universo.
Tanto que a atmosphera está Garregada ue va~ores,
pelo seu proprio peso o~ vemos cahil' na fórlUa de
chu"a c de orvalho ': alimpa-se deste modo o ar da podridão, que tinha: além de te primeiro modo, a
a ~mosphera cheia de exha lac;ões, ou protedidas das mate!'Ias sulfuteas .ou poures, pelos ventos são impel.lidas
contra as montanhas e os arvoTcdos: as noites entre
os tropicos, como são tão longas como os dias, são frias
e humidas: logo as montanhas, e os arvoredos o serão
muito m:J.Ís que a atmosphera: tanto que cherra perto
dellas, se condensa, formam·se nuvens, que se desatam
(i) Quando publicar o meu dicciouario das llIantas \'uI:{ares
do Brasil em relação a tl1erapeutica vulgar, darei publicidade
;1 uma m'::IlUJria sobre as molestias do l'ará c Rio. 'cil'o.
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cm chuvas, formam-se relamparro. e trol"ues, que- se
desatam em raio.
Assim a atmo pllera, menos fria que as l1lont~mhas ue
noite, agitada e movida, ou pelo seu proprio movimento, ou pelos vento:, cheganlio a elles a humitlallese condensa, e se formam as n uven~, e as l'Jxilalações igua tmente, e deste modo se desa tam em c1111 vas, rela lU pagos,
trovões, raios, e em abunclantissimos orvalhos: quanto
ma ior fór a elevação do vapore. e das exhalaçõe's, lJ nlo
ma ior erá a quan tidade das ch uvas, dos relampagos, e
do" orvalilo . ,Essa é a razão por que entre os tropicos.
as chuvas são tão abundanli sima., e por tantos mezes,
e igualmente as trovoadas; porque naquelles lugar '. o
calor, a humiliade, e a podridão é e'Xce s'iva: ve-mo ele
que modo a natureza procura eli. sipar e alimpar a
avmosphera, pelas chuva e relamparro., que não são·
mais que exhalações feitas em chammas, como os raios;
maS o que emenda o ar mais que tuL10 são os trovões,
saccodem elelle as cxhalaçues, restitue-se-lhe por esta,
agitação violenta a elasticidaue, que se perde ás vezes
pejas calmarias e grandes calores.
Sómente entre 0S tropicos nascem os aromas e toela,
a sorte de especiarias: é admiraval a providencia do
Altis. imo, que naquelles lugares, aonde e géra eacla dia
c cada hora a podridão pelo calor e humidade c'\Jlrbitante, nelles sómente se geram os aroma" mais fragrantes e na maior abunclancia: daquellas arvore com,
o calor, que dispõem a apodrecer os vivente., e o: ve~e
taes, com o mesmo faz transpirar as planta: e as a.n~ores
aromatica : sabemos, por experiencias Cl'l'tas, que os
aromas são um potente correctivo ela .poclriLlão: tanta.
exl1alaçõe. dostesarvoreclo.;,quecUoa canella,a noz-mo·-·
cada, o' Inlsamo, a almecerra e ontros inlinitos, corrigem ao mesmo tempo a podrülão da atmosphcra.

Dos cffcitos da atmosphcra alterada, ou JJodre no corpo
h'll1nano.

o ar nos cerca por todos os lados; entra no e tomarro
com os alimentos, entra no bafe para alimpar as partícula podrcs, quc se separam alli do sangue, que vemos
sahir em fórma de bafo, communica-se ao mais intimo
do nosso corpo pela superficie delle.
.
Vejamos primeiro os eIIeitos do aI' puro no estomago,
e de que modo en tra alli com a bebida e a comida. ()
ar entra na composição de todos os corpos, m.as existe
HelLe do me mo modo que exi te na agua: está tão.
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ummamente dividido, que não se mostra como ar, e
nenhuma propriedade delle tem: se se meter a agua na
bomba Boyleana, faltando-lhe o peso da atmosphera ,
aquelles e!emen to do ar, que não appareciam, começam
a unir-:, e uns aos outros' logo que muito e&tão unidos,
fórmam borbulhas de ar e sobem pela agua, como se
f rres"e. O mesmo uccede com nma macã, com um
nabo: ahe de te fructos immen idade de ar' mas as
substancias animaes são aquellas nas quaes entra muito
maior quantidade de ar que na. precedentes: deste
moLlo consideramos que em todos os corpos existem
os elementos cio ar, não como o ar que respi ramos, nem
com as suas propriedades.
Quando mastigamos, o ar exterior que respiramos
mistUl'a-se com os alimentos que comemos; quanto
mais mastigamo, maior quantidade de ar se ama sará
com elles, e será mais facil a digestão: entram no estomago, mas nelle o calor sempre é uma te,ça parte (01'dinariamente) maior que na atmosphera. Sabe-se que
o ar se pMe dilatar prodigiosamente pelo calo.r, como
vemos se dila ta a agua, o azeite e o leite: logo, aquelle
ar ama sado com o, alimentos se lilataráno estomago;
ao mesmo tempo as partes el lllellLaes do ar, que compunham os alimentos, se diJaLa!'ão tamlJem: farão um
movimento do centro para a circumferencia, como se
faz na ferrnelltação e na podridão; ai> im aqnelles alimentos no estomngo encerrados se dissolverão tão intimamente, que e converterão em uma nata, irrual, liquida e espirituosa: e ta é a quecllamamChylo, esta é
a que nos sustenla, e desta éque se formam todos os líquid.os do nosso corpo e a parte solidas.
Supponhamos agora que um homem vive e em uma
adega, com parlas e janellas fechada, o pavimenlo e
as pal'ed l1ll'midas, sem luz nem abertura alguma
por onde 1udcsse entrar o ar, é certissimo que seria
humido, fétiLlo e podre; porque da terra e das paredes,
e do corpo do mesmo homem sahiriam exha-Iações cOlltinuas, csl:i, se deposita riam no ar : se comer este homem,
esle mesmo ar en trará no estomago com os alimentos:
mas este ar é podre, e a sua digestão o erá tambem, c
por consequencia o Chylo ; mas como deste se formam
todos os humores, todos os seus humores por ultimo
r lerão aquella qualidade: se se tomar uma linha, e se
passa I' por uma gemJ\la de ovo podre, e se puzer em
uma panella de caldo no calor, não digo do estomago,
mas domez de Dezembro, apodrecerá todo, virá fétido
e horrendo ao gosto: tão activa é a minima particula
de qualquer sub tancia podre I
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Entra o ar no pulmão a cada inspiração, e serve para
a conservar e prolongar a viLla e a saude. Estevão Hales
observou quc a superficie interna dos pulmões é mulÍto
maior que toda a externa do mesmo corpo: todo o sangue,
que entra nelles, fica exposto ás impressões do ar que
respiramo!':; alli é que o ar fal dous efIeitos consideraveis, pelos quaes unicamcnte vivemos. Oprimeiro é com~
municaI' ao sangue aquelle fogo elementar, aquella luz,
aquella vitalidade, com que anima as plantas e os animaes; o segundo, absorveI' e embeber as exbalações
que sabem elo sangue, do mesmo modo ([ua elle absorve.
a transpiração insensivel, que sahe pela superficie do
nosso corpo. Mostramos que a transpiração são as partículas mais subtis, mais acres, como tantos excrementos do nosso sangue; pois o bafo é a transpiração elo
pulmão, e é da mesma natureza. E' necessario, para
vi VeI', que se separe do sangue esta transpiração in terna
do pulmão e da pelle ; e estes são os elJeitos do ar des-'
tinado á respiração: emquan to o ar fôr na tural, elas tico,
com h midade, a proporção do fogo elementar, agitado
e sacu Ido pelos ventos, a sua propria elasticidade fará
constantemente estes eíIeitos, e conservar-se-ha a vida
do vivente.
Mas consideremos o ar encerrado, hllmido, -cheio de
particulas podres, como aquelle de uma adega, conforme
dissemos acima, ou peior ainda, como é o de uma enxovia: nelle então não existirá aquelle fogo elementar
ou luz; porque estando encerrado, sem ser ventilado,
pelas particulas podres ehumidas, que sahem dos corpos
viventes ou insensiveis, se consome e apaga: vimos que
uma vela accesa se apaga pelas exhalações podres das
minas, que destroem a elasticidade do ar, e encerrada
em qualquer vaso, logo que lhe faltar a communicação
com o ar livre; do mesmo modo se extinguirá no ar encerrado a luz, agueHe fogo elementar, que nelle exis~e
naturalmente: se um homem respiraI' este ar, ficará
privado daquella vitalidade que neHe reside: como o
mesmo ar está já corrupto, .cheio de particulas podres,
não absorverá aquellas, que se separam do seu sangue,
e ficarão l1elle: mas como é obrigado a respirar para
viver, tornará a inspirar o mesmo ar já cheio das particulas da transpiração insensivel e do seu bafo; a cada
inspiração, logo augmentará a corrupção do. ar, e ao
mesmo passo a sua mesma. Daqui vêm aquellas ancias
mortaes, aqueJle cansaço, aquelle querer respir·ar, e
não poder, ~quellas pungentes dôres de cabeça, aquellas
naus·eas sem poder vomitar: estes são os eíIeitos da po-
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ti ridão do. angue no pulmão, e 110 coração mesmo: assi m
começa a peste, o escorbuLo, as febres terçãs, perniciosas, as febres pestilenta. , mais ou menos aguuas, COI1fornw fM a acti~-idade (10 vonrno, quP é OmeRmo que a
L:orrupção do ar.
Não ómenLe erve o ar, que entra pela boca e narizes,
para respirar, mas ainda para outras muitas acções da
vida. Espirrar, assoar, tussir, escarrar, falia r, rir
chorar, sorver e engulir; todas estas operações serão viciauas e uiminutas. Veremos abaixo que se conbece o
bom terreno pela voz clara, sonora e agradavel dos seus
habitantes: aqllelles que vivem nos lugares humidos,
dlal'co, p~ues e terras alagadas, tUm a voz rOllca,
pesada c baixa.
O ar entra tambem pela superflcie l[O nosso corpo,
não como aI', mas attenuado e de feito pelas particulas
humiuas ou podres, de que esti\'er carl' gado.
, 05 corpos dos animaes são tanta. esponjas vivente, que
lançam de si e recebem tudo aquillo que naua na a tmospllera. Quem se persuadirá (lue o ouro, metal o mais
uenso, compacto e 'igual, que conhecemo. , tem immensidade de púros tão grandes, que póde por elles sabir
agua? Se um vaso cylindrico feito de ouro estiver' cheio
([c agua, e se' comprimir igualmente com a coberta á
força tIe uma' imprensa, não se comprimirá a agua, lUas
sahirá pelos 11óros do vaso em fórma de orvalho: quem
imaginaria que o mel'l.:urio, mais denso e pesado do que
ii pra ta, posto den tI'O de um vaso eleste metal, como ele
qualquer outro, que o atraveR~ar;í e que sabirá em fõrma
de 01' va lho por touos os l'ld os? Todos os di a vmnos o mer'curio appli 'ado :10 corpo humano cm unções mover a
,.;alivação, caUSal' f'''lIre üolnllta C illllaulmaçõcs: os
emplastros de 'antharida produzem ordinariamente ardores de ourina. As folhas ele tclbaco pisaelas com miolo
de pão e algllmas gotta de vinagre, app[icadas na boca
'do C'tomago, causam vomitas, Logo o nos.·o corpo todo e
como um ralo, uma esponja, e púde dar accesso a muitas
suiJstancias para o penetral'em até o mais intimo delle,
Todos os saes tem a virtude de attrahirem a humidade: ponha-se um prato com sal commum bem secco,
outro com, al tartaro, dentl'O de uma adéga fechada, em
poucos dias o sal commum virá hUlOido, e o ele tartaro
(lesfei to em um licoI" que cllamam oleo de tartal'O.
Aqllelles homens, que e ex.ercitam violentamente, COl1lu
são os ma [hadores e egadores, fazem o seu sangue salgado, e da natureza da ourina : vem mais acre, mais
apto para attl'ahil' a humidade: e dormirem ao ereno,
D . . r.
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attrahirão maior quan tidade de humidade da atmof;plJera,
do que se estivesse o seu sangue no estado natural.
A humidade da atmosphera tem maior actividade
de noite que de dia, para communicar'-sc ao corpo
humano: um homem exposto ao sol no mez de Dezembro sofI'rerá o calor de oitenta gráos: ponha-se á
sombra, o calor nella será de 20 gráqs menos: de noi,te
o calor erá ainda menor; se na atmosphel'a existirem
muil.as exllalar,;ões e vapores, .iii vimos que estas se
condensam pelo frio, e de 'noite serão mais activas
para entrarem no no~so sangue: quanto mais estiverem
os póros abertos, quanto mais de noite estiver o corpo
esquentado ficará mais tlpto para <Ib~orver aquelle sereno e aquel1e orvalho. Admiremos o instincto dos
naluraes do Brasil (lmliús) para se preservarem da humidade e do sereno da noite: t.odos ordinariamente
se persuadem que os Tapuyas c nações semelhan tes
dormem nas hamacas sempre com fogo dcbaix.o e pelos
Iaflos, por temor dos bichos e serpentes venenosas:
a expcriencia lhe mostrou, que só dormindo levantados da terra, com fogo continuo, podiam con ervar
a saude, Ji sipando a humidade da atmosphera, tão
abundante e tiio cons t::ln te em toda a Amel'ica Meridional : em Pekim todus dormem em cima do forno
ou da c:laminé, aonde fazem a cozinha; os lavradores
e villàes cm todo o dilatado Imperio da Russia dormem
do me, mo modo: por eslft precaução se livram de muitas
queix::ls, e na China da ,peste.
MM, Petit e Reaumur observ::lram que o :lI' se ahsorve e amassa com a agua, c com todos os licores,
se forem ~alinos; fica então nelles como parte constituente: se o ar iôr podre, humido ou dotado de alguma qualidade venenosa, o liquido, aonde entrar é
t"ol'ça que adquira aquellas qualidades.
Estevão Rales obsel'Vou, por repetidas .experiencias,
que as plantas embebem e chupam de noite a bumi-·
dade do ar. Pela experiencias que referimos acima
na pelle humana se' observam poros, pelos C/uaes sahe
a tl'an~pil'ação, e por outros semelhantes entra a humidade pura, ou infestada do ar' : são tão pequenos estes
poros, que Lewenhock observou com o microscopio
que o e paço da pelle humana, coberta Gom um grão de
arila ordinaria, mostrava cento e cincoellta mil póros;
pOl' esta infinidade é por onde s~hem as exhalações;
e de noite, ou quando estamos malS dcscançatlos, corno
no temi o do somno, entram em fórma de fumo ,por
ell s a humidade e a e 'halnções da atmosphera.
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M. Bouilielmostrou a causa de muitas doenças, ObS8i:vando sómente as varias alterações do calor, do frio e do
peso da atmospbera, considerando os effeitos que produziam nos elementos do ar constituen les dos 110 sos humores: estes dilatando-se, ou compl'i mil1do-se, aI leram
consideravelmente a nossa saude: mas poucos foram
os medicas que consideraram os eífeitos do ar podre e
sulIocado, no qual respiram e se movem os homens.

Da infl'Mencía do m' corrupto
humano, e das doenças

n~
qlW

constituição do corpo
vem a ]J(tdecer ..

Toda a superficie da tCrl'a de altura me-mo de al~un
pés consta totalmente de materia podre: tantos animaes e vegetaes, que apodrecem e apodreceram desde a
sua cl'eação, todos fical'am nena. lIa sitios que.exhalam
taes vapores, que mudam a côr da pra La lavrada e do
estanho; outros, aonde o ferro mais p-Glido se enferruja: as c6res. vermelhas c azues desmaiam; o que tudo
provém da ditTerente sorte de saes, que nadam ·continuamente na atmospllet'a e ([ue se levantam l1'.1 terra:
assim cada porção della, cada disLl'icto, cada comarca,
e reino tem sua na tu reza pa I'ticular: daqui vem a
compleição, as inclinações, a fórma do corpo, a feições
do rosto e da sua CÔl', a vivacidade ou a estupidez do
natural: destas qualidades do teiTeno participam os
ventos; levam comsi<ro os vapores e oxhalações e produzem elfeitos dirrerenLes tIaqucIles que se podiam esperQ.!' dos lugares onde chegam Pekim, a quarenta gráos
de latitude Lio Norte, ó fria por extremo, quanl10 experimenta os ventos do 'one: passam estes por terras
e por altissimas serras cobertas de nove e levam comsigo as particulas frigol'ifel'as. Vejamos agora os effeitos da grande humidade e do calor.
Vimos acima as causa da podridão j agora veremos
os elIeitos que produz nos corpos; aonde houver a
maior quantidade de humidade e o mais perdurllvel
calor, alli s.el'á mais violenta. Leamos a his Lo ria da
doenças ordinarias da ilha de Java, sita debaix.o da
linha equinocial, escripta pelojudicioso medico Bontius,
como tamIJem da temperatura do ar, e veremos que
con(inna tudo o que temos relatado: é a minha intenção mostrar por ella as doenças que devem reinar
em toda a província 110 Maranhão c Pará, quasi na lnesllla
laLitude tão humida como Java; e o mesmo se deve
enl,euder de todas aqnellas habi tações, que bordam
aquellcs caudaloso~ rio'> (~"IlI:' atravessam il pro 'incia
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do Brasil. Diz Bontiu , citado, que aquella ilha é extremamente humida, não só pelas chuvas de seis mezes
ontinuos cada anno, mas tambem pelos DJ.uitos rios
com que é regada; que os calores depois das nove
horas são insupportaveis, e que ninguem sahe fóra
de casa senão de tarde: deste modo se gera tal podridão e a atmospbera adquire tanta corrosão, que os
vestidos fechados apodrecem e o metaes, e ent'el'1'ujam,
Que quando ventam da terra certo:> 'entos, alimpam a
atmo phera e a fazem saudavel, os quaes, se lhe faltassem, não seria habi tavel: que o terreno da ilha é
fertiJ, a terra negra e forte; que della se levantam,
como de todas semelhantes, cxhalar;ões tão acres, que
se manHes tam pelas doenljas que nomea remo logo: todo
o anno se divide em dnas secções, uma, que contém
o inverno, que consiste em chuvas abundantissimas; o
resto são calores excessivos; ma as manhãs e as tardes,
depois do sol posto são frias, eomo as noites, os orvalhos
abundantissimos e nocivos, o resto do dia ardente.
As doenljas ordinarias são uma sorte de paral.vsia, qu
chamam beribery ou bereberi1t1n (1) : a causa é, que o
corpo esquentéldo e relaxado ao mesmo tempo pelo
(;alor, foi penetrado subitamente pelo sereno da noite;
acommette áquelles principnJmente que se descobrem
e que dormem com as janellas abertas ou expostos
ao sel'eno: outra enfermidade semelhante reina no
mesmos habitantes, e pecie de catalC'psis, que é a mesma
que reina em GCla e em todo aquelle reino, á qual
chamamos o ar, e provém da mesma causa: .fica (J corpo
l'lgido e immovel como o marmore, os dentes fechados,
(\ morrem nestn 'onvulsão universal, ou tctanos doí'
Gregos, cm ponc:l, horas .
. No tempo dos calores as dial'l'ltéa c as dysenLel'ias
apparecem e são mortaes; 'e quan Lo ma is a secção dos
calores. estiver avançada, maiores estragos fazem
aquellas doença : porque os ardores do sol têm apodrecido toda aquella materias das enxurradas, e estão
já tão subtili~adas e espalhadas pela atmosphera, que
ninguem e pócle preservar da , ua violencia : no mesmo
lempo reina aquella terrivel e funesta doen(a cholera
morbus, na qual os doentes em poucas horas acabam a
vida purgando e vomitando sem c sal' al' morrer:
reinam tambem febres iotermiLtentes, mas de natu(1) l-3sta enfermidade e a febre amarella, o co)era mOl'bus, são
l,ambem do Valle do Amazonas, OIllOlllosLl'arei quando (lllhli',li' o III 'li rlil:cioual'io da (llalJla IISlIaes do Ill'a~jl.
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I'cza tão maligna, que e tl~rminam ordinariamente
por hydropesias, e est.as com a morte; muitas vezes se
convertem em febres ardentes com delírios, e mOrrem
pela inDammação das parotidas, pintas e carbunculos.
Na mesma ilha o lei te das mulheres brancas é tão
acre c amargo, que as mãis são obrigadas a dar a cr~ar
os seus filhos às negras, porque só ellas têm o leite
oleo o e docc, capaz de nutrir os menino ao peito.
No forte de S. Jorge na India Oricntal, na altura
de quatorze gráos de latitude, não longe de Gôa, quando
o venlo vcm do lados do Occidente, desde o mez de
Abril até o fim de Julho, o ar vem tão ardente.. tão
ecco e in. upportavel, que e não fôra pela viração
do Sudoeste, depoi. do meio dia, os 11abitantes não
poderiam viver naquelle ar: os ctreitos destes calores,
'eccando o sancrue e dissipando o mais subtil delle,
fazendo-o apodrecer por não poder circular nem ventilar-se, 'âo cahirem na cholera mOrb?IS, febres com
frenezis; na doença da terra, chamada b~ribery; desde
o meio d Outubro até o principio de Dezembro o
vcnto começa, c continúa entre Norte c h."'ste: então
começam as chuvas, e ne ta secção é que reinam as
dianlJeas e dysenterias: no resto do anno o ar é temperado e as enfermidade seguem aquella temperatura.
Tanto em Portugal, em todos os lugares que borda o
Tejo, em Angola, aonde inundam tantos rios aqueHe
reino, como em toda a America, depois das inundaçõe ,
Jogo crue as materias das enxurradas começam a apodrecer, o aI' se infecta e produz semelhante podridão
nos corpo. : manifesta-se por l,oda a sorte de febres
podres c ~obreludo por Ilysenterias; terminam-se eUl
suorcs fl'lo., em pinta., convul ões, ciJl'bunculos, raras
vezes em parotite c bl1bões, quc snppurrlm benignamente, c muito mai. raras por uores abundantes f!
universaes, que escapam com a vida,

Dos sitios mais adios pam fundm' cidades e povoações.
Aristoteles queria que, para flllldar uma cidade, duas
cousas se devam. attender, A primeira, a conservação
dos hahitantes; e a segunda, a sua utilidade. O sitio
mais adequado pal'a sati fazer estas intenções erá
aquelle virado para o Odente, aonde as aguas sejam
viva!> ,e correntes; sitio que tcnha muitas entradas,
pelas quaes possam entrar embarcações e carros, lanto
de verão como de inverno' que não seja bumido por
f'xtl'f'mo lIem ~ll'ido, romo :ão O, rochedo: que. eja

!78

DICClONAIUO ,

ventilado ante pelos ventos frios, como são os do
Oriente e do NorLe, que pelos do Sul e OccidenLe. humidos e quentes ordinariamente. Porque os habitantes,
pela fabrica das casas, pelos vestidos, exercicio e fogo,
facilmente se defendem do frio: que estes lugares
sempre devem ser prefel'idos aos quen tes e humidos por
ex.tremo; porque os naturaes são forLes e robustos,
magnanimos e industriosos; ainda que os nascidos em
climas suaves são de ordinario ociosos, neg.1igentes e
por extremo deliciosos.
Mas succedc ás vezes, que pelas 'razões de esLado é ne·
cessario fundar uma cidade em lugar menos conveniente
á conservação dos habiLantes: t.alvez frio pela vizinhança de senas cobertas ue neve por todo anno ; outras
em lugares tão ál'idos, que nem produzam alimentos,
nem dêm aguas para o commum uso da vida: tambem
em valles dominados de serras e mais fre,quentemente
em lug-ares baixos perto de rios e lagos.
Então é que a 'arte deve supprir estes defeitos da natureza, fabricando-se as casas de tal modo que os ventos
frios não as offendam. Por esta razão as ruas não devem
ficar viradas para aquelles lugares cobertos de neve:
devem as casas reparar os ventos, que alli assoprarem,
como tambem as igrejas e as praças publicas, na intenção que não haja interrupção nas funcções publicas,
nem no tl'abalbo dos habitantes.
Dissemos que os ventos oommunicam as qualidades
dos lugares por onde passam, Se ró l' preciso fUlldar uma povoação perto de lao'os, ou campos alagados com aguas encharcadas, devem as ruas ser viradas
com tal precaução, que impidam os ventos que passam
por aquelles lugares tão mal sadios. Tan to quan lo fór
possivel, seja a cidade de tal modo construida, que fique a maior parLe della expostc} aos raios do sol do meio
dia. Nos lugares áridos, ou pelo tel'l'eno ser de arêa,
de cascalho ou de pedra viva, deve-se plantar nelles
tantas arvores quantas permittir o sitio: abril' poços,
fazer cisternas, cascatas de agua, fontes de repuxo, com
regos e canaes pelo meio das ruas.
Mas nenhum sitio é menos sadio que o dos valles dominado por montes e serrar altas: as chuvas os inundam ; os nevoeiros não se dis ipam que por um, ou outro
vento: quando qualquer delles ventar, será violento e
tempe.stuoso; porque leva a forç,a de um liquido, agitado, como se fosse por um cano. A humidade será continua : os vestidos fechados se rõem pela traça: as se·
mcnle~ !las tulhas e celleiros se perderãu pelo gorgu-
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lho: 3S C3rnes e peixes não se conservarão, como lambem o pão e mais comidas, ou pelo mofo ou pelo bafio;
não havendo naquelles lugares a constante ventilação
do ar, torlos os vapores e exhalações lhes ficarão por
tecto. Além destes inconvenientes, oul.ros maiores são
muitas vezes irremediaveis. Raras vezes se vêm vallcs
dila~ados, sem que sejam regados e inundados pelos
l'ios, que em cel'tos tempos tudo alagam; ficam as terI'as cobertas 1e aguas turvas, podre e que por ultimo
vêm a apodrecer, ou ,nas adêgas ou em todos os lugares desiguaes que bordam aquellas torrentes. Raras
vezes os ventos são pUl'OS ; ordinariamente trazem comsigo, ou as partículas da neve do alto das serras, ou os
vapores dos lagos e terras alagadas: accumulam aqui os
ventos tantas qualidades contrarias á saude, como nos
lugares levantados se dissipam as nocivas. No inverno
estes si tios serão sempre fl'ios, no estio ardentes pelo reflexo do sol, que vicr de uma .c de oútra parte dos montes que dominarem a povoação: daqui mesmo nascerá
o arsuffocado, os bocbomos e todas as doenças mortae.
que produz uma tal atmosphera.
Se nestes sitios houver bosques espessos, arvoredos
altos, à humidade e o frio será maior; porque os ventos trarão comsigo a bumidade continua, que evaporam,
c o frio que adquirem, maior sempro que o da atmosphera. Por experiencia sei que semelhantes lugares são
infestados cada anno com leures in termittentcs da peior
sorte, oom febres ardtntes e pes tilenoiaes. Adian te indicaremos os remedios contra o" ar humido das campinas
ccampos rasos; e os mesmos poderão servir a emendar
o aI' corrupto elos valles.
As povoações plantadas nas vastas campinas, sem vizinhaonça, nem de montes nem de arvoredos, têm tambem muitas incommodidades : quanto mais humido fOr
o terreno, mais di1ficilmente se dissiparão os vapores
delle; porque, faltando os montes e os bosques, os ventos regulares "ão raros: tambem as aguas serão de má
qualidade; aonde não ha montes nem outeiros, a~ fontes são raras, e se alguma existe, não é de propriedades
louvaveis: mas as aguas das chuvas, não tendo corrente,
ficarão encharcadas, apodrecerão, e, não sendo ventiladas
pelos ventos, a atmosphera será sempre bumida e podre.
A corrente das aguas e os fogos continua.dos são os
unicos maios que podem remediar o ar humido e, os nevoeiros, tanto das povo~ções sitas nos valles, como nas
campinas. Acorren te das aguas se adquire por canaes,
ou fazendo taes reparos aos rios, que augmen tem a I'C-
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locidade da sua COITun t.e : não sól1wn te l'etlunJa em li Iilidade sumllla pI'evcni r por eUI,: as 'Inundações, ma:!
tambem purificar o ar e seccar o terreno. Dissp.mos
acima qlle o ar se mistura e se amassa com a agua:
se esta fOr oorrente, a columna de ar que lhe tocar levará o mesmo curso; e por este movimento se ventila' e
,e renova, levando comsigo os vapores e a IJUmidade
(laquelle lugar. Gera-se pelo cur odas aguas um vento
artificial, queé tanto mais sadio, quanto ell fdr mais
rapido,
Atravessa o rio Sena a populo a cidade-de Paris; e. tá
de uma e outra parte bordado de caes fortissimos;
correm a' aguas forçadas com tanta velocidade, como
e fossem por um caÍ1~1 : os fogos de uma tão populosa cidade aquecem e agitam a atmospbera della; e
como a columna de ar, tlue cobre a agua do rio, é mais
fria, é ferça que se "enove a cada instante, tanto para
vir fazer o equilibrio daquelle da cidade, como por ser
levado pela corrente da agua: deste modo no meio de
uma cidade tão habi tada existe con tinuamen te um vento
artificial, que ventila e renova a sua atmoSlJhera e é
causa em parte da sua salubridatle.
Se faltarem rios nestes sitios, é necessidade indispensavel mandar abrir canaes, para dar corrente pelo menos á:; aguas da chuva e dos u os domesticos da vida:
ainda que o terreno seja secco, quando se abre a terra,
á certa altura sempre se encontl'am olhos de agua e
mui tas vezes fontes, e tão abundantes que podem servil'
a muitas fabricas. Por este artificio a republica de HoJlanda, Veneza e BJ 'avia e o impel'io da China fizeram halJi I.aveis lugoa ros, pejo sen si tio, per-niciosissimos ~l stlllde.
O segundo meio tle remediaI' os males cpw causa a
grande hUlUidade, são os fogos continuos. Todo o fogo
attenua e rarefaz o ar, e aquelIe vizinho mais frio e
mais pesado vem fazer equilibt'io com elle: deste modo
se agita continuamente, e se géra um vento art.ifieial.
que dis ipa e ventila a humidade, tanto do vestidos
como dos moveis de casa.
Está a populo i sima cidade de Pekim plantada em uma
vasti, ima campina: todas as casas são terl'ea, ; o terreno é humido: o que preserva esta nacão de muitos
males é dormirem sempre sobre o fogãó ou chaminé,
aonde eozinham, seccando-se cada dia os 'vestidos, dis~ipando-se a transpirnção in ensiv01, agitando-se e renovantlo-se o al' cada dia" pelo menos uma vez por
algumas horas, emendam a má qualidade do terreno.
NaRnssia o terreno coberto ele neve por oito meze ,
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e ue uilataLlí'simos bosques, é summal1lente humido
(a neve evapora muito mais que a agua, ainda na força
das geadas); todos os habitantes daquelle dilatado imperio vi vem em casas terreas ou mui to baixas, por serem
feitas d.e traves; rarissimos são os montes, e contra a
humidade exorbitante do terreno defendem-se 56mente
dormindo, de verão e de ia vemo, sobre as chaminés.
São robustos, 'vigorosos, e raras são entre elles as ell~
fermidades, Poderi:l SOl' util esta intl'oducção na nossa Amerfca,
pr inci pa lmen te naquellas povoações si tuadas jun to dos
graDLI s rios e terras baixas, mostrando-lhes já os Tapuyas o exemplo de uoqnirem nas hamacas, sempre
com fogo debaixo.
Sei que na pr'ovincia de Baku em Pel'sía, sita::lo sudoeste LIo mar Caspio, jámais so viu peste, sem embargo
ue haver Ll.ev<lsta lo todas as provincias circulllvizinhas:
todo o seu terreno es tá cheio de fon tes de azei te de betume, que cha mam na1) 11 t:l ; mui tas ca vernas ardendo
continuamente; e basta metter um bordão na terra
perto doll::ls para começar a ardor', como se se puzesse
em uma fornulha. Olcal'ius e Kenfer, que visital'::Im esta' maravilhas da naturez::l, confirlUam esta relação.
Nes tes si tios humidos, aquosos e alagados seria
necessario viver em casas altas, antes no segundo e
terceiro aud:u', que no primeiro: evi tal' a morada de
casas teneas, nem lageaLIas com tij ola ou pedra: se
a necessidade obrigar seria me 1110 r assobradaLl.a, com
o fundamento de ossos queimauos. ou carvão feito em
pó e arGa_grossa, o que embebe forteniente a bumidade :
as pal'elles, quanto mais espessas, sempre serão mais
humidas; se 1'e. istem mais ao. anlores do sol, mais
dilTIcilmenLeseseccalll: a janellaseasvaranclas devjam
ficar virauas par'a os ventos I\lais sadios, que seriam
alli os seccos e frios.
Ha neste ponto uma .regra geral: que o si tio, aonde
se l1a de fundar a povoação, não tenlta qualidtlde alguma
com excesso no calor, no frio, na humidade e na
seocura: logo que Ilou ver excesso em <llgullla dellas,
é força que altera a nossa constituição, gerada com
tal l!armon ia, que não consen te, para conservar-se,
exce' ·os. I:Iipocrates quer que as povoações'estejam viradas para o Oriente antes que para Norte; antes
para o Sul que para o Occidente: nestes si tios os Caloros o 6s frios orão moderados; além disto, as aguas
expostas aos rai:r do sol, logo que nasce, se depuram
e aclar:lm; são mais lev's, suaves, sem sabor c Lrans- D,
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parente . 3qui os habitante~ ~:10 de boas cures, de
beBa esta tura, a voz é cla ra c en toada; são mais
activos e engenhosos do que aquelles que vivem expostos para n Norte; :J fecundidade da mulheres é
maior e parem com menores perigos.
Leão Baptista Alberti pMe er o mais judicioso autor nesta materia : diz que u~a cidade terá toda a dignidade e formosura se se fundar em sitio mediocremente levantado, que possa ser lavada de todos os ventos; que sirva como de atalaia aos campos ferteis
vizinhos, aonde haja agua c lenha; e que para se determinar o seu assento duas cousas se (levem antes investigar: . a primeira, a~ qualidades do terreno; e a segunda, a bondade das agua .
'
Costumavam os antigos expô!' os figados dos animaes
a,o ar daqnellc lugar, não só para fundar alguma povoação, mas ainda para acampar: expunham ao mesmo
tempo os figados dos animaes daquelle sitio; e quando
observavam que os dos nascidos fóra rJelle apodreciam.
em p!'imeiro luaar, o mudavam, tendo aqhelle lugar
por suspeito: deye-se considerar tambem se a quantidade de insectos e a SLIa má qualidade poderão impedir o viver com segurança. Já se viu despovoarem-se
provincias e ilhas inteiras pela immensiclade de ratos,
ele formigas, de erpentes e, o que é mais de admirar,
pela immensidade de coelhos. Deve-se tambem attender
á abundancia, ou á fa!.ta de frLIcto e de ementes: a
grandeza e belleza dos homens, como tambem dos animeas e das arvores daquelles contornos. Ha si tios infectados com e:'\:balações malignas, que aITectam não só o
corpo, mas ainda o animo: é natural a muitas provincias
terem a maior parte dos homens as pema tortas, com
chaga, inchadas ou com codea : em outras, como no
Egypto,.infinidade de cégo : em Cartagena, na America,
a lépra ; em muitos lugares do -arte, a sarna; nos Alpe ,
papos na garganta: mas o que é mais extraordinario,
que haja sitias que induzam os homens a ser cru eis a si e
aos seus semelhantes. No Japão, pela minima a1Jronta qualquer se ma ta. Ali i os castigos são os mais borrendos: houve já uma epidemia, na qual todas as moças e ra.
parigas se matavam sem causa manifesta.
Não conrém, diz Baptista Alberti citado, fundar tão
perto do m}r cidade alI villa que possa receber delle
o menor clan,no: pe!.a violencia dos ventos ficam as
vezes as praias cheias de limos e plantas marinhas,
que em breve tempo vêm a apodrecer; augmentarse·hão os damn os, se o si tio fôr ba ixo, todo cle arcaI.
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Allím destes int:on venieo tes, os halJi LanLes serão molestados dos olhos: o reflexo do sol dará nas janellas
, praças expostas para a praia, e todos os' officiae
'om-erão esLe damno: a mesma cautela se deverá ter
quando l'ôr necessario fundar povoações perto dos grandes rios, lagoas ou tanques dilatados.
Succede mui tas vezes que pelas inundações dos caudalosos rios· ficam lUuitos campos alagados: seccam-se
110 verão e ticam então muitos charcos; formam-se
atoleiros immensos e paúes, nelles apodrecem e se géra
i mmensidade de insectos. Se desgraçadamen te succeder
que as aguas do mar, por alguma tormenLa ou outra
qualquer causa, vierem a misturar-se com aquellas eDGharcadas, ainda que dOGes de an tes, enLão se formará
a mais horrenda podridão que infestará todos os habitantes muitas leguas á roda Coom febrcs il1termi ttente
perniciosas e febres ardeu tes da mesma na tUl'eza.
O que se eleve notar de mais particular nesta mi 'tura
las <lguas doces e salgadiJs, é que a agua das enxurradas,
ainda ([UC apodreça, nem () tão depressa, nem a podridão
que causa é tão nociva como quando se mistura com a
agua salgada. e que fica encharcada igualmente com a
doce: en tão é que produzem aquella pestilen ta atmosIJhera, que causa febres mortaes, que, ou maLam logo,
ou se terminam por quartãs perniciosas, por ictericias,
por hydropesias e por cur<;os de sangue mortae .
A' vista do referido, procure-se quanto fór possivel
a praia aonde houver penhascos, aonde o fundo do
mar não fM mui alto, que seja de o-rêda ou de arêa
vi va; a praia mais leval1.tada que baixa, sem rochedo
asperos, que impedem desembarcar com facilidade:
que na quebrada de enco:stados montes se levante no meio
delles com bastante campo raso, paTa nelle fundar a
cidade ou forLaleza, que não fique dominada pelo cÍl''umvizinhos montes: dcste modo nem as vaeras do mar
poderão lançar na praia !lervas, nem materias que
apodreçam; nem os vapore, que se levantar~m das
aguas, orrenderão os babitante , porque se dissiparão
antes de chegar aOs edificio . Fune tas experiencias
mostraram que ainda o mar tem inconstancia nos seu
limites; muitas praia e terras vizinha foram alagadas,
:(',amo se vê hoje em lUuitas cosLas de Bretanha em
França e cm Hollanda; c em ouLra" o mar se l'eI:irou e ficaram praias nà as, o que (j vê cada dia
110 reillO de Suecia. PIa tão GOllheceu estas mudancas
quando aconselhara fundar as 'jdade' perto elo már,
s 'mpre na elistancil ele Cp1" tro legllas.
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Como nos valles tudo são extremos, ou de humidade,
ou de calor e de frio, assim as povoações fundadas nos
montcs têm a violencia e a variedade dos ventos: se
nelle o adór puro e ventilado, nenhuma enfCl'nüdade
çausada de podridão se deve temer; se n50 têm a molesUa das moscas, mosquitos, lesmas., sapos e J'a~os com
excesso, como são infestados os lugares humidos e
baixos, têm perigo os trabalhadores, e todos aquelles
que vivem sempre expostos ao ar, de cahil'em em enfermidades inOalllmatorias, como são: esquinencias, pleurizes e todos os males do peito. Ajuntar-se-1H\ a esta
intemperança do ar frio, secco e ventoso, a insupportaveI mole6tia do dillicil accesso, tanto por agua como
pai' embarcações, tanto a cavaJlo como em carl'os.
Todas as nações conhecidas busc.am sempre as borda::;
dos rios para fundarem povoações: tiram os' homens
deHes o sustento; poupam navegando muita fadiga ()
trabalho; conduzem para a fertilidade' das terras, e é
certo quese soubessem aproveitar-se de semelhantessitios, que a natureza lhes ofTercce tão liberalmente,
fariam as suas habitações e a vida deliciosas: ma ordinariamente, peb negligencia, ignorancia dequem os
habi.ta, servem os rios, e principalmente os caudalosos,
mais para a sua ruina que para a sua conservação.
Os males, que causam as inundações, não consistem s6
na hum'idade; o principal é apodrecerem as aguas das
enxurradas: trazem comsitTo os rios, quando al1em
1'6ra do seu alveo, toda a sorte de materias, que põ"1' ultimo apodrecem, ou sejam vegetaes ou animaes' ficam
pelos campos, quando o rio entrou no seu costumado
curso, e o peior é que fiqumn estas aguas nas adegas,
nos poço. e nas cisternas. Ord inariamente na Europa
as inundações 'succcdem na primavera alé o mez de
Maio: e suppostoque os calores do mez de Junho sejam
grandes, ainda não se senle a podridão; mas continuando pelos mezes de Julho e Agosto, evaporam pouco
a pouco, e por ultimo vem a apodrecer todas aquellas
<Iguas encharcadas e o flue nella e contém: geram-se
immensidade de insectos, cheiro insupportavel, a. aguas
vêm verde, turvas, c cada dia augmentarão a malignidade, quan to maior fór a vehemencia dos calores: en tão
aqueLles povos cahem em toda a sorte de febres, principalmente intal'mitlentes, perniciosas, continua com
delirios e parolites, que raras vezes suppuram; dysenreria , coleras, quarlãs, 'lue se terminam, ou por
ictericia ou hydropesias.
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.Males que causam as aauas eneharcaclas no IIIaares
aonde se cultiva o a1'1'OZ e meios lmra 1"erned'ial- os.

Temos dado a conhecer bastan temen te os etrei los das
enclIarcadas e das enxurradas; mas aqueHas que
ficam nos campos depois da culLura do arroz são as mais
perniciosa"; é consLante que neces~:;ita aquella planta,
para dar fructo, cobrir-se de agua e alagar os campos
aonde e tá semeada; e se os lavradores não tiverem a
precaução de dar cursa a esLas aguas, logo que se acabar
a sementeira, por canaes, pontes levadiças e diques,
então ficam expostas aos ardores de estio; enfecLa-~e o
ar, e o pagam os habitantes com toda a sorte de febres,
que se terminam ou pela morta ou doenças que duram
por toda a vida; e iSLo mesmo succede nos Estados de'
Veneza, em Guilão, em Persia, e no reino de Sião na
Asia, aonde se cultiva o arroz com abundancia.
Nenhuma villa ou cidade poderá jámais ser sadia, se
nos arredores houver paues, aLoleiros e aguas encharcadas; porque não sómente a a tmosphera daquelles lugares será sempre perniciosa, mas ainda dos lugares circumvizinhos: os ventos trarão comsi~o aquellas exhalaçôes, e as communicarão a todos os lugares por onde
passarem: e as viHas ou cidades serão tão molestadas
por ellas, como se estivessem sitas junto dos paues e
charcos.
Os remedias certissimos são fazer as aguas correntes,
lnisturando-Ihes aguas vivas, abrindo canaes e fazendo
os reparos necessa.ios para impedir as inundações dos
rios. Por exemplo: se se quizesse corrigir um charco,
ou paul, devia-se abrir um canal, que começasse em algum ribeiro ou fonte abundante, e que atravessasse o
lugar destinado, terminando-se em rio ou lago de aguas
vivas; e deste modo resultariam dous bens aos habitantes, e são os mais consideraveis da vida: o primeiro, a
saude; e o segundo, a fertilidade daquellas terras novas
e bordadas por canaes.
Pedro Salio Diversus refere .que na Italia havia uma
praça de armas com profundos fossos, que cercavam as
muralha, cheios da chuva, q·ue pelos ardores dos meze
de Julho e Agosto, vinham tão fetidas e tão podres que
todos os habitantes della calliam em febres pestilentas:
felizmente houve quem acudisse pelo bem publico,
mandando seccar aqueHes fo. sos; e foi talo etreito, que
járn:lis naquelle lugar se obscrvaram sem@lhantes febrc .
~ seguJldo meio é mandar entupir as covas e luO'ares
desIguae.. dos campos sujeito ás cnx.unadas, ou infc'~lguas
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tados com charcos, fazendo transportar dos outeiros ví~
zinhos pedra e terra para aplanar os campos, de tal modo
qne possam dar corrente ás aguas.
Acham-se campos cobertos com bosques de pinheiros,
e outras sortes de arvores, mas o fundo tão cheio de
troncos e plantas que fica impenetravel aos raios d0
sol: gera-se neHes toda a sorte de insectos no tempo
do estio, augmentando-se a podt'idão cada dia, não só
pelo ar encenado mas tambem pelas agua:; corruptas,
sem ventilação alguma, Dem pelos ventos nem pelas
chuvas.
Agitou-se a questão entre os naturalistas: Se seria
mais conveniente, para seccar semelhante terreno, cortar- ou arrancar todas as arvores, ou deixal-as, atFavessando canaes -por todo elte ? A bOa physica fundada na
experiencia aconselhou a resolução seguinte: Não sedevem arrancar nem cortar todas as arvores daquelles
terrenos: devem- e cortar partes dellas, de tal modo
fIue entre uma e outra arvore fique o terreno tão expost0
aos raios do sol, que possa sentir a sua força; deste modo evaporará o terreno, e as anores, que ficarem, servirão como de bombas, que levantarão a humidade
superfiua: observou Estevão Hales que as plantas e as
arvores embebem pelas raizes quarenta vezes mais humidade para seu alimento do que os animaes: de tal'
modo, que uma arvore de igual superlicie no tronco,
ramos e folhas á superlicie do corpo humano, attrahirá
quaren ta vezes mais humidade, do que o homem tomar por alimento: a comida e a bebida de um homem
ordinariamente é de ai to libras em vinte e qua tro hOl'as :
logo uma arvore de igual superfície embeberá trezentas
e vinte libra de humidade pelas raizes no mesmo
tempo. Por este meio se seccará o teneno, mas nunca
ficará tão enxuto, nem sadio, como quando ficam estes
campo atravessados de canae-, com descida bastan te
para dar corrente às agua.

Do bosques e dos arvoredos cons'iderados {avo/'aveis ou
'prejltdic'iaes á saude pttblica.
Por bosques entend.emos um dilatado campo, aonde
toda a sorte de arvores e plantas DaECe, mas tão juntas
umas das outras, que o sol jámais penetra até o seu
tronco; porque aquelle espaço, que medêa entre uma
e outra arvore, está coberto ele arbustos e carrascos e
outras plantas: daqui vem ficar sempro humido aquelle
terreno, e o ar tão disposto a apodrecer. Os vapore:;
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c cxhalaçües, que se levantarem destes bosques, é certo,
serão· sempre humidos e podres, e os ventos, que por
clles passarem, terão as mesmas qualidades.
Por matos entendemos um campo, monte, ou SArra,
da qual o terreno está coberto de arvores ou de
fructo, ou para madei l'a, mas com tal ordem, que
en tre uma e outra medê~ um certo espaço exposto aos
raios do sol; então o ten:eno é já secco, crescem nelle
varias plantas e hervas-para pasto de difIerentes gados.
Estes arvoredos, nos climas quen tes, não só são sadios,
mais ainda mui uteis aos povos; e a sua plantação e
conservação se devia promolrer por alltol'idade publica.

Do interior das cidades, o como elevem ser os seMS edificios
para a con.ervrlçào (la sau,de rle seus habitltntes.
Só as nações civilisad.as fundaram cidades, não só
para !le utilisarem pela sociedade mas Lambem para
se defenderem das injurias do tempo e ios inimigos:
mas como todas as a-rtes uteis á vida sempre começ3ffi
com muitas faltas, causadas, .ou pela ignorancia, ou
preci pitação dos que as exercitam, assim as pri meiras
povoações participa-ram ele muitos defeitos, como ainda
hoje vemos os res~os nas mais antigas cidades da Europa,
e da America aonde as ruas são mui cslrei tas, sem direcção, nem termo nos I ugares ma is freqllen tado.> della: sómen te Jepois de 400 annos começaram a cobr i r as ruas de
calçadas, sem alguma limpeza, nem aqueducto para
se evacuarem as aguas, ou da chuva, ou do uso dos
habitantes; as casas eram cobertas ele palha, colmo, de
·ramos, ou de taboas; o que tudo con tribu ia, an tes para
infectar o ar que para consenação e vigor dos
habitantes: essa era a causa das frequentes pestes e
epidemias, que desolavam a Europa até 1700, e principalmente nas cidades situadas nos valles, como
Marselha, parte de Genova, e Flol'encia: além destes
defeitos, as casas eram de taipa ou de argamaça,
outras de madeira encl'Uzilhada; a maior parte dellas
eram terreas: aquelles que moravam no primeiro
e segundo andar não tinham, nem claridade nem
ventilação do ar; por causa da pequenbez das janellas
e portas: e des ta sorte de edilicios usam ainda hoje os
turcos em Constantinopla, no Grão Cayro e na maior
parte do domínio mahometano, aonde a peste faz
horrorosos estragos tanto a miudo.
Mas depois que nas cidades e villas mais culta
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comcçaram os magistraJos a reformar aquel/es defei tos, ordenando fauricar as rU3S largas e direi tas,
que se termin3m a gr3ndes praças; depois que as
mandaram cobrir de calçadas consistentes, como tambem as casas de pedra c cal, com telhados tão firmes,
que resistem á chuva, e com aljarozes e aqueductos
para dar sahida ás aguas, juntamente com a limpeza
d3S ruas; corrigiu-se em mnita parte a corrupção elo
ar das ciJades, de tal modo que depois de 200 anIlO::.
raras vezes se observou o estrago Ja peste na Europa .
. Contribuiu tambem para purificar o ar das cidades o
estrondo dos canos, e principalmente Jas carroças,
introduzidas geralmente de 200 annos a esta parte;
tantos sinos, que dobram e repicam; tantos oflieios
inventados depois da de coberta do nllvo mundo, que
necessitam de fogo dia e noite, com agitação dos instrumentos: além disto, augmentou-se o luxo <la mesa,
ao mesmo passo o fogo continuo c violento das cozinha., como tambem cm cada quarto, para defender-se
do frio: todos estes estrondos agitando oar o ventilam,
e augmentam a sua elasticidade; o fogos ventilam o
ar, causando a caJa instante um vento artificial.
Bacon de Vernlamio. observou que o estrondo dos
sinos rompia o ar, e <lissipava as trovoadas, e que
devia diminuir a peste nas cid:ldes populosas, agitando-o e sacuelindo-o violentamente. Na historia da
academia real elas sciencias ele Paris e prohibe tocar
os sinos quando a trovoada appareceI' em cima do
mesmo campanario; porque por infaustas experiencias
se sabia que a nuvem se rompia pelo estrondo, lançanJo de si logo o raio; pelo que sómente se deviam
tocar os sinos quando apparecesse mui distante do
lugar aonde se tocavam.
E tes ão os defeitos mais nota veis das cidades antiga e a vantaO'ens das modernas. Indicaremos agora
a melhor fõrma de uma povoação ou cida<le, para er
a mais util e a mais sadia; e quantas menos qualidades tiver das que lhe determinarmos, mais nociva
será á saude e conservação dos habitantes.
Já indicámos acima, fundados na doutrina de Vitruvio
e de Leão Baptista AllJerti, que as ruas haviam de
servir não só para r.onservar o ar incorrupto, mas
tam bem ele reparo con tra os ven los que infestassem
aquelle si tio. As vil/as e as cidades si tuadas nos
lugares baixos e humidos, ou nos valles, sempre
deveriam ficar viradas para o o1'te, se daquella parte
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não ficassem serra cobertas de neve, charcos ou
paúes: porém se éstiverem plantadas em sitio elevado,
deveriam -estar viradas para o Sul, no caso que daquella parle não bouvessem aguas corruptas ou serras
cobertas de neve.
Os Romanos faziam as ruas das cidades da mesma
largura que tinham as vias militares ou estradas
reaes; terminavam-se nas portas dellas ou nas praças:
a segunda sorte de ruas era mais estrei ta, e corroe pondia a sua largura á dos caminhos de trave sa, que
sahiam das vias militares.
E' uma villa ou cidade, diz Leão Baptista, uma
grande casa; e uma casa, uma pequena villa ou cida'de: necessi ta esta de praças como aquella de dispensas, ucharias, celleiros, adégas e guarda-roupas ..
As praças devem ser os lugares para guardar e distribuir as cousas necessarias á conservação dos habitantes. Deyem estes edificios. ser fabricado ,não só
com magestade e grandeza proporcionada á povoação
mas tambem com as conveniencias necessarias aos
cidadãos.
Poderá ser muitas vezes que obrigue a irregularidade do terreno a fabricar as ruas e as praças de fórma
difIerente daquella que referimos: mas todas as difficuldac1es se devem vencer para que as ruas, que atravessarem os valles, ou lugares baixos da cidade, sejam
mais largas do que aquellas plan tadas nos lugares levantados: todos os obstaculos devem dissolver-se para
que as ruas e as praças sejam cobertas de boas e firmes calçadas, como todos os lugares publ icos ; que as
aguas da chuva, como as que serviram aos habitan tes,
tenham curso livre e rapido por canaes e cloacas.
Não conheceu Dionisio Halicarnasso a grandeza, e o
poder do Imperio romano, mais que por tre sortes de
edificios, dos quaes todas a" nações, ainda cultas, se
admiTaralU. A primeira, da grandeza e da solidez dos
caminhos publico ; a segunl1a, dos àqueductos ; e a terceira, das cloacas, das quaes diz Plinio que podia navegar-se Dor baixo ela cidade de Roma. Levantam-se
continuamente vapores da terra, como vimos acima
claramente. Se as ruas e as praças forem cobertas primeiramente de cascalho, grMa, carvão em pó, pedra
de cantaria, e tão grandes que possam resistir por muitos annos á agitação dos animaes e 3.0 peso dos carros
e carretas, impedirão qua i todas as exhalações da
terra; darão exito ás aguas, e se conservarão eccas
e podcm- e alimpar mais facilmente. Ningllem duvi», ~[. :37.
.
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dará da necessicla·d.e que tem ainda a menor vilJa, de
c.loacas e de canos, que clem exi to a toda a sorte de
aguas. Leão Baptista quer que sejam fabricados de tal
modo, que a sua abertura fique sempre mais alta do
que o rios, mar ou vallas, aonde se vasa rem ; porque
de outrrl modo refluirão as imm,undicias, e causarão nos
conductos a maior corrupção, do que refere algumas
funestas experiencias.

Da

limpe.ra

l1ecessa1'ia nas vil/as e cidades para
o a'I' puro.

0011SeI'Va1"

Pouco serviria todo o cuidado do magistrado na fa'])rica das ruas, praças, aqueductos e cloucas, ~e não insistisse no quotidiano cuidado de conservar a cidade
limpa: já os jurisconsultos concordaram com os medi'cos nesta materia.
Quando avistJmos de longe uma grande cidade, colUcçam.()s J ·observar uma espessa nuvem que a cobre, e
tão cons tan temen te, que fica vizlvel no dia mais claro.
Sel'ia um admil'avel objecto para quem observas e nos
ares {I (\ tmosphera des ta povoação. Veria levan tar-se immensidade de vapores de tantas aguas, limpas e immundas: de lantas exhalações das hortaliças e,fruclos ::(ue
apodrecem; passamos por um mercàdo de couve"e desmaiamos com o cbeiro dellas. Veria tanta immensida de de exhalações dos eXCl'emen tos de tan tos e tão diffm:entes animaes; outras de não menor podridão, que
sahem dos corpos viventes. Mas as mais fétidas seriam
as dos cada veres, das prisões e dos bospitaes: e deitasRe os olhos para as exhaJações, que ahem das casas
dos tripeiros, surradores, tintureiros e de outras aonde
se fabricam mi.[ sorteR de artes mecanicas, se admiraria como pudessem viver naquelJe lugar tantos homens
juntos. ·Qdeixamo-nos-cada dia de tantas doenças chronicas, de tantas mortes subitas, como vemos nas r,idades,
umas vezes accusando o luxo, outras a dis~olula vida, o
mais commum as paix.ões violentas, e jámais pensamos
a dar por causa destes estragos o ar infect3do e corrupto,
que respi ramos nellas a cada instan1 e. Persuado-me
que se algum magistrado comprehender e8tes damnos,
que decretará I~is para se {:onservarem as cidades limpas
por todos os meios po siyei .
Devem-se considerar as ruas como os reposi torios de
todas a~ immundiCias, ou que sahem dos animaes, ou
que resultam das artes necessarias á vida civil; haveria
em cada cidade, villa, ou lugar, lei inviolavel, que cada
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morauor tives e limpa cada dia pela manhã a fronteira
lia sua casa, com tanto rigor que nenhuma sorte de
estado ficaria isen to desta obrigação.
Aquelle ci"co, lama ou" imml1udicias varrida se deviam ajuntar contra a parede da mesma casa, não nu
meio ela rua ou no rego, para que as aguàs levando-as
comsigo não entupissem os canos ou aqueeluctos da cidade. Na mesma deveria um oflicial autorizado e perpetuo ter á sua ordem um cet'to numero de carros feitos ao modo de cofres, para nelles as transportarem fóra
da cidade nas covas ou lugares baixos à roda: o que seria mais facil do que transportarem-se as lamas em ceirães, no espinhaço de machos e despejai-o' na praia,
como se fazia em Lisboa.
No tempo do estio, quando os calores são insupportavel, a poeira vem a ser pernir.io a aos olhos e aos pulmGes ; esta é a causa pai· que no Egypto ha immensidade de cegos e muitos males do peito, como tem aquelles
que lavram as pedras e que fazem a cal. Por evi tal' estes
damnos, que ão tanto mais funestos quanto menos
neUes se cuida, seria necessario mandar a cada morador,
depois ele haver limpo a fronteira da sua casa, Togai-a;
e se o magistrado acllasse impos ibilidade na execução,
á custa do publico teria carros com pi pa' de agua, que
regassem as ruas naqueUe tempo: não só esta precaução
impediria o damno Ja poeira, mas ainda refrescaria a
atmosphera, que não é de tão pouca consequencia.
Seria prohibido lançar pela janellas, de dia ou de
noite, agua mesmo limpa ou immunda, cisco ou qualquer outra materia : todos seriam obrigados a trazer
r.stas immundiciase lançai-as contra a parede da mesma
casa: a mesma severidade se devia ter com aquelles
que lançassem nas ruas esterco, cascalho, calcinas, borras de vinho, azeite, bagaços ou outra qualquer cansa
retida e hedionda ou que causasse asco. Oqueimar palba,
trapos, ou que causa se fulUo ingrato, seria prohibido
com igual rigor: e esta mesma limpeza se devia observar com especialidade nos lugares dos mercados e nas
praQas puhlica .
NenllUm omcio que causasse podridão ou máo cheiro
àevcria permittir-se na ddade; devia-se lieterminar
llella lugar alto e elevado pal'a exercitai-os: os cal'l1icei1"OS que degolam, os tripeiro, curtidores, os que fazem
vellas ele sebo, os louceiras que vidram louça com chumbo e outros mineraes pestilentos, os que lavam e trabalham e fabricam as lãs, os que vendem peixes salgado', ql1l~ijos, ctc, toJos estes deviam viver nos al'l'a"b,l!-
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des cm lugares d6terminpdo~, e os mais altos e ventilados
da cidade.
.
Nos mercados e praças, aonde se' vende todo o
comestivel, os pessimos cheiros que sabem das carnes
cio peixe e das hortaliças, é muito mais necessaria a
limpeza: todos os dias se deviam lavar os bancos com
agua e vinagre, ou pelo menos com agua, aonde tivesse fervido cal: este é o maior correcti vo da podridão,
tanto do peixe como das mais substancias.
Em cada casa existem duas origens de conlinua podridão: a primeira, que pro\'ém dos excr'ementos dos
animaes; e a segunda, das aguas da cozinha e que
serviu a outros usos ela vida. Tanto os Romanos como
os ·Francezes obrigaram os proprietarios de cada casa a
fazer latrinas com tanto rigor, que por autoridade
publica se fizeram á custa dos mesmos proprietarios:
o modo de fazer estes deposi tos tão necessarios sabem
já os architectos: devem ser com chaminés fabrica~as
ao lado .do suspiro. E' verdade que vem desta fabl'lca
insupportavel cheiro, quando se alimpam, faltando
canos reaes : mas o damno, que resultará de lançar
nas rua as immund icias, é mui to maior que aqueHe de
alimpal-as uma vez por anno, podendo-se determinar o
tempo do inverno parll esta operação, e o da alta noite;
circumstancias que dimi!luiram a infecção que podem
causar.
As aguas corruptas tambem se podem geral' nos
poços e cistel'llas cheias de lodo, e de outras materias
c;{cremen ticias, ou por cstarem perto das latrinas ou
dos cemi tcrios.

Das qualidades das aguas scLtLdaveis, e como se devem
entreter' os poços, os r'ios e os portos do mar para a
conservaçào do W' sadio.
Se não podemos viver sem ar, mais que por alguns
momentos, assim mesmo sem ag·ua não podemos viver
senão por um alé o outro dia. Já houve quem viveu
sómente com agua por tres semanas, e já se vi li viver
uma mulher setcnta e dous dias com agua sómente,
como affirma Gaspar do Reis Franco. Não é este o
lugar de tratar das varias propriedades das aguassalobras, ou salgadas, elc., conter-me-hei a mostrar sómente as qualidades que as fazem saudaveis.
Todos os autores, tanto medicas como economi'cos,
como Hippocrales, Platner, ColumelIa e PaIladio, pl'eel'cm as agua ela fOIl lei' ás agnas elo l' ias, do poços,
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e das cisternas, com tanto que nasçam junto dos sitios levantados, em terreno aspero ou de arêa; que
sejam aguas vivas, conentes e claras; que, cozidas,
não fique nos lados dos vasos, aonde ferveram, por
muitos tempos, nem sarro branco, nem de qualquer
outra cõr; que fervidas não fique pé no fundo; que
não tenham gosto, nem sabor, nem cheiro; sem cõr,
sem tês na superficie; que nellas não nasçam insectos,
::;anguesugas, nem raizes, nem hervas: conhece-se
tambem a bondade das aguas pela saude dos habitantes,
se forem de boa cõr, com bons dentes, voz clara,
sem ventre tumido, sem males dos rins, são indicios de
que as aguas são boas e por consequencia o ar tambem.
Vimos que o ar se communica e amassa com a agua;
se este fõr puro, lhe communicará a mesma bondade.
Esta é a principal callsa da salubridade das aguas; e
por isso aquelIas que são correntes por muito espaço
expostas ao ar, são as melhores: a cada in§tante se
depuram, não só pelo que o ar barre deHas, mas tambem
pelo que recebem do mesmo elemento: já se vê que
as aguas dos poços e das cisternas, faltando-lhes cstes
rcquisitos, são inferiores á correntes por lugares
limpos e dcsiguacs, como são aquelles cobertos de
cascallIos e de seixos.
.
Agitou-se muitas vezes: se os canos de chumbo, forro ou cobre poderiam communicJr as uas qualidades
à agllas que correrem por clles? E' certo que as
agutls pilras jámais poderão embeber, ncm desfazer
particula alguma claquelIes :n::etaes; mas é impossivel
que estejamos certos da pureza das aguas em 'todo o
tcmpo : podcrá em certos tempos adquirir saes alcalinos, neutros vitriolac1o , que existem na terra, e, ,
logo que estiverem neHa, poderá mui facilmente desfazer e raspar particulas daquelles metaes: ncsta duvida, os canos tle pedra se dcyem preferir; em segundo
lugar, os de pilo, como de madeira carvalho; em
terceiro, de ferro, metal o mais benigno ao nosso cQ.rpo,
porque Leru vigor ba tante para desfazeI-o: os de
cbumbo sempre devcm ser suspei tos, e os dc cobre
mui to mais, pelo temor que o vcrdete, que se gera
tão facilmen te, se mi ture com a agua.
Pela chill1ica se podem indagar as aguas, se contêm
ou não. saes de qualquer natureza que forem: mas
sempre ficarcmos na duvida se conterão particulas arsenicaes, p<Jra o conhecimento das quaes não lemos instrumento ccrlo que as po sa indicar.
Foi nolaycl o cllicl:tdo (IUC tiycram os Romano. na
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abul1llancia, na pureza e na bondade das aguas, fUIlelando, Cuffi gas tos e trabalho immen o dos seus ex.e~·
citos, daquellas magnificas obras, as quaes, ainda h~Je
arruinadas, conservam a magestade daquelle Impeno.
As nações, de quem a sua bebida ordinaria são varias
sortes de cerveja, agua misturada com vinho, chá,
café, continuamente bebendo agua cozida, não necessitam de tão grande cuidado na eleição das aguas;
mas entre nós bebida ordinal'ia é e se elemento; que
por css,\ razão devem pór todo o cuidado em procurai-a
em abundancia, e a mais apurada.
Todos sabem os pcrnicio os elrei tos,que se seguem de
beber aguas encharcadas: e, não obsLanLe,pouco cuidad~
temos de mandai' limpar frequentemente as fontes, os
poços, ou principalmente as cisternas. O lodo que se
ajunta no fundo aLlquire as mesmas qualidades que
produzem os juncos, as cannas e outras plantas aquatica , que nascem nas bordas dos rios, e que pelos mezes
de stio apodrecem e infectam a agua.

Da plll'c::n do

(tI'

e da limpe::n
nos templos.

9lW

se deve gnardal'

Nenhum lugar dentro da cidade necessita de tanta
ventilal;ão corno o ar das igrejas. Se considerarmos que
a maior parte do dia natural estão fechadas; se considerarmos a immcnsidade de exhalações,que neltas licam
pela multidão dos que ae; frequentam, facilmente concedei'emos que nell hum lugar publico contêm ma ior
quantidade de exhalações e de vapores podres. Não
creio que se augmentarão jálllais pela poeira, cisco,
ou humidade das paredes ou ruinas dos tectoi>;
porque sei quanto cuidado têm os parocbos e os prelados da limpeza, ordem e ornato destes lugares sa..grados.
A religião gentílica toda consistia em actos exteriores, em festa, jogos e jantares: todo o mi,llisterio dos
seus min is tros se reduzia a regrar es tas funcçães publicas' inventadas para ligar os povos na sociedade e
obedecerem sem repugnancia; não se estendia a obrigal.ião cio seu cargo a ensinar os dictames ela consciencia, nem a regl'al-a: esta incumbencia tinham os pbilosophos e a exerci ta vam publicamen te. Pelo c~ntrario
lia religião christã todos os seus actos são firmes reJ1cxões de amar o Soberano Creador, e imitaI-o) COQ~ervaQdo-se a si e a todos os mais da sua especie: na
lllcdita(lo e e~('rcicio destaS cxcellentcs maximas,
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como na do seus s:ll1 to? mysterios, consi"te toda a sua
e sencia.
Como às igreja~ são os IUJares destinados a rstcs
santos exerci cios, já se vê que todos disporão o entendimento dos fieis á tranquillidade, a um tal recolhimento de animo e campo. tUfa de acções, que to las as
potencias internas da alma ficarão tão activas,' cómo
as corporaes in~rtes e socegadas: este estado é o primeiro que induz á melancolia, e nelle é, que o corpo
ficará mais gusceptivel ás impressões da atmosphera.
Estas considerações induziriam os medicos a aconselhar
o ar das iO'rejas o mais claro e o mais ventilado mandando ter abertas sempre as janellas e os altos das abobadas.
Por tanto vemo que os architectos affectamfabricar os
templos mais escuros que claros; os mesmos sacerdotes a
. pl,'égadores têm cuidado, antes de administrarem aquelJes
sanLos exercicios, de diminuirem a luz dos lemplos,
mandando fechar as janellas e correr as cortinas: se
considerarmos a mo!estia que sofJrem os que ouvem
um sermão no tempo 'do estio' ás vezes de missão, por
algumas horas, é força que seja bem consideravel em
lJl'ejuizo da sal!lde: a irnmensidade de exhaJações, que
sahem.dels seBS corpos em lugar encerrado, tão juntos
e apertados, juntamente com aquellas que sc levantarão das sepnl turas, e que necessar·iamen te devem
respirar aquelle ar por tanto tempo, não nos ad.miraremos de ver cahir de:;maiadas muitas vezes as pesoa-s de constituição delicada: ocalor da atmosphera, 'exci,tado por tantos corpos juntos, por tantas luzes da
velas e lampadas, que a piedade augmentou, fará exhalar a terra com maiar excesso; e por este circulo ele
exhalações continuadas e augmentadas ninguem sal1iria
dal'li com vida, se os ob 'laculos á con;upção do ar, que
se acham, não remediãssem tanto damno.
O pavimento das igrejas de grandes pedras de canteria,/ou ele campas das sepulturas, impedem muito as
exha lações dos cadaveres: os suaves chei ros que sahem
dos thuribulos e caçoletas corrigem a podridão do ar :
as cupolas e abobad.as altas, ainda que edificadas fóra
(leste intento, servem para refrescar o ar das igrejas,
subindo a ellas as exhalações que se levantam do fundo.
A agitação do ar continua pelo canto gregoriano, pelo
estrondo dos orgãos, pelo repique dos sinos o purifica e lhe resti tue a sua elasticidade; e sobre tudo pelo
continuo fogo com que ardem as velas e os círios.
Niio ob lante estes remedias nascidos da d voção e da
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religião mais constante e apuradn, é certo que fica bnstan Le ma teria de exhalações e vapores podres, para merecer de quem tem a seu cargo a saude das almas diminuil-as pelos meios passiveis e praticn\Cis.
Nem os Gregos nem os Romanos enterraram jámais
dentro das cidades; a lei das doze Laboas o prohibe,
claramenLe: Intra urbem mort1mm ne sepelito: cuidaram
aquellas cultas nações na pu reza do nr e na conserYação da saude dospovos. Introduziu-se em Roma queimar
os cadaveres, sendo o primeíro o do diatador Scilla, e
foi bastanLe este exemplo a~ltorjzado para se inLroduzir universalmente, impedindo-se pela quantidade de
aromas, com que ardiam, totIo o damno que podia resultar das exhalações ingratas.
Até o tempo do imperador Constantino é certo que
nenhum cadaver, exceptuando aquelles dos santos martyres, foi enterrado em sagrado: o mesmo Constantin,o
o foi só no vestibulo da igreja de S. Pedro e de S. Paulo,
que tinha edificado: correram os tempos, e concedeu-se
es ta 'graça sómen te aos bispos, abbades e a todos nquelle'
que tinham fundado igreja, ou que tinham sido protectores dellas: a piedade dos fieis e o ardente zelo de
repouznrem as suas cinzas rios luga res onde jaziam as
dos martyres, prevaleceu para introduzir um costume,
contrario na verdade á s:lUde dos viventes, mas louvavel na in Lenção.
No IX e no X seculo se introduziu sem distincção enterrarem-se todos os fieis nas igrejas: portanto, percebendo-se em Italia e em"'França, ou do abuso ou dos
damnos que causava esse costume, já inveterado, lembrando-se do que muitos concilios ponderaram e prohihiram nesta materia; começaram nestas partes da
christandade a destruil~os e remediaI-os. Em Italia,
depois de alguns seculos a esta parte, depositam os cadaveres nos lugares subterraneos das igrejas; e depois
de algum tempo os transportam a certos cemiterios,
que chamam Campo Santo, fóra das cidades.
Carlos Pringley., medico inglez, refere que j ulgando-se na relação de Londres certqs presos que
tinham s~bido da prisão naquelle instante, os juizes,
que estavam assentados diante de muitas velas accesas
com uma pequena janella detrás para refrescar o tribunal, que quatro delles morreram. cm poucos dias de
iebre pestilenta, causada pelo cheiro horrendo que de
si exhalavam aquelles presos, detidos de antes em enxovias, e que o resto dos circumstantes cabiram na
me ma febre, da qual com muito trabalho e caparam a
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vida. Aq ucll C sagacissi ruo med ico ficou pel' uau iLlo ser
rsLa a causa da l1làrlc daquclles magistrados, por ficarlün junto da velas, e que, como alli e tava o ar mais
quenle, por consequencia estava mais- raro e para alli
vinlta dar aquelle mais frio e cheio de exhalações humida' c J)odro , as quaes mo traral1l a Sua vioIencia naqllrllri; que e tavam aUi a sentado.
So a 'x lJa laçôes quc sa ii em dos corpos vi ven tes são tão
ycnenosas, que effeitos não proeluzi rão aquellas dos ca(bvcres quc estão apodrecendo! Pois;) estas é que
cslão sujei Los os ecclesia ticos que administram os
santo mysterios do altar: alli o ar está mais qucnte,
ali i é mais ligeiro, para alli l1a de correr de todas as
partcs o que cstiver á roda, e este é o de toda a igreja,
oude ,e entcrram 03 monos, onde cada dia se abrem
a sepul tllras, onde en tram tanta. pe. soas que transpi1'am e que podem I.ran pirar exhalaçõcs tão vencnosas
'omo as daquclle' presos.

l\ecessidade de 1'elwrar o ar {lwjllenlemenlc em todas as
comm unidades.
Emquanto aS ordens mOllasticas não dedicaram- e a
ael min j-Lrar os Santo acramen to ao fiei ,fundavam os
onvenl.os nos campos e entre bosques, empredesviaelo~
lia povoado. Como o scu cxercicio C01Listia na oraç'io
e na meditação, e muita parte do dia no trabalho corporal, cultivando a terra, estes eram os lugares que es'oliliam para empregar aquella sanla viua. Mas depois
qlle quasi todos vieram a er. acerdoLes, e começaram a
admini trar o Sacramentos, foram precisauos a fundarem os conventos nas vi!Jas e jdades: ordina.fiamente poucos se acham fundados favoraveis á conservação da saude: raros o que,. pela sua estructu,ra
interior, conservam o ar secco e ventilado; destes
Llef'eitos resultam muitas enf'ermiuades babituaes e
agudas: ma muita mais poderá causar o ex.ce siYO
numei'o de religioso., á proporção do lugar que habitarem se não supprir a arlea puriGcal' o ar cada dia, e
a reno al-o.
Obsernlm-se ne-te convento muitas queixa habituae-, como são os male hypoconuriaco, hysl.ericos,
artl1riticos e l'heumaticos: llluitas enfermidades originadas das ab trucções das rrlancl.ulas, como scil'l'os,
cancr.f:ls, febres hecti.::a , icterícias; todos accusam a
clausw'a,onlinariamenteaspaixüe da alma' huscammil
çausa~ chimericas,
n50 vi I1tffi li aulor que aCCll e
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o ~I' rncrrratlo e corrupto fle;;sH lugarc,;. f)cn'ri:lln
c.on idcl'lll" alluclle ll11e curam nt'lles com maior imlac'aeão como Il3quellrs do rrade.:;, . e o ar hum ido c
rncnrado. se :i mIJ I' idão Il:JS rt'1 igi aSas seria a ('a US:l
ria inrecção uo ar. Quarlllo observassem que a quarta
ou Iluinta partell:ls que ali i hahitayam cahiam na mesma
rnrermid:ldr, ou que proçediam ua mesma origem, mo:trando-se por dilkrenle:; . ymplomas, deveriam logo
pondenr se a infecção do ar ou as suas perniciosas qualidades atlql1iridas eriam a causa.
Se o com el1to ou r colbimento não estivér fUlldauo em
. itio alto; e l'ôr dominado por oulros edilJcios, 011 pOl"
arvorcuos, montanhas, Ingo;; ou terras alaaauas; se o;:
dormi torios não est iverem cd iGeados de tal modo, rflle se
terminem emjanellas rasgadas, e ficarem abertas por al.crumas horas, cada dia, viradas para o Oriente ou para o
Norte; se o religioso~ ou relio'iosas viverem no rluartos
haixos do convenlo ; se o rertitorio, claustros, cozinhas e
adegas rorem humidos; que os poços, cisternas e ron te
de repuxo ejam cau a da hum idade, por estarem en' re
paredes, que iml'edem a ventila(ão do ar, se as parrdrs
dos dormilorios, e especialmente da' cel/as, forem humida ; então poderá o medico persuadir-se qu~ a atmosphera será a causa daquellas doenças, ou que pelo
meno 2S rará rebeldes.
Entramos ás vcze em semelhantes lugares, não estando acostumados a habital-o , e sentimos logo como se
nos apertassem as fontes da cabeça; sentimos um não
ei que fie anciado na bocca do estomago, cu ta-nos respirar: accusamos Jocro o cheiro de uma rosa, de uma
pa tilha, de um lenço com agua de DóI'; mas jámais
pen amos nos eITcilos do ar encerrado e sutTocado por
tantas grade, tanlas parla, lantos ralos: estes innumeravei impedimento. á ventilação do ar e guardal-o
puro e secco, jun tamen te com a in (ocção lleJle cau "ada
pelas exhalações dos viventes, tambem encerrada., e o
peior de tudo, nas cella Ião pequenas, tão estrei tas c
baixas; são a causa por que os conventos vêm a er por
fim outros tantos hospilaes.
Dcve, tanto o medico como f'[ualqucr prelado 011·
abbadessa, ter summo cuidado da aguas, a;:sim para
beber, como para cozinhar, como lambe 1 dos vasos
<londe se cozinha. A limpeza lIas fontes e elas cisterna" é uma das circumstancia quc razem as agua.
cons rvar a bondade natural; se lhes faltar, é o mesmo
que beher aguas cncharcadas: não só a. ci~lernas sc
devem mandar alimpar no fim de cada estio, anles
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que comecem as chuvas, mas Lambem os telhados, os
e' os aJjarOZ!JS por onde correm e passam. O
mesmo se deve entender d::l origem das aguas e dos
callos por onde pas::al1l.
.
O..; funesto;; su~cessos, e 110m frellu ntes, que experimenlaram muitas communitlades e casa particulares em toda a Europa, ou por ~ozinhar em pallella
de cobre ou outra qualquer sorle de va'o de le metal,
LC~l sido a causa que em Succia, por auLorillade pul11l1.:a, nJo se cozinha nclles: em França vai-se iptrouuzintlo cozinhar sómenta no barro e no ferro: tanto
escriptos contra este co tume se têm publicado em latim,
francez e allemii:o, que acho superiluo cilar mais que
um dos primeiros aulores. Apezar de estanharem
cada mez os vaso de cobre, apezar de que seja o cohre
amarello, como é aquell6 das nOSSaS caldeiras, é certo
que sempre communicam á comiLla qualidades mui
nocivas ao nosso corpo: mas o que é de summo prejuizo é o cozinhar com vinagre, ainda que seja para
tempero, nestes va. os, aintla mesmo c lanhados; então
é que dão qua I idade venenosas á co mida: as meSffias
da l:ão a comitlas feitas com azeite, se as deixarem e friar nelles: gerar-se-ln vel'uete, veneno horrendo,
que causa vomitas alé morrer. O fazer doces em tachos
de cobre p:lrece não ler mostrado qualidade 'perniciosa:
mas depoi. de feito, e por irrnoranci:.l ou negligencia os deixarem esfriar nelles, certamente que o
aswcar, ainda que fique em ponto alto, attral1irá particulas do cobre, que não alLrahia em quanto fervia,
porque o fogo as dissipava: pelo que seria mais seguro desterrar de todas as cozinhas e confeitarias e La
sorte de vasos aLI não deixar e friar os doces nelles.
Todos usaUl do eslanho sem temor, como da;; panellas vidradas., destas para cozinhar e daquellc metal
p:.lt'a comer; mas l ~m e ta:- baixellas seu perigo: o
esLanhó falsifica-se ~om o chumbo, e logo que o vinagre, ou sumo de limão tocar os pratos deste melai
falsiflcado, cau'am multas males; no e tanho mesmo,
que salle la min', se acham muitas particulas arsen icaes. Quando se cozinhar em paneltas viu radas
com vinagre, ou sumo d~ limão, formar- e·ha no fundo
um pó, que' tera as" mesma' qualidades do sal de aturno: vidram os louceiras com' chumho: o sal delle,
o qual se faz com vin:.lgre, é venenoso: e assim se
devia absolutamente desterrar da. cozinha esta sorte
cle vaZaR, e nunca u-ar delle;; para fazer calua, on
~;jllllOura. com, inagrc, sal ou sumo de limão' porqne
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s licores acido. siio os que roem o de. razem csle.1;
m taes, e, communirados assim, protluzem colica , clurc~
de es.tomago, astbmas e outro male~ cbronicos, que 'e
mostram por fiatos e dôres de todo o ventre e peito:
não necessito citar autores para pro, ar a verdade lo
que digo; toda a utilidade con i. tiria em atellloriz,lr
os animo dos lei tores, lendo os funestos ejTeito' deslc~
metaes nas cozinhas, e de. Linado a guardarem-se nellc:
salmoura, escabeches, e lJervas a curtir com vinagre,
como são: pimenLõ~ , -.:1meixas, azedas e tomates.
Ficarão, creio con encidos os prelados e as abbades as da necessidade ele ventilar-se o ar cad'l dia, c
renovar-se, tanto Das dormitorios côro, claustrá:,;, 'apellas e oratorios, como em cada ceUa: quando o CO!Jvento fôr eclillcado em lugares baixos e lJum;dos, ('
que pelos ventos não se
a renovar o ar, então se
deve fazer art.illcial por meio do fogo: e ao mesmo
t.empo caela dia mandar abrir as janellas das cellas, ü
expôr nellils as camas, não só pilra seccal-as do SUO.l
e transpiração, que sempre fica nos lençoes, mas ainda
para renovar o :lI' ele toda a roupa.
O melhor meio para fazer um vento artificial é o fogo:
Em sua falta se devia mandar ferver vinagre em um
grande alguidar de barro, ,em ser vidrado, po lo em
cima de Ulll grande forrareiro defronte da janella, do.
dormi torios, curo, ou luga res encerrados, ficando aherta.
emquanto fenes. e o vinagre. e <lentro das sellas se
sentir bolor, ou nláo cheiro, ou não tiverem ido habitados por mlli to tempo, se deve filzer omesmo ou mandar
quei mal' pol vora den tro" porque o seu fumo corrige ma is
depressa e com maior eIIicacia que o vinagre. O mesmo
se deve entender na' enfrrmarias dos convent.os.
'fall1bem conlribue mu'ilo para ·a salubridade elo ar
mandar "al'1'er, sacudir e ('sfolinl1ar cada dia os sobrados, paredes e tecto., tanto dos clormitorio' c
c lia, como dos mais lurrares encerrado obscuros e
sem yentilação do ar aill(la que não pareça neccssario ;
por estas operações repelidas cada dia, .se sécr:a o ar,
agi til-se, aclqui re a sua ela ticidade; e c te 'uiuilClo
deve ser maior nas cellas debaixo das camas por e tal'
alli o ar mais encenado, humido e infectado, pela
transpiração de quemallihabit.ar. que em out.ra CJual(jul1r parle.
neccde muitas vrzcs (Jue aS c lia" onde mOrreram
freira' tisicas, ou eom canrro , Oll outro' maIo, rOTlf agio ·os. como são as JJ ':dgas, r a f 'bre pe:;l ilen ta ..
l1'am f chacla: para scmpre: para () (11lO _c inventaram
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'"anos d fumadouro~; como lambem renoYar a muralhas ele cimento, e lI1anllal-a~ caiar de novo muitas
v 'zes: mas o mais, eguro e eflicaz remeel ia, niio só Ilesles
L:1SO~ mas par;] purificar qualquer habitação não habitada porlDuito tempo, é o seguinte :
e succeelesse que algum l'eligio o ou religiosa mor!'t'sse O:l sua cella, ou quarto pequeno, aonde o ar
SI'J11pre J1cava ~uO'ocado, todos os moveis deLle e tudo
de que ~e compllzessp a caIDa se devia pendurar cm
rorelas, atravessadas pelo t[uarto: as janellas deviam
fechar-se de tal modo que por elIas não pude se sahir
nem entrar o ar; logo depoi' se devia metter dentro
lima panella de ferro, ou caldeira forte do IDl'SIDO metal,
rom um anal I de enxofre feilo em pó e por rlcntro
uma b31a ele artilharia ou um pedaço ele uma barra de
fl'I'I'O, feita em braza, o fechar immediatamente a porta,
,ahindo róra, por lemo r ele sufl'ocar-.e pelo fumo, e
Lendo antes 'uidatlo de põr a panella de ferro em laL
luga'r que não pegne o 1'0(1'0 á roela : e te defumadouro
se porleria repetir tres e quatro vezes, por tantos dias
continuado, até que o di to lugar se pude e babi tar
e usar dos movei do defunto sem receio.
Devasta\'a a peste a cidade de Genova pelos annos de
161"6: queimavam- e os vestido e as camas dos que
morriam della e a mesmo tempo 5e commelliam mil
roubos, o que augmentava mais o contacrio, inguem
cuidava em purificar os movei nem os apo entos empc-tados, e elaqui resuLLava e palhar-se mais a infecção.
Um frade capucho, cltamado Fr. Mauricio de 1'olon,
i 11 ven tou um defumadouro, com o qúal purificava a ,im o moveis, como os vestidos e camas, de tal
morlo que não era neces ario queimai-os. Ao me mo
tempo se depuravam os aposento' c as enfermarias, e
foram tão poderosos aquelle:; defumadouros que abatera m aquelle terri vel flagello.
Não decidimos que as camas, colchões e colcha,
daquelle~ que morr ram de mal contacrjoso, ficariam
purificadas com os defumadouro do enxofre, sem primeiro mandar lavar a lã e e palhal-a em fórma de vél0
penduraI-a obre corda , então devia' ser perfumada
com a coberta e lencóes : todo os ve tidos d lã e
d illgoclão ão mai apto. para' reterem a' particulas
polire da infecção, do que a. de linho ou de. eda ; e por
rssa razão, e d via ler mais cuidado na sua depuraç;lo.
, e o ar n 'crl"ldo e sufrocado dntro do convento:
{, liio nocivo, i"'ualmcnte o. orá aqucll Jtlai humido,
8' n 'lie: houv 'r ceI' 'as ou jarcl jn~ com mui tas ag1tac

302

DICClO;'iAHIO

c arvoredo., e de lal modo que se sintam os em~ito
da humidade: nestes silios humidos e I aixo~ não
convém fonle.s de repuxo, tanques, ar'Voredo tão alLo
e espe,sos, que sejam mais lJo'ques que pomares: nos
lugal'e allos, seccos, lilvados elos ventos, podem ser
uteis, e os regalos de aguas viyas, e tanlas arvores que
sirvam de refrigerio, sem ficarem hum ido:; com excesso,
Nas queixas cltronicas, que os medicas tratam com
remedias amargos, rouoranles, emollienles e anlif;eplicos, seria necessal'io mandar mudar de nfermaria
ou de cella a estes enfermos; umas vezes para os
lugares mais altos, outras para onde !louvesse melhor
vista e ventassem os ventos mais frios ou quente,
cunforme fossem favoravei' á enfermidades, na in1cnção de mudar de ar e de ~dquiril' pela sua mudança vigor e,diversidade de objectos o enfermo: não
é de te lugar propÔr e introduzir nos conventos das
religiosas muitos exercic:ios honestos para curar c
JJl'eservarem- e de muitas enfermidade,

Necessidade de 1'CIWNI/' o aI' (I'eqlwntemenle no hospitacs
e da limpe.!a que nelles se deve consel'val'.
Ainda que os ho~pilaes geraes de todas as cidades da
Europa sejam a fundação mais necessaria e a mais piedosa para a consolação e conservação dos habitantes
pobres, vemos por tanto na sua fundação e regra-.
mentos muito~ defeitos, não tirando deUe o Estado o
proveito que se podia esperar da caridade.e pied~de
dos seus fundadores e Lemfeitores.
Estão ordinariamente fundados' no meio das cidades,
ou pela facilidade de transportarem alli os enfermos,
ou porque augmentando-se o numero dos habilantes o
cdificio, que esCava antigamente nos arrabaldes, se acha
boje no meio dellas.
Todos percebem os damnos desLes defeitos. Entramos em um hospital, lagoa ingrato cheiro nos orfende,
logo se sente uma leve nausea, uma leve dór ou peso
da cabeça: s'ei por experiencia certa que todo' o medico , cirurgiãe e enfermeiro que vivem dentro do'
hospi taes, nos primeiros seis mezes callem em febre", e
as vezes mortaes: se e capam, vivem por muito annlls
sem molestia; porque, acostumado o corpo ao estimulo
venenoso, não fica sen i vel aos seu novos eITei tos.
Já fallámos na immensidadc da exhalações, (Iue sallem tio no ,o corp , e quão nocivas sejam, s a respirarmo. illuitas ('z s: pon.llcf't;ttlos agora quanto lllai-
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nOI~i\'as ~el"ãoaquellas que exh:llam o:> cnfermo~, não ú
com febres, mas ue ferida, ue dy'enterias, de chagas
outras uo.enças rle infecção. Desmaiamos muitas ve7.es
ao desatar uma chaga ou gangrena com o os podre, e
nem á força de c.heirar vinagre podemos supportar o
fetirlo daquella 0'\halações: mas touas estas f1cam encerradas naquelles espaçosos etlil1cios; e naq'uelle ar comem, bebem, respiram e dormem os enfermos: é for :l
logo que adquira no' 110spitaesa podridão o degráo mais
acre, mais activo e o mais pernicioso.
Não sómetl te se infecta oar pelo demnziado numero dos
-enfermos, mas tambem pelo numero do que o. servem.
E' ccrlissima observação, que quanto mais enfermos
estiverem em um hospital, muitos mais morrerão: e
que quanto mais os hospitaes forem pequenos, muito
mai!', proporção guardada, se curarão nelles.
E' difTIcil mudar os costumes introduzidos; porque a
ma ior pa r ['e do. homens vivem imi tando o que viram'deI ais da mais tenra idade, e mui pouco' são,aC[uelles dotados uo gCnio de rel1ectir no que veem introduzido:
sem embargo da opposição que encontrará o que vou a
propôr, persuado-me que, á vi ta dos tlamnos que palenteio, concorrerá a mesma piedade que fundou os
hospi taas ü remediai-os.
O hospital, já estabelecida na villa ou na ci lade, devia et' oomo um porto, ao fIual haviam de abordar todos
os enfermos. Lorro que as Sllas uoenças fos. em examinadas, á entrada hnveria nelle a di po ição . eguinte: Ou
a doença recluer immcdinto SOCCOlTO, ou ella pMe cura 1'. e com mais vngar.
ma queda mortal, uma ferida,
,fractura, deslocação, apoplexia, febre continua, pleuriz, queimadura grave e outras doenças, que chamam
aguuas, dev.iam ser tratados no hospital Lia cidade, que
sllppomosjá fllnclauo. Porém ea queixa fosse cbronica,
como a hydrope. ias,' febres intermittentes, quartã.,
'hagas e toúas aqHellas que o medico julrrasse podiam
curar- e sem immediato socorro, deviam os enfermos ser
mnnf!a los a um s,egundo hospital róru da cidauo.
Não só ac[ucUes enfermos, que chegnm com queixas
chl'oniC;ls ao hospital da cidade, dbviam SOl' tran, portado' ao segundo hospital dilo, ma todos aquelles curados no hospital principal, elos quacs as queixas se convertessem cm chronicas·. Por ex.emplo: cahe um homem
enfermo ele um pleuriz, é levado ao hospital da ciclade:
requer cura. immodiata a sua queixa:. cura-~e alli mes"
mo: mas e te piou 'iz tel'minou- e emabscesso llo'prito,
(llW ameaça m lTer plt tisico: nes te caso, pa "aelos os
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vi II te e um dias lla doença agutla, no vi nte e L10as ou vi 111 c
c tres da doença devia ser transportado ao segunLio lJo~
]li tal róra da cidade, com o seu numero e a relação lIa
doença feita pelo medico; e ela mesma rÓl'ma uevia
fazer o cirurgião nas queixas de cirurgia: cl~egado o
enfermo áquelle segundo hospital, alli devia ser clll'ado
alé o tempo que determinaremos logo. Escrevo esta
materia :10 intento de que possa ser entendida e comprelJendida los bemfeitore. dos hospitaes, e não só para
os medicas e cirUl'gi ões.
Já considero as dimcultlades, que me opporão, e principalmente quando vou a propôr o terceiro ho pitaJ,
fúra da cidade, diITerente daquelle segunclo, destinatlo
sómente para os convale centes. Neste se deviam rece)1er os enfermos dos dous hospitaes. Por exemplo:
curou-se um enfermo de pleUl'iz, com que entrou ·no
hospital da cidade: entrou no estado convalescente nos
vinte e dous ou vintee tres dias, havia ser logo mandado·para o terceiro hospital dos convalescentes, cleter~
minaLlo fúra da cidade: Lia mesmo modo aquelle enfermo cllrado de rlueixa chronica no segundo hospital, v. g. uma ictericia ; entrou no estado ela convalescença, Llevia ser transportado ao hospital des COIlva lescen teso
Deveria haver nestes tres hospitaes um regimento
exactamente observado, o que seria faci!: não seria
permiLtido aos dous hospitaes fóra da cidade receber
enfermo algum sem ser mandado pelo hospital da cidade; mas o hospit.al dos convalescentes havia de receber
os enf'rmos, tanto do meSJ1lO hospital da cidade como uo segundo, destinados a. curar os enfennidades
chronicas.
INFLUENClA DA LUA E DOS CORPOS CELESTES
SOBRE O GLOBO TERRAQUEO E SOBRE O HOMEM.
A experiencia auxiliada pela observação conheceu C],ue
a lua e os outros corpos celestes, exercem inaucncia directa sobre a terra e . obre tudo o que ella contem, devido ao influxo do sol: porque como centro do nosso ystema planetario, a sua inlluencia é tão directa que não
só elle marca as estações do a'lno, como é a causa dos
ventos e das tempestacles. E' pelo influxo ela luz, do
calor e da electricidade, que o sol denama sobre a terra,
queos vapores subindo para a atmosphera, occasionam as
chuvas, as inundações, e me mo as epidemias, que aso·
Iam a humanidade. Subordinanllil ao seu imperio os demai corpos celest.es, exerce o sol neUes influencia directn; e como a lua, é o planeta interm di~rjo entre eJle
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e a terra, e a que a perlustra em sentido inverso, no
espaço do céo, e recebendo pela proximidade do sol
maior influxo de electricidade transmitte á terra; e
como entre estes immensos corpos a força de attl'acção,
obriga, os pbenomenos se manifestam, confrrme as
phases que apresenta a lua:
Na lua nova, o sol não retlectindo sobre ella, a electricidade, que lhe devia cahir, se derramando, directamen te, sobre a terra, perturba os movimen tos da atmo. phera, e origina as mudanças que experimentam O"
corpos.
Na lua cheia, o sol lhe embebe quantidade de raio
sola res, e grande porção de electricidade, e como eUa se
apresenta face a face com a terra, attrah~ a atmosphera,
e pelo along-amento a adelgaça e por ISSO se notão as
grandes marés, as ventanias, os furacões, as trovoadas
e chuvas, as perturbações na saude dos corpos, e aggravações das enfermidades. O augmento da electricidade
da atmosphtra, actuando sobre a electricidade galvanica
do cerebro faz que esta se active em alguns individlJos,
e perturbe a marcha regular das funcções nervosas. Daqui vem que os que padecem de alienação mental, os
gotosos, os rbeuma ticos e hemorrboidario sin ta.Gl
maiores aggravações nos seus incommodos.
Nos quartos de lua, os effeitos, bem que meno sensiveis, comtudo Val'ião muito. No entanto são as phases
da lua que prefixam as épocas dos menstruos das mulheres. E' tão podero~a a influencia da lua sobre as pessoas nervosas, que á medida que ella perturba a atmosphera e que esta se condença e se cobre de nuvens, o
a-bafa meu to da electricidade terrestre comprimindo a
electricidade galvanica do cerebro, causa tonteiras. vacilacões, dõres de cabeça, vertigens, palpitações de
coração e outros ph~nomenos assaz conhecidos. Os ecli-'
pses, quér do sol e quér da lua, desenvolvem os mesmos
phenomenos n1S pessoas nervosas.
Além disso, sabe-so, que a lua em suas pnases tem
gra nde influxo sobre as sementeiras, sobre os vegetaes e
tanto é assim,que osjardineiros só mudam as plantas ~u
enxertam as arvores fructiferas nos quartos minguantes
porque a sei va do vegetal, pela fraqueza da lua, se ach~
espalhada por toda a plan ta. As madeiras que são cortadas en tre a lua nova e cheia, apodrecem em pouco tempo
porque a maior parte da seiva do vegetal durante este in:
ter valio, pendendo para as raizes, deixa enfraquecida
a arvore, e por is90 cortada nesse tempo nãq tem
resü;tenGia. Os que extrahMl os oleos e as resinas das arD. M.
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vores, pl'ocuram o minguante da IUél para dellas extrahil'
a seiva que desejam. O estudo que acabo ele orrerecer ao
leitor não é admiLtido pela maiol' parte elos medicos, porque dizem não acreditar nessas influencias; porém como
reconheço que os segredos da natureza, nem sempre podem ser bem estudados, e que mais facil é negai-os ou
não admitLil-os, do que ~uscar investigar a razão de ser,
acompanhando eu as crenças do povo, busquei dar a razão desses pbenomenós que.êe veem e que se sentem.
INFLUENCIA DAS PAIXOES. (i)
A palavra-paixão-, @erivada do OTego-pathos, soffrimento,-nem sempre tem sido interpretada por todos
no mesmo sentido. Uns têm confundido as emoções, os
'sentimentos, as inclinações com as paixões; outros têm
reunido debaix.o tio nome ele paixões uma multidão de
extravagancia do e pirito. (2)
E' por tanto necessario precisar bem Q sentido. que
damos á palavra-paixão.
O homem, lançado obre a terra para nel\a viver um
certo tempo, está sujeito as necessidades indispensaveis
á Slla existencia.
Essas necessidades são Lanto mais numerosas quanto
sua organização é compliçada.
Quando os nossos apparelhos organicos estão promptos
para funccionar, uma v,oz interior, uma sensação poderosa nos adverte; é a necessidade, força motriz do organismo. A necessidade chama a aLtenção, esta o desejo, e o
desejo a vontade.
Se a razão gu ia a von tade, todas as nossas necessidades são satisfeitas segundo as leis da natureza: Então
reina em nós a harmonia; a alma goza de paz, e o corpo
de saude.
Mas quando a razão é subjugada, e que uma das necessidades é ouvida e servida ele melhor vontade, ha perturbação na alma e sofIrimento no corpo.
A necessidade torna-S6 então paix(to. Elia conduz,
governa, tyraunisa e estabelece o seu imperio em detrimento da outras necessidades.
Portánto, podem definir-se as paixões, em relação a
physiologia : Necessidades desregradas, que, depois de nos

ter sedtt..zido, acabam por nos tyrannizar.

(1) Vid o 3.° tOIllO da minha physiologia das paixões.
(2) i'lão qu~r~ndo reprod,uzil' o que escrev! na minha Plrysio~
l~O'Ja das, pan:oe
ob as VISt~S, moraes e soclae~, encarei as paixoes, aqUI em relação a m!ld1Clna, a therapeutlCa e a hygieue,
egUlndo os autores que escreveram obre este a sumpto.
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Composto de um corpo e de uma alma, unidos substancialmente, é da rea~ção reciproca e harmonica de
um . obre outra, rr ue depenrle o perfei to cumpri'mento dos destinos humanos. No entanto vemos uma luta
continua entre a alma e o corpo. 05 sentidos arrastam
para a ten:a e para os prazeres materiaes e transitorios:
a alma tende para uma felicidade majs pura, aspira ao
soberano bem, ao gozo da immortalidade.
CerLamente o homem seria um enigma inexplicavel, um montão de cousas incomprehensivei , se a religião não no ensina se que é um ser decahido, degradado « um resto de si mesmo, como diz Bossuet, uma
sombra do que era na sua origem, um edificio arruiIlado que, em suas massas destruidas, ainda conserva
alO'uma cousa da belleza e grandeza' de sua primeira
fórma. »
Não é, pois, como o lleilniu um philosopho, « uma intelligencia servida pelos orgãos.» E' antes« uma intelligencia decahida lutando contra os orgãos,»
Numerosas causas vêm reunir-se a esta predispo 'ição innata ao mal, para favorecer as paixões do homem.
Entre essa causas algumas ha, que são independentes da vontacle~ es as só podem procurar modificaI-as. Outras são suJ)mettidas ao seu imperio, estas
devem ser de truidas.
Essas causas diversas nunca operam isoladas; mas confundem-se e se combinam, reunem seus etreitos, para
formar e transformar a natureza humana.
Tem-se notado em todos os tempos a influencia dos
climas e das estações sobre as paixões. Na antiguidade HipPocl'ates, Platão, Cicero, Aristoteles. Nos tempos
medernos, Montesquieu, Bodin, e HerdeI' e o nosso compratriota obispo Azeredo Coutinho têm reconhecido que
o caraGter dos povos, seus habi tos, suas paixões dependem
dalosição geogl'aphica que occupam sobre o globo.
socieclade tambem exerce uma influencia, muitas
vezes desagradave!., sobre os costumes por seus defeitos
na ed ucação, pela desigualdade das posições, por sua
littel'atura immoral, pelos espectaculos e suas relações
perigosas, pelos máos exemplos~ pelo desprezo ou indifferBnça em materia de religião, e mesmo tambem
pela fórma dos governos.
FinalmeM.e, o homem acha em si mesmo, em sua organização pbysica, as incitações mais poderosas ás paixões, incitaçã.es cujos elIeitos variam segundo as idades,
e sexo, o tempel:amento e o estado de saude ou de doença.

308

DICClONAHIO

III (ll/elleia do organismo sobre as paixões.
Examinemo' a inlluencia do organismo sobre as paixões. reciprocamente a influencia das paixões sobre o
organismo.
'l'l'an mi Ltintlo o gennen da vida, os pais lrammiLL.em
a seus filhos sua emelhança pbysica e moral. Os filnos
são membro' nos os' é a nossa carne, o nosso sangue,
a no sa alma; são os nossos exemplos, nossa~ lições,
nossas paixões que revivem nelles. O poeta diss@: (i)
Um filho é outro eu; no filho existo,
No fu turo morri; monendo o filho.
O temperamento representa um papel principal na
vida physica e moral dos individuas. O caracter do
homem está ligado á Sua consti tuição.
Nas pessoas nervosas as faculdades intellectuaes e
affecti vas são mui to desenvolvidas; a imaginação é vi va,
a sensibilidade delicada; uma grande irritabilidade faz
nascer emoções violentas paixões violeu tas que agi tam
con ti nuamen te o coração e o espirito.
O homem sanguineo tem a concepção facil, a imaginação brilhante; mas falta-lhe força e pl'ofundeza de
espirita. Facilmente impressionado, esquece logo.
Jovial, inconstan',e, affavel, é dado aos prazeres, ardente
nos seus amores, impetuoso em suas paixões. Mas as
affeições nunca lançam profundas raizes em seu coração.
Um temperamento bilioso leva os individuos a paixões
fortes e tenazes, paixões que o consomem quando não
podem ser satisfeitas. Do tados de uma in telligencia
notllvel, perseveran tes em seus projectos, cheios de
ardor, esses homens nada poupam para attingir ao seu
fim. A ambição é sua paixão dominante. São inclinados
acolera, ao adio e á vingança.
O Iympbaticos distinguem-se pela doçura de seu
caracter e bondade de seu coração; mas não têm
enerO'ia: quasi não sabem lutar contl'a os trabalhos da
vi ia; deixam-se abater facilmente pelos desgostos.
Suas affeições são brandas, pouco resistentes. O medo
e a preO'uiça os dominam muitas vezes.
A enfermidades têm tambem uma influencia muito
notavel sobre o moral.
Quando a harmonia reina nas funcções vitaes a alma
está disposta á virtude. Um desarranjo importante nos
orgãos retine quasi sempre nas profundezas da alma
(1) o Visconde da Pedra Branca poema os Timulos.
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c lhe leva tambem a desordem. E' raro que um estado
habitual de soffrimento não seja acompanhado de alguma
paixão dominante.
\
Quando notardes uma mudança no caracter c nas disposições moraes de um dos vo sos, ponde-vos em guarda;
ha para temer a invasão de uma doença; algumas vezes
mesmo já o inimigo se tem introduzido sorrateiramen te na praça.
Alguns dias antes da apparição de uma affecção morbida aguda, o homem torna-se pesado, preguiçoso, susceptivel; um vago aborrecimen to, uma ind isi vel
tristeza lhe aperta o peito: o espirito é menos subtil,
a imaginação parece adormecida. Chega o mal, a intelligencia enfraquece, as idéas se obscurecem. Melancolico, inquieto, irascivel, muitas vezes cioso, o paciente é difficil de tratar no meio de seus caprichosos
desejos.
Nas molestias chronicas, O caracter recebe modificações profundas que subsistem por muito tempo, algumas vezes por toda a vida. Em geral, o homem que
sofIre é de um fdo egoismo, de uma sombria melancolia;
suas faculdades declinam, seus sentidos se embotam, sua
vontade enfraquece. Todavia, os individuos biliosos
np.rvosos, que se designam com o nome de melancolicos,
adquirem, nos longos soffrimentos, uma viva exaltação
cerebral que se traduz algumas vezes por viveza de
genio, porémde umgenio atrabiliario.
Certa:. doenças geram paixões determinadas.
O ph tisico, cheio de inquietações e de receios no
principio da molestia, torna-se mais tran([uillo á medida que o mal lhe roe os pulmões. ElIe é inconstante
em seus gostos, caprichoso em seus desejos, querendo
sempre o que não tem, mudando de vestidos, de lugar,
de enfermeiros e de medicos. Proximo ao seu fim deixa-se embalar por doces sonhos de esperança, e elia o
acompanha e lhe sorri ainda ás bordas da sepultura.
Alg-uns são muito dados aos prazeres do amor.
Nas doenças dO'coração ou do pericardio, os individuos estão em um e:.tado de anciedade e de temor continuados, têm sem cessar diante dos olhos a horrivel
visão da morte que os ameaça.
As pessoas afIectadas de doenças nas vias dig-estivasintlammações, nevI'oses, engorgitamentos, afIecção do
,figado-tornam-se tristes, melancolicas, timora tas,
dadas á colera, ao odio, á vingança e ã crueldade. Alguns
estão oontinuamente occupados de seus sofIrimentos,
eJÇagerando-os e espreitando o s~u viver de minuto em
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minuto para melhor conhecer oseu mal. Não é raro que
a dt. esperação se apodere de sua alma e os conduza ao
suicidio.
As a/fecções dos orgãos urinarios-arêas, calculos, estrei tamen tos da U1'etra, hydrocele-Ievam as suas victimas a uma egoistica misan thropia que lhe faz aborrecer a vida.
O cancrosos quasi sempre estão mergulhados em uma
morna tristeza, chamando em seus votos uma morte que
vem mui lentamente para os seus desejos.
O caracter dos paralyticos é de uma excessiva sensibilidade, eltes riem e cboram quasi ao mesmo tempo.
Os que são aITectados de comLChões, empigens e outras
moles tias cutaneas, mostl'am uma grande irascibilidade.
Quando a erupção tem sua séde nas partes genitaes,
trazem muitas vezes comsigo a mansturbação ou os excessos de libertinagem,. pelas excitações da sensualidade. A pellagra ind uz ao suicidio por immeTSão.
Osgotosos, os rheumaticos, os hydropicos, são os mais
irasciveis dos doentes; a mais pequena contrariedade
basta para fazer r lJentar accessos de colera furiosa.
As doenças nervo as, exaltando a sensibilidade, suscitam diversas inclinações desregradas. Em geral o
epileptico é colerico, guloso, cruel, egoista. O idiota é
lascivo, teimoso, orgulhoso, cioso. Certas mulheres
hystericas ou chloroticas são muito dispostas aos prazeres, do amor, á libertinagem.
1\1uitas doenças organicas ou nervosas da madre ou da
prostata, os vermes do recto, as hemorhoidas, exciLam
tambem violento desejos eroticos.
Algumas doenças mentaes ou cerebraes, produzem
desordens moraes das mais graves; eltas dispõem á preguiça,aos e"<cessosde libertinagem, á crueldade, e po~em
induzir aos crimes mais odiosos pela perversão dos
sen tidos ou da razão.

Influencia das paixões sobre o organismo.
« Se o corpo, diz Fontenolle, por suas doenças tem o
direito de affiigir a alma, a alma por sua VgZ exerce
Il muito bem o seu direito sobre o Gorpo. »
E' proprio de toda a paixão não conhecer temperamento nem meclida. Atrecção soberana e' exelusiva, objecto unico das tendendas da alma e da inteUigencia,
fim de nossos esforços, do todos os nossos sactificios, de
todas as !lassas acções, ella nos tyrannisa por uma continua successão de desejos e de ambjções.
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um mal' agitado onde neonda se applaca, sem que uma outra mais ameaçadora lho succeda. Emquan to uin resto de razão nos diz:
basta I a paixão insaciavel nos grita: ID1is! mais I
E ta luta desigual, violenta, de todos os instantes,
lança a perturbação na harmonia das funcções, e
produz, cedo ou tarde, as mais graves desordens no
organismo.
.
As paixões obram no corpo de duas maneiras differen tes, ou sobrexcitam ou deprimem a vi ta lidade orgaJl ica.
No primeiro caso impeliem para a peripberia do
corpo as forças vitaes ; no segundo as repeli cm para as
entranhas.
A paixõe excentricas determinam as emoções de
prazer e sentimentos de alegria. As paixões concentricas
ou deprimen tes, só produzem dóI' sobre dór, tristeza
sobre tristeza.
Alegria, tri teza: Eis-ahi o fundo de toda a j)aixão,
deprimente.
Digamos pois os elfeitos desses sentimentos sobre o
Qrganismo.
A alerrria estimula a alma e o corpo; dá vivacidade
ao espiri to, ardor á imaginação. A cÜ'culação do sangue
é acti vada, o rosto cora-se, as feições e pandem-se, os
olbos brilham, as secreções são abundante, as digestões
boas, o somno calmo, a doenças leves, as curas faceis,
as convalescenças cmtas.
Deve-se al.tribuir a um habito de alegria do espirito
a longevidade de muitos homen celebres cuja vida foi
wna viagem reli:: em uma agradavel carreira.
«A alegriCL, diz l\1ackensie, é o gUaI'da tutelar da
« saude, c o contra-veneno da doença'. D
Hyppocra tcs observa que elia é favoravel em todas as
aITccções mOl'bidas, é um balsamo salutar que acalma e
cura os nossos malps. TambelU um grande numero (le
<liltOl'eS, entre os quaes citaremos Galeno, Sanctorius,
A. Paré, MOl'gagni, Pechlin, Tissot, relatam uma
multidão de curas notaveis aLtribuidas e obtidas ó
pelas unica emoções da alegria.
O riso, expre~são da alerrria, precipitando o movimento do sangue até ás mais pequenas veias, imprime
no peito e em varias musculos abalos successivos que
prod uzem mui tas vezes felizes eITei tos. Oppressões, dóres
cIo e tomago, colicas, engorgitamentos de visceras,
acces. os de asthma reheldes a diversos tratamentos,
têm sido curados pelo riso. Ha exemplo de abscessos,
11 huma
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vomieas existentes nos pulmões, aberto e expulsos
por seus abalos reiterados.
1\1'\S a alegria e o rir nem sempre produzel'Q- uma
acçao favorilVel: determinam mesmo aceidentes muito
graves e rapidamente mortaes quando os movimentos
da alma e do corpo são muito impetuosos.
As pancadas do .coração podem accelerar-se a ponto
de se tornarem tumultuosas, irregulares, e produzir
violentas palpitações; os pulmões podem engorgitar-se
a ponto de ocea ionar oppressão, angustia, o escarro
ou o vomito de snngne; as arterias do cerebro podem
congestar-se e provocar a apoplexia. A acção nervosa
póde perturbar-se de um modo que promova uma
paral!lsia geral ou aniquilar subitamente a vida.
O 1Jezar é uma dóI' moral de estado agudo, dôr viva
e rep ntina, tanto mais forte quanto menos esperada.
QuanLlo o pezar continúa, passa a estado chronico e se
transforma em tristeza.
Quando o pezar se apodera de uma alma é seguido
de um lugubre cortejo de males. Em breve as facu\daLles se deprimem, o espirito se constema, a imaginaç:io se encne de quadros sombrios. O presente opprime,
o futuro assusta. Parece que as forças do corpo se
aniquilam: a physionomia decabe, a face empallidece,
os membros tr'emem" as secreções demoram-se, a respiração é irregular, suspirosa, o pulso pequeno, os
membros f!'los. Parece que a sensibil idade, fugindo ao
mal que a ameaça no exterior, se refugia no interior,
para se subtrahír alti ao solfrímento.
.
« O pezar, diz Salomão, prejudica o coração, e de~ecca
« os ossos. »
Hyppocrates considera a tristeza como uma espinha
qu P , en terrada nas vísceras, as está pica ndo de con tiuuo.
Um dos primeiros etreitos da tri ·teza é a perturbação
da circulação. O sangue amontóa-se nos pulmões,
eng-orgita o seu tecido; a oppressão, as lagrimas, os
soluços, são as cl)llsequencias desse exta is sanguineo.
Persistindo nelte, essas perturbações funccionaes favorecem as enfermidades dos orgãos thoraxicos-a a.sthma,
palpitações nervosas, hypertrophia do coração, os escarros
de sangne, a tosse, a phtisica.
QuanLlo a tristeza se prolonga, o appetite e perde
completamente, as de.gestões tomam-se laboriosas, e
em hreve se declaram as dyspeps'ias interminaveis,
gastralgias chronica'.
A bilis que difficilmente corre, coalha-se e dá lugar
a concreções e a calcttlos na bexiga do fel.
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Ha a cotlstipn.çào leimosa ou dyal'l'héa rebrlJe. A circulação venosa enfraquece nos va os abdominaes e
dispõe á hypochondria, às hemorrhoida.~.
o meio desla :I tonia d:l funcções digesli va , a
nutrição se :lllcra, os humol'c. . e viciam, o angue
empobrece, e póde-se então obscrv:lr a chloroanimia ou
as diversas nevroses ou ni!tm'!lia,~ com todas as sua
tl'igtes consequencias.
Finalmente, os eolidos. e embolam, o somno é
ra1'O e agitado, o doente supporta com custo a claridade
e o ruido; busca a solidão, foge as consolações e se
engolfa em profunJas meLlitaçõe . Um nevoeiro espes. o
envolve suas idéas, seu espirito tOl'l1a-go e tupido.
E' en tão que se decla ram as hallucinações, a monomania, a typomania, a demencia.
Em ou tros caí\OS, o marasmo, :I febre lenta ou ou lros
males de languidez vêm terminal' essa vida de dôres.
Uma doença que é sobre tudo o producto especial
das afl'ecções tristes da alma, é o cancro. Todas a
pathologias estão de accôrdo sobre lí1ste ponto; a viciação
dos humores determinada por longos desgogtos, traz
comsigo a formação desses tecidos heler:omorplHls na
economia.
.
•
Um pezar violento, subito, tem mais de uma vez
fulminado sua victimas pelo ab:llo violento que pl'Ov·oca no or,rranismo.
Aversback, celebre medico de Leipzig, dizia, depois
de 50 annos de uma pratica muito extensa, que o
pezar fazia morrer a maior parte dos homen .
Todos os medicas têm notado que as alrecções geradas
pela tristeza t~m sempre uma mal'cha i nsidiosa e que
as consequencias são quasi sempre funestas. «Em« quanto a alma está perturbada, diz Baglivi, o
« remedios não fazem effeito,. a natureza fica imc passivei e não reconhece o . eu impel'io. »
Vejamos a acção das paixões propriamente ditas,
sobre o organismo.
Uma longa expel'iencia, junta a profundo e tudos
sobre as paixqes, nos tem feito cheg-ar aos eguinte
re uHados que estão em perfeito accôrdo com os do
doutOl' Descuret :
L° 03 el'l'eil.os das paixões sobl'e o organismo variam
segundo os temperamenl.os.-As irn uma mesma paixão,
um accesso de colera, por exemplo, occasiol'lará no
homem sanguineo uma perturbação na circulaç1ío, uma
hemorl'hagia; no homem nervo 'o, accidenles espasD. M. 40.
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modicas; no bilioso um desarranjo nas funcções digestivas.
2. o ElIes variam lambem segundo as predispo~ições
morbidas.-Assim o amor desregrado ou a libertinagem
produzirá em um a phtL ica pulmonar, em outro a
alienação mcntal, cm um tcrceiro, as perda eminaes,
-segundo a predisposição original ou adquirida.
3. o Quando existe na economia um orgão doente, é
:Iempre sobre elle que a paixão vai rcboar.
4. o Cada uma das visceras púde adoecer sob a infiuencia das paixões.
õ. o Quando existe harmonia na funcções, as paixões
excentricas atacam de prererencia os orgãos do peito;
a paixões concen tricas, a!l viscera' abdominaes.
6. o Nas me mas condições, as mesmas paixões geram
as mesmas doenças.
Assi m es tabelecidas, estas leis prrm iHorn elucidar
muHos problemas de medicina pratica.
Assim póde-se dizer que especie de doença soITrerã
um individuo bem disposto, de uma COIl tituição conhecida se se abandonar a tal paixão ;-ou qual a paixão
que produziu tal doença em um homem cujo temperamento é conll cido.
As doenç<ls geradas por paixões são por si só incomparavelmente mais frequentes que as que provém
,de todas as outras causas morbificas.
As aITecções tão numerosas e tão communs das vias
digestivas, do estomago, intestinos, figado, baço, não
são as mais das vezes senão consequencia de vivas emoções moraes, accessos de cal era, inveja, ciumes, ambição
:l"rustrada, longos e profundos pezares? Em outros ca os,
mão é pela gula, intemperança, extravagancia ou paixão
pelo estudo que se perturba a sensibilidade desses appal'elhos e desarranja suas fUllcções ? Bcm pouco figuram
as outras causas no quadro etiolúgico des. as doenças.
A phtisica, esse mal terrivel que devora, devora
-sempre, produz em geral um quinto das mortandades.
Pois bem I no numero dlls victimas deve contar-se
metade que devem sua doença a um amor desregrado,
aos excessos da extravagancia, a de3gosto prolongados,
a ciumes concentrados.
Quanto á gota, calculas vesicaes, não se deve invocar
'Como cau a, na maior parte dos casos, a gula, a intemperança, a ociosidade?
Quasi todos os canaos, scirrhos, ão tristes resultados de tristes afJecções moraes, de longos e profundos
pezares.
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A epilepsia, a dansa de S. Guydo, as tremuras nervosas,
as convulsões, as paralysias, provém muitas vezes de
nm accesso de terror ou de coler-a, de ex.cessos venereos~
ou (lo habito da masturbação.
E as doenças do coração,-hypertrophia,'palpitações;
-as doenças do cel'ebro,-apoplexia, meningite, amollecimento ;-e as febres graves, são ainda resultado deemoções vivas, da colera, da libertinagem, da a·mbição.
illuaida, do amor contrariado, do aborrecil'l1ento e daI
inveja.
E as doenças da pelle, -erysipelas, comichões, imp.ingens sec~as ou ress~mbrantes,-são ainda consequencla de mOVImentos vIOlentos da alma, sustos, coleras,
exces os venereos.
E essas febres lentas nervosas, essas phtisicas tIue
ceifam tanta juventude em ilór apenas aberta, não são as'
mais das veze geradas pelo funesto habito do onanismo?
E es as mortes repentinas não são, em muitos caS05, castigo e vingança da moral ultrajada? Póde-se
dizer sem ex.ageração (os factos ahi estão que o attestam}: as tres quartas parte' são occasionadas pela embriaguez, pela g-ula, pela colera e pela libertinagem.
H.1 um flagello que, surgindo do seio da corrupção e
da de601'dem social faz numerosas victimas : é o suicidio. As paixões desenfnadas, chegando aos paroxismos
delirantes da loucura, armam o braço dos desgraçados e
lhe fazem lançar vergonhosamente no tumulo um corpo
cheio de força e de vida.
Finalmente, as alIecções moraes clesTegradas - que
têm a mais tocante analogia coma loucma -clesen-volvem frequentemente essa terrivel doença. Perguntai
aos medicos alienistas quaes são;ls cau as mais ordina rias da alienação mental? Elles vos responderão:.
são -por ordem de frequencia -o abuso de lic6res alcoholicos, os pezares domesticos, o desgoverno, a libertinagem, a perda de fortunas, aambição, o terror, o amoI'
contrariado.
Se vos representassem um quadro dos desejos, ardore., esforços, cubiça., voluptuosidades, decepções,
penas, pezares, rivalidades, odios, vin$anças, crimes;
dessas mil desordens, emfim, que geram as paixões, seguramente quasi vos não sorprenderieis de seus
funestos effeitos sobre a economia. Que agitação febril r
Que movimentos desordenados! Que sobrexcitação da
vita1idade I Debaixo de seu imperio não está o organismo como galvanisado, gastando ~om rapidez. suas forç.as
.em acções convu~sivas, lctanicas ?
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Porém vamos mais longe. Vejamo a Influencia dag
paixões sobre as raças.
Sa be-se que algumas moles tia:; se tl'a nsmi LLem em
germen com a vida. Como as paixões alteram a sande,
arruinam a constituição, insinuantlo as cachcrias e os
vicios organicos, póde prevêr-~e os elIeitos desastl'OS05 que disso devem resultar para a progenitura, .
Quantos filhos cuja vida foi envenenada em sua orIgem por pais culpados! Ellcs carregam com as penas c
vós os vêdes affectaLlos de vicio' de conformação, marcados com manchas originaes, stigmatisados pela cachexia syph il'i tica ou escrophulosa. Seres os tiolados, fi lIe,
ou al'l'astam uma existencia languida, ou se extinguem
na adolescencia.
Se a miseria e ti indllstria concorrem muito para a
degeneração nas classes pobres, nenhuma inJIuencia
tl~m sobre as ricas, que, não obstante, estão bem longe de
representar o typo da saude.
O metlico remonta á origem do mal; lê no passado
e julga. Muitas vezes elle alli reconhece os productos
impuros da embriaguez, de costumes depravado', ue
habiLos vergonhosos, os restos abortados de uma natureza esgotada pelos excessos. Convém que sc saiba
que os cstragos do vicio se continuam e estendem
de geração em geração.
-E murmurará o homem contra Deus! Quando a
doença vier abatel-o, quando a enfcrmidado Oopprimir,
quando a morte vÍer procurar uma presa em sua morada, lançará elle á face tlo céo blasphemias de desesperação !
Não é elle muit<)s vezes, de seu
rrlOtu propri@, par sua unica vontade, o autor dc seus
males, o algoz de seu corpo, de sua alma? Não se en trega ellepor si mesmo aos pezares, aosolrrim~nto, ao remorso, trabalhando com um furor incomprehensi vel
em fazer sua desgraça, em destruir seus orgãosl em
dev(}rar sua vida, mesmo em d,irninuir a de eus lilhos? I ...

Da vida sob1'ia e da ed'u,cação e

S/Jus

de[eilos.

o homem que quer conservar él saude do corpo e a paz
da alma deve ter vida sobria.
A vida sobria consiste no cumprimento da rei doa natureza, na justa moderação de todas a cousas, na satisfação harmonica de todas as nossas necessidades, neces idades sensuaes, mOl'aes, intellectuae. .
.
Consiste em evitar os excessos; de comer, beber\ de
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voluptuosiJades carnaes, de trabalho, ele sensações, ele
pe:i:ares, ele aITeiçõe . Não são os exceSSO:5 que fazem as
paixões?
I A sobriedade é amiga ela natúreza; filha da razão,
« irmã Ja virtuele, companheira de uma vida tempeIrada, modesta, nobre, regular e franca em suas
« obras. E' como a raiz da vida, da aude, ela alegria,
« da pl'uJencia, da sciencia e de todas as acções' dignas
« de uma alma bem na cida, as leis divinas ehumanas a
« favorecem; diante delIa fogem como nevoas desfeia ta pelo solos desregramentos e o perigos que elles arrastam. Sua belIeza attrahe todo o coração elea vado, ua pratica promelte a todos uma agradavel e
« duralloura conservação; finalmente, ella sabe ser a
« amavel e benigna guarda da vida, quér seja do rico,
I qUêl' seja do pobre; ao rico ensina a modestia, ao
« pobre a' economia; ao moço a esperam; mais certa
« e mais firme de viver, ao velho a defender-se contra a
« morte, ~
Uma boa ed ucação prepara para a pra lica da sobriedade.
Ora, para a educação ,.er boa, deve tender a formar
os homens robustos, sabias, intelligentes. Deve esforçar-se em de envolver igualmente as faculdade&
physicas, moraes e intellectuaes, evitando com cuidado
cultivar com preferencia umas, em detrimento das
outras.
« Na suas obras moraes, Plutarco recorda que Pla(( tão admoe tava sabiamente a não agitar o corpo sem
a a alma, nem a alma sem o corpo, porém conduzil-os
« a ambos igualmente, como. a uma parelha de caa vallos mettidos ao mesmo carro. D
•
Por certo que os antigos comprehendiam melhor do
que nós a educação. Dados com igual ardor aos exerciGios do corpo e aoS trabalhos do pensamento, olTereceram-nos o quea força physica tem demais admiravel, a
belleza de mais notavel, a coragem de mais viril, o genio
de maissublime,
Entre elles o desenvolvimento do corpo não era sacrificado ao do e pirito, porém um e outro marchavam
parallelamente, alUviando-se e ponderando-se l'eciprocamen te.
A educação moderna occupa-se muito da intelligencia,
e ponco do coração e do corpo. Elia se apressa a de. envolver a memoria, a cultivar o e pil'ito e amontoar
sciencia sobre sciencia.
E não se no ta II ue, essa' i:l1s t~'ucção premat ura, prel(
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cipita, exalLa a imaginação. quebranta o juizo, promove uma excessiva irritabilidade do systema nervoso,
impede o desenvolvimento da constituição, e por conseguinte predispõe ás paixões e doenças.
Um outro defeito da nossa educação pedagog:ica é
a falta de suficiente insinuação na vida de família e
na vida social. Elia não basta para formar o homem
na pratica das virtudes privadas e publicas; para inspirar a generosidade, o desinteresse, a dedicação, o
amor da ordem; não se emprega bastante em formar
na pratica dos deveres para C0m Deus, para com a sociedade, para com a familia, para comsigo mesmo.
A. religião é a base de toda a boa educação; sem ella
nem o homem e nem a sociedade podem ser felizes.
A educação falta tambem no seio da familia.
Ahi quasi não ha bastante amor, não ba bastante
in timidade no lar domestico. O homem fatigado pelas
exigencias laborio as da sua posição, vive no turbilhão
dos negocias, estranho aos cuidados da familia, afastado da esposa, com a qual nem mesmo passa as doces
horas do ocio e repouso da noite. A mulher é~ssim
abondonada e sem auxilio, não tendo o genio educador bem desenvolvido, faz o que póde, mas sua vontade não basta para bem fazer, e seus esforços são
mui tas vezes impotentes.

T'ratamento das paixões pala alliança da moral, da hygiene e .elos medicamentos.
Em todo o tempo os philosophos e os verdadeiros
ministros da religião se têm occupado dos meios os
mais proprios para combater:, as paixões e chegar ao·
melhoramento moral do homem.
Têm elIes procurado domar as inclinações desr.egradas por meios moraes, restabelecendo e fortificando
o imperio da razão sobre os instinctos e sobre os sentimentos.
A alma tem grande poder sobre o corpo. Sei de todos
os prodigios que alia tem obrado em todos os seculos:
na antiguidade em que o estoicismo fez brilhar milagres
de coragem; na era moderna em que o christianismo
tem gerado as mais sublime virtudes. Sei que, qUândo
a alma quer, o corpo obedece, e que o homem póde
dar a si mesmo, uma direcção moral, que :;egLlirá com
perseverança pela força unica de sua vontade.
Porém sei tambem que, no meio do tumulto da vida,
não ha mais que uma pequena classe de naturezas es-
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colhida, que seja capaz de operar sobre as inclinações
deSl'egradas e subjngal-as pela razão.
Para tratar de uma paixão com bom exilo, é preciso muitas vezes occnpar-se, tanto do corpo como da
alma. A medicina deve vir em auxilio da moral. 1\1e<licamentos especiaes, cuidados bygiénicos bem ordenado , modificando as disposições morbidas do organismo,
acalmam a excitação dos sentidos, e levam a ordem ao
coração perturbado.
Esta alliança da medicina e da moral, poucas vezes
tem lugar: e forçoso é confessar, está nisso um dos
maiores obstaculos á tberapeutica efficaz das paixões.
epararam a alma do corpo; a alma ao moralista, ao
medico o corpo: e cada um trabalha separadamente,
no aperfeiçoamento da humanidade.
E comtudo, é certo que operando inteiramente, isto
é, ao mesmo tempo, sobre o homem, se comba terão
melhor as atTeições moraes de regradas.
O homem é composto de um corpo e de uma alma;
a desordem, que sobrevem a uI)1, ecMa na outra. Logo,
é preciso e tuda r e comba ter as modificações morbidas
occasionada pelas paixões, aà mesmo tempo que as perturbaçõe moraes; logo é preciso combinar os meios medicamentosos e hygienicos, com os meios moraes, vara
obter curas duradouras.
A moral combate as paixões, obrando sobre as tres faculdades da alma: intelligencia, sensibilidade e vontade.
A paixão tem por eITeito envolver a Tazào em e pessas
trevas, obscurecen<!o-l he as noções do verdadeiro, do bem
e do bello. Dahi vem o cháos, a desordem. O homem
não com[3rehende mais os seus deveres; não sente-mais
sua forças, suas aptidões; não vê mais o caminho que
deve seguir; não sabe onde achar a paz, a felicidade.
E' necessario que se esforcem em fazer brilhar diante
delle, a viva luz da verdade, nessa noite profunda.
Que o homem possa reconhecer-se, julgar-se, apreciar
sens desejo, suas acções.
A paixão subjuga e se apodera da vontade, ella a faz
dobrar a seus mais capricho os desejos: é preciso
que a vontade se levante de sua queda vergonhos~,
que lhe façam retomar o governo.
Nada dessas mollcs complacencia , dessas covardes
condescendencias. dessa fraquezas de todo o instan te.
Quebrar a pesadas cadêa dos máos habi tos, acabar
as ligações perigosas, fuO'ir das occasiões funestas,
moderar as aspirações desordenadas, eis o que deve
fazer uma vontade firme ..
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A paixão exalLa a ima.ginação, encanta e fascina os
senticlos. A imaginação pervertida orna de falsas cÔl'es
os atLractivo do mal, faz nascer iIlusões. e{lganadoras
e impelle os sentidos, para os gozos e voluptuosidaues
desordenadas. E' preciso aprender a governal' e sa
louca de casa, dirigindo-a para o que é verdadeiramente
bello, nobre, agradavel.
Assim é com os sentimentos: é necessario que sejam
purificados, regulados, moderado~: sen IiI', amar, obrar
sem reílexão e segundo seus caprichos, ~ engolfar-se
mui to depressa no desgosto, no abo I'recímen to, nas
decepções e nos remorsos .
. E' sobretudo á religião que pertence esclarecer o
homem, fazel~o voltar e conduzil-o com segurança no
caminho do bem.
.
A religião obra poderosamen te sobre o espirito;
ella o esclarece com or, seus dogmas, mo trando-Ihe o
seu lugar na ordem cios seres, fazendo-lhe conhecer
Deus e a natureza humana, instruindo-o sobre seus
destinos, sobre a immortalidade da alma, e sobre as
recompensas da vida futura.
Elia obra poderosamente súbre o coração, reprime
os desvios perigosos da imaginação, conduz para O que
é bello e bom; ensina a amar os seus semelhantes;
ella tem preceitos para regular todos os sentimentos,
praticas para dirigir todas as acções e meios para fazer
florescer as mais bri Ihan tes virtudes.
Ha uma arte, que demanda uma grande hahilidade:
é a de combater as inclinações desviadas para o mal,
oppondo-Ihe por antagonismo sentimentos semelhantes,
mas dirigidos para o bem: Assim aos impulsos dt' um
amor desenfreado, procura-se substituir com o amor
do trabalbo, da gloria, o amor dos semelhantes e o
amor de Deus; aos ardores da ambição, se fará succeder
o zelo ardente da caridade, e o lJemfeitor será abençoado por mil desgraçados. Em alguns casos, uma
paixão destroe ou tra: o amor cura a avareza, ~ pre~uiça, a melancolia; a ambição dissipa uma clór profunda, acompanhada do desgo:to da vida e das idéas de
suicidio.
A hygiene é de um poderoso SOCCOI'I'O, para combater
as paixões.
Sabe-se, que o temperamento pl'edispàe para paixões·
determinadas. Porlanto !ta necessidade de modificar
o predominio funccionaJ, pelos meios l1ygienicos apropriados em que, restituindo a harmonia ao jogo do organ ismo, se facili ta rá a expansão harmon ica das faculdades
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do cOl'aljJo e JI) espirito; e a Iiarfioni:l na viJa, é a
sande, é a virtude.
O regimen (Llimentar é de gran le importaneia para
modificar os eITeito de um temperé!.mento muito pronunciado; é do me mo modo muito efficaz para combater as inclinações que resultam das necessidaue desregrada . Assim para o homens plethol'icos dados a
pai"xões exeentrieas, ao amor, á colera, o alimento sprá
pouco abunjante e suave, e os licores fermentallo
lhe rão interdiclos; os indi\'illuos Iympllaticos predispostos ii preguiça e ao medo e acharão bem com
alimento tonico, cOlTobol'antes, e com o u. o moderado de vinhoi> genero o , café e algumas bebidas f'rmentadas ou alcolioliea .
Deve-se pl'e"tar attenção ti salubridade do ar e ti
rscollla uu hq,bitação. Para o homem indolente, é preriso uma habitação ell1 lugar elondo, no meio de um
t.r vivo. O ar puro do call1po é salnt;)r para as pessoas
doen tes de amor, od io e amlJi~ão ; porem é preci:o q IW
uma sociedade attrahelito possa disLrahil-os da fix.id:H/e elas idéas.
O trabalho, as distráeç5es, devem ser )'e~ulares.
A ocio iuade é funesta ao corpo e á alma. Que as
oceupações sérias e olJrig:.ttorias pr encham as hor3S
mais importantes do dia.
A e'collJa das distraccõo d ye .er feit:l com o
maior discernimento. O'que se occupa de imlu tria,
d trabalhos normae , deye entreler o espirito ]ior al"'tlma obr:l da arte ou outro eSludo agradaycl. O sabia
que passa lonrràs horas em mediL:lc:àes auslractas, Lerá
lJecessidade em seus momentOs de d SC:lll U de recorrer a adivos exercicios do corpo.
Serrundo cerlas inúicaçõe ,a arte divina da mu.-ica,
o doce trato das bellas-artes, da poesia, e as emor;õcs
lia thea tl'O podem ser acon ellJados.
lIa vera o ma iol' cu idado na e cal ba elas ligações e
sociedade. . O' amigos serão escolhidos cle maneira que
favoreçam:l mudanças moraes que se pretendem.
Pa ra este serão precisas t'elnçõe levianas j alegres) d)vertidas, para aquelle, a sociedade gra \ e e slJria será
a convéniente.
Os exercicios corpol'aes, o pas. cios fnlig:lnles de
c:lda dia, as excursões agrestes, a caça, os jogos g~m
lIasticos e a natação são indispen aveis. Estes meiO';,
obrando, fi.lyoravelmente sobre a sande, produzirão
Lambem O' 1ell101'es resulta los para a alma.
E' lJem abido qUE' a. viagen- nplacamos anlores
D. ~r.
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de uma paIXao viva ou reanimam um organismo opprimido com o peso da tristeza; assim se lhe aconselharão, indicando ao doente os lugares que deve
visi tal'. Duran te o estio, poderá tirar grandes Viln tagens
de alguma demora em lugares onde hajam agitas
thel'maes apropriadas ao seu e;tado physico.
Os medicamentos devem ser sempre empregados concorrentemente com os meios hygienicos e moraes, na
therapeutica das paixões; devendo obrar:
&.. o Sobre o temperamento;
2. o Sobre as doenças que são ca usas ou resultados
das paixões;
. 3. o Só.bre as mesmas paixões.
Pertence ã arte medica moderar a excitação do movimento circulatorio nos sanguineos; acalmar a excessiva sensibilidade nos nervosos; temperar a a.ctividade das funcções gastro-intestinaes nos biliosos;
exc.itar as forças vitaes nos lymphaticos.
Temos visto algumas doenças que pro:luzem um estado de desordem que suscita a paixão.
As affecções diathesicas ou constitucionaes representam, em geral, um papel importante na producção
de atTecções moraes. Do mesmo modo, as paixões geram
tambem- numerosas enfermidades. E' preciso pois que
a medicina ataque com cuidado todas as manifestações
morbidas, ql1e as combata com perseverança para restabelecer a harmonia nas funcções do organismo.
A arte medica não deve limitar-se a isso; ha uma
missão mais completa a preencher, pôde estender o
,sen imperio mesmo sobre o moral.
Tendo-se/" desde alguns annos estudado melhor os
urgentes medicamentos, tem-se reconhecido que um
grande numero delles modificam as faculdades moraes
de uma maneira bem pronunciada.
Era pois conveniente utilisar essas preciosas propriedades dos medicamentos: a scit'ncia pór mãos ~
obra, e a experiencia veio proclamar as immensas
vantagens que se poderiam tirar do seu emprego methodico para modificar directamente as disposições
moraes.
•
O melhor tratamento de uma doença é o que cura
com rapidez; segurança e facilidade.
Estas tres condições de uma boa therapeutica, são
preenchidas pelo· emprego dos medicamen tos segundo
nas indieaçues positivas.
Ora, a expericllcia tem provado que o medicamento
mais positivamente indicado cm uma doença, é :1quelle
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que tem a propriedade de produzir no homem são
symptomas analogos aos dessa mesma doença.
Esse medicamento indicado deve teruma acção electiva sobre o orgão ou apparelho enfermo, e r.etraçar
bem em suas propriedades pathogenesicas a imagem
da propria doença.
Em uma palavra, deve immediatamente obrar na
parte onde a doença opéra.
Jj)est'arbe, a medicina destroe a acção da doença
pela acção parallela do medicamento.
Assim se comportam todos os medicamentos especificas ou direclos ; a ql1inq'uina na febre in te rmi-tl.en te;
o mercurio na syphilis; a belladona no dildrio; a terebinthina, a co.pahiba, as cantharidas nas atrecções
genHo-urinarias, etc.
E' esta lei de semelhança, de analogia ou, de substituição, entrevista por Hippocl'ates, Slahlr, e outros,
e altamente proclamada em nossos dias, e posta em
evidiencÍia, pOL' Hahnemaulll e os professores Brelom-eau,
Trousseau, que deve servir-nos de pharol luminoso
para nos esclarecer e guiar-nos no dedalo da thera'
peutiqa.
Em geral quando se empregam os mad icamen tos
segundo sua élcçãQ electiva e especiJal, é necessail'io não
os dar senão em dóses muito minimas.
Quasi sempre a mais pequena dóse de um remedio
especifico é sufficiellte.
Ha uma vantagem para o tratamellto, e é, que o
medicamenfio é sempue inolIansbwo.
Os medicamentos são preparados dellaLxo de diversas
fórmas; em l-iquiclo, em pó, em globuloso
Quando o medicamen'bo ilü.dicacl;o est.á e colhido, deve
dar-se só sem outro excipiente do qu.e agua pura.
Nos caso graves, agudo, o meQÍca.menlo administra-se em dóse" mais forles; algumas gotlas de tintura pura ou deluida, alguns centigrammos de pó em
um copo de agua ft~tTada pa.ra tomar uma colher com
intervallos-de meia, uma, duas ou lres horas.
Nas affecções cmronicas, len'tas, se emprega,rá uma
dóse ma is pequena, e com in lervallos maiores; is-lo é,
uma colher de manhã oulra t.l noite. Então o medicamento con~illuará por 8, 15, e mesmos 20 dias.

() amár, a galamteria, a affeatação.
O amor é es :I afl1nidade secreta que :I trabe o homem
para a mulller, e a mulher para. o homem, eo)açan-
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(lo-os pelas doces. ympatllias ela alma e irresistivel
flncao! o dos sen tido. , e COllfWldiJldo-os em uma união
voluptuo. a, a fim ele perpetUdr a especie.
ln tincto poderoso, que o Creador no. deu para continuar a sua obra, encarregando-no ele reparar os
estragos da morte, pOi' uma continua transmissão da
vidà.
O amor sati faz a duas necessidades inseparaveis da
llossa natureza: a nece sidade de vireI' em outro, e a
de rerÍ'/:el' em outro.
O homem ama porque tem horror ao i.olamenl0,
e :porqlle, só, não póde escapar-se ao pensamento do
seu nada. Preci o lhe c viver em outro; dahi yem a
associação conjugal para completar 511a Yida, unindo
a fraqueza á força, a graça á seriedade, a branda terlllll'a á austera razão, o prazer ao trabalho.
O homem ama tambem por que tem necessic1ado
de immortalidade, mesmo. neste mundo. Tem desejo
cle se sobreviver, de prolongar sua existcncia renasGon lo cm seus lilhos. Parece-lhe que quanto mai
l'amos der mais a ;lI'yoré da viela engrnndecerá.
Bem como a luz al.raves3anelo um prisma e destaca
cm feixes de c1iyersas córcs a. sim o amór paixão
mui complexa, sedecompõe, pela observação, cm muitos
dementoi>. Nota-se: o amor pilysico, essa inclinação
violenta dos sentidos; a necessidade de alleição innata com o llOrnem que o ilrduz a idell tificar-se com
011tro elle; o nlllor proprio <lue se orrrulha com o poder
I'[ue exerce; muitas vozes um p.puco de galanteio ou
de curiosidade, de ciume ou do receio. de perder o
JJem flue sc pos-ue, e, no meio de tndo is o, a jma~
;rinação qne, com suas encantadoras illusões, faz ver
Gom um 1Jrilho enfTanndor as cousas cio nmór.
Não confundamos o amor, nem com a galanteria nem
com;) affcctação.
A galalllerifl menos Yivil, menos scria c mais sensual
(lo que o amor, husca mais a belJeza' ]Jhysica 110 <lue a
moral: não se afTeiçóa; mas, voluvel e n vida, muda
sewp/'e e empre deseja, correndo de con<lllista em
conquista, querendo inces anles homenagells, ri-se dos
sentimentos que inspira.
A a/fectqção é uma manha de amór ou de nidade,
proru/'ando fazer nascer desejos por uma provocação
Jndirrcta. E', na mulher, 1I1Il trabalho continuo da
arle de dgradill': são suas meiguices, seus caprichos, suas
e colhas, sua mil resi leneias, sua recUSa conce/'tada
'11I' irritam a klai:(ão par ob tacaIos E'llgeu!lOsamente-
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'cl'g"uido . A an'eclação, inliel'ente à natureza da mulhel',
póde conciliar-, e com a Yidude e o pQuor (juamlo
u:ada cm certos limites, e por motivos plausivei .

D(ts influencias Jlhysioto!Jicas e sociaes sobre o am(Jr.
No homem selvagem, o amOr nasce prin ipalment.e ela
da I'cpl'od ucção ; quasi ' e red uz a uma necessidade physlca. ]\Ias a ciYilisação fez <.lelle um enlimenlo
alTectuoso em que t.anta parte t.em a alma como o corpo.
Assim, pois, o amor é gerado, t:wto pelas inlluencias
moraes COliJO pelas causas phricas.
Os homem de um temperamento ~anguineo, com eu
habitual ardor, são sempl'e os mais predispostos ao
prazer. Seguem-se depois o' nel'Yosos, cuj l extl'ema
sen ibilidade produz sensações tão vivas. U lempel'amen to lymphalico é o meno' dado aos prazeres sensuaes.
A mocidade é a idade mais favorayel às illusões e
encantos da paixão.
'
J\luita~ yeze se vê nascer o :;Imôr por sympathia, isto
é por esse :I11r3cti\'o mystcl'io~o que impele dous eres
de' naturcza ditTerenle, de caracler O]1poslo a unir-se
pal'a se moderarem ecompleCal'.
A belleza, as graças, as "Vantagens physicas, par cem
11el'I'amar no coração do homem um philtl'o adente que
acencle o fogo do amor.
Excitando a nos a (ldmira~ão ou nossa cobiça, as
Cjualidades moraes, a gloria, a posição, a fortuna, predispõem á paixão.
Não é raro lambem que o org-ulho e ambição a
façam rebentar. O homem persuadido que uma mulher
não poderá re. istir-lhe, ou que arde em segredo por
elle, julga a ~ua honra interessada em yolar-se li felicidade daquella que lhe parece languida de amor.
P~la sua pal'te a mulher, lisongeada pela menor demonstração de amabilidade, lança uma vista de benevolencia sobre o homem, que parece interessar-se por ella
O' artificios da afTectação, os encantos dos adornos, a
embriaguez da musica sentimental, os sonhos da poesia
romanlica, a frequoneia dos tlleatl'o., do mundo, da leitura do romances, a danç.a c sobro Latio as \l"als;1s, provocam muitas v zes a paixão.
I
O mesmo acontece com tudo quanto leva a excitação
ao organismo, como o abuso do vinllO, dos manjares
Rucculc.nt.os; e tudo Cjllanlo nl1loJlece o corpo c a alma,
a ociosidade, a preguiça, e o auorrecimento.
Nada ha mai. poderosop:lta ex.citar rssesenlimenLo
l1l'ce~sidade
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do que a intimidade com as pessoas de outro sexo, a COU·
versação de todos os dias. « O vento ateia o fogo, diz
Socrates, porém o habito ateia o amor. I E com tudo
elle póde nascer cm um instante; uma palavra, um
olhar, tempor mais de umavez sido bastante.
Quanto mais casto é um coração, mais facilmente o
amór se apodera delle, e muitas vezes a paixão torna-se
desenfreada. A libertinagem no homem, a galanteria
na mulher, preservam dos ex.cessos de amor.

Da, puberdade.-Sympto1ltas do am6r; e dos do am6r
desenfreado.
A puberdade, segunuo se tem dito, é a operação ma is
maravilhosa ~anatureza: E' destinada a ornar o homem
e a mulher eóm os attributos physicos e moraes que os
tornam proprios á repro'ducçãO da especie.
O moço toma uma structura mais vigorosa; seus
muscuJosse desenham, sua pelle se cobre com um ligeiro
buço, a voz se torna sonora. Sen~ações até en tão desconhecidas, o lançam em vagas inquietações, langorosas distracções, que não são sem encan tos. Imperiosos
desejos de ver e aprender o impellem a sondar mystel'ios ainda occultos á sua joven atma.
Comel'vando sua complexão branda e deliéada, a moça
se embelleza, e suas fórmas graciosas tomam voluptuosos
contornos. O utero se faz o centro de flux.o vital; é penetrado por um sangue estimu.lante que, distendendo os
'vasos capillares, se exhala á sua superficie mucosa em
mais ou meaos quantidade, vol ta periodicamente em
cada mez, constituindo as 'regras ou menst1"tWS.
Resentindo a reacção sympathica impressa em todo o
seu ser, a moça deixa os seus jogos de infancia"
entrega-se a ternas aspirações, torna-se pensativa, meJancolica, derrama lagrimas involuntarias, deliciosas,
lap;l'imas que a alliviam.
Feliz idade I como o amor se insinua facilmente na
alma I Uma centelha basta pal'a atear um incend.io ..
Quanuo o amor se tem apoderado do homem logo se
conhecE'. A paixão se assenhorea pelos sentidos e pela
alma. Na alma, elIa toea, ella abala todas as faculdades
as mais vi vas e as ma is serias, as mais delicadas e as mais
potlerosas, a imaginação o espirito, o 130ração e a razão
mesmo. No corpo, ella echóa até a profundidades da
yida organica, e ataca as mais importantes funcções.
otaveis mud<JDça e operam no caracter, DO" habitas,
na, élcçeies e na sa nele do homem que ama.
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A'slla alegria ou descuído habitual, succede de repente
urna doce melancolia e longas meditações: sua pltysionomia, seu olhar sobretudo, estão em harmonia com seus
mais serias pensamentos; ene pronuncia mais ou Jllenos
vezes o nome de uma pessoa do ou tro sex.o; se aJgtiem
pronuncia esse nome, laCTo seu rosto se tinge de um vivo
encarnado; suas mãos distrahidas traçam muitas vezes e
quasi sem conhecimento do espirita as iniciacs desse nome sobre opa pelou sobre a arêa.
i>eus geitos habituaes se modjficam e são substituidos
pelos da pessoa amada, assim é com as palavras.
O aman te'preoccupa-se mais com seu adorno, usa com
preferencia de certas cdres, muda de cara, esquec os animaes domestico~ que á pouco occupavam sua solicitude:
abandona alguns amigos e procura outros novos.
Ao mesmo tempo abandona o trabalho, seus deveres são mal cumpridos, as horas de seus negocias,
as horas e lugares de seus passeios são mudados.
Em urna sociedade está preoccupado, sombrio, absort0
em si me~mo; em outra é amavel, serviçal, fallador.
A' vista da pessoa amada, córa, perturba-se, bJlbu::ia;
seu coração. palpita, sua mão treme. Quando elle se
julga só, deix.a escapar profundos suspiros, algumas vezes derrama lagrimas involuntarias, e de noite uma só
imagem apparece sempre em seus sonhos.
No amor desenfreado, perde-se o appetite, o ~omno é
curto, o corpo emagrece, o rosto torna-se pallido, os
olhos se encovam, o pulso é fraco, pequeno, desigual, durante a ausencia do objecto amado; porém á sua vista
com a sua lembrança, torna-se forte e tumultuoso, o coração bate com violencia e predispõe para as hemorrhagias, ou uma angustia permanente aperta o peito. Umas
vezes ha tremores, outras accessos de catar.
O moral é tambem affectado como o physico: caracter
ditncil e moveI, gosto pronunciado pela solidão, descuido e negligencia nos negocias senas, desprezo das
riquezas, da opinião publica, falta le respeito aos pais,
perversão do juizo, que se torna surtia aos con elhos da
amizade, e obriga a obedecer como escravo ao objecto
da paix.ão e a exp6r-se a mil perigos para lhe agradar.

Das sympalhias no am01", - DilTerentes caracteres de
amor no homem, na mulher, em cada individuo, em cada
pOt'o.-O casamento é o fim do amor; é a sua emancipação.
Para que o amor se estabeleça entre dous seres empregou a natureza os meios mais engenhosos c os mais
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admiraveis. ElIa deu a caela sexo aI trihutos differentes
que. e harmoni am tanto, no physico. como no moral.
O homem é activo e provocatlor, a mulher passiva
e submissa, um é mais ardente, a outra é mais f!'ia ;
o primeiro mantla e triumpha, a segunda succumb e
supplica.
Porém para compensação, o mais fraco reina sobre o
mais forte, este vende sua protecção pelo preço da
voluptuosidade, e o mais fraco toma o poder do forte
abandonando-se-lhe. A mulher escravisa o homem subme ttendo-sa-I he.
E' a opposição lúrmonica quem estabelece as relações do amor. O amor é gerado pelos contrastes, e o
contrastes entre os sexos dão por certo a razão des as
sympathia partic;ulares, que ás vezes parecel11 tão extravagan tes.
Eis o que acontece. Um homem trigueiro e cabellUllo,
secco e ardente, impetuoso em andar, encontra uma mulher bra,nca e lisa, humida e fria, doce e pudica. Um
deve da r, o ou tro é consti tuido para receber. 1ll dcye
ter um princ'ipio de sllperabundancia, tle força ue genero. idade que aspire a expandir-se; o oulro deve,
por sua fraqueza, tender a absorver, a recolher a cxub'rante vitalidade do ontro, para e tabelecer o nivel, a
igualdade harmon ica. Porisso o fim da un ião do amor, o
fi m da procreação de um novo set' não póde scr preencll ido senão por essa unidaLle physica e moral, Lle que faliam
Pythagora. e Platão, por meio da qual os dous sexos e
igualam e sesaluram, por assim dizer, reciprocamente.
Cada um, por sua consti tuição pllysica e mora I, deve
encontrar, em um individuo de outro sexo, sell modelo
inlerior, sua proporção de afnnillade, sua proJlria attracvão. Ao homem ecco, magro, vi \'0, é ne 'essaria uma
mulher humida, gOI'da, i.ndolente: ao homem effemilwLlo, moleirão, é precisa uma mulher ener~rica, viril.
Don t mperaJllentos semelhantes,.dous seres ou muito
frios 011 muito ardente. se encontram, choçam-se a cilda
instante; e rsta condição de igualdade torna-se uma,
cau. a ue inimizade e mesmo de esterilidade.
Eis a razão de . a cOlronancias de sexos, dessas sympathiasesponlaneas C'Iue se declaram em amor.
Se o~ homens sedcixassem guiar pela natureza e peJo in tinclos secreto da sympathia na união conjugal,
lornar- e-hiam mais perfeitos, mais felizes e mais sal1daveis; os traiJalllo divididos .ão maio leves; aSéllei!riilsunitla .;)0 nui' yiv:t~: a f~cunrlidad mai'Or, a
:Iude !lIai' :l'gura,
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No amor, o homem procura mais a belleza physica,
a mulher a belleza moral. O amor do homem é mais
sensual, máis éioso, mais passageiro: o da mulher é
mais afTectuosõ, IRais confiante, mais fiel. Ohomem exige o primeiro amor, a mulher o ultimo.
O que ama mais, é o que mais dá.
Allte.~ da união sexual, é o homem que ama mais vivamente, porque mais sacrifica, trabllhos, tentativa,
lutas, elle nada poupa.
Consummado o acto, é por sua vez a mulher que ama
mais, e por mais tempo. Não se vota e.Jla a grandes facligas? Elia deve null"Ír com seu sangue o ser a quem. o
homem communicou o sopro da vida, deve dai-o á
luz no meio dos mais vivos soffrimenlos, e continuarI he depois cuidados i ncessan tes.
Assim, a mulher passa uma grande parte da vida no
amor. Stael disse com razão: c O amor, que não é mais
c que um episodio na vida dos homens, é a historia
i
inteira da vida das mulheres. ) Amar muito explica
toda a mulher: ama como vive, como respira. Parece
que a na Lureza lhe deu uma sÓ necessidade, o amor; um
dC'vet, o amor; uma recompensa, o amor.
Quanto ella é fiel a esse in tincto podero o I
« Em gera~; diz Reveille-Parise, no sell tratado da vec lhice, a vida das mulheres póde-se dividir em tres
épocas: Na p1'imeira, sonham com o amor; na segunda,
i o sentem e gozam; na terceira, o choram.
c O amor tem tanto lugar na vida de uma mulher
« tema, elle absorvé por tal fórma seu tempo e suas fac cuidadas, o encan to ideal com que a rod ia é tão pac dero o, que, quando ella chega á idaue em que deve
« renunciar a ene, ella julga despertar de um longo
c sonho, e aperceber-se pela vez primeira dos trabalhos
c e miserias desta vi:da. J.
O .amor toma um caracter differente, segundo os individuos e o (enl,fjeramentos; é franco e socegado nos
cor'açÕes s'iI'nples; tielioico e religioso nas almas grandes;
inquietá e sombrio nos ciumen tos; escrav isador e tyrannico nos egoistas; sentimental e romantico nos poetas;
diminuto e inconstantB nos voluptuosos.
Cada povo mesmo lhe imprime um typo notavel: é
ardente e crdel lia Hespanha; lascivo na Ilalia; melancolico na Inglaterra; inconstante na França; terno e
moderado na Allemanha; terno, sen [ímen tal e constante, até ao sacl'ificio no Brasil, frio e brutal na: Laponia.
.
O casálmenfo é o fim natural doanior.SÓqnandoo
D.
~(,
42.
Q
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amor ê unido pelo laço illllissoluvel do casamento, eJ1e
fica inteiramente satisfeito .
. E com efTeito, o amor não póde esperar de si mesmo
o ideal que sonha. Que exige clle? a união, a paz, a
estabi lidade. Qúe p1'omette elle? fidelidade eterna, o
respeito do ser amado. Só, não dura mais do que o fumo
que pas a' só, clle tende de continuo á profanação; só,
não gera mais do que perturbações, tliscordias e fugiti vos tra nspor tes. O casamento lhe tlá todos esses bens
que elle não póde possuir de si mesmo; mudavel, elle o
prende; inquieto, elle o socega; egoista, elIe o obriga á
dedicação; humilhante, elle o torna casto; oppressor,
elle o torna respei toso.
Tem-se dito que o casamento ê o tumulo do amol'. Poderia assim ser. e se quizesse fallar da violencia dos
sentidos, e do ardol' da necessidade physica: Porém na
união intima, o homem quer, sobretudo, a possessão
e piritual do bem amado. Então o casamento o liberta
da tyrannia dos orgãos: Elle é portanto a emancipação
do amor.
No ca amento, a paixão é menos animada, menos
vivaz. Porém, o que o sentimento perde em frescura,
ganha em madureza: A DÔl' murcha, mas as raizes se
enterram, se aprofundam e multiplicam.
Um escriptor celebre, ·dedicou-se nos seus ultimos
tempos a descrever os aspectos variados do amor na
união conjugal. Mostrou suas numerosas metamorphoses, seus tempos de calma e monotonia; seus inexperados remoçamentos; seus langores bemfazejos; seus
prazeres incessantemente renovados; em fim vida feliz.

Do amor feliz; seus etreitos salutares Ott t1'istes sobr'e a
saude. - Do amor contmriado e cioso; seus etreitos sobre
o orgctnismo; doenças que 1'eSttltam.
Conforme o amor é, feliz ou contrariado', ê a origem
de gozo incffaveis ou das mais terríveis dôres. Quando'
a paixão -6 :lcsenfreada occasiona graves desordens na
economia.
Vêde o primeiro periodo da união conjuga~, estação
tão fugitiva durante a qual a vida não ê mais do que
ternura e embriaauez. Essa nova e 'Subi ta situação onsagrada a se agradarem, a amar- e, a ouvil-o repetir,
alordôa, arrasta, transporta a pezar seu. E' umdelirio,
é uma exaltação que se assemelha á loucura. Não se pertence mais a si, está-se identificado com o objecto amado.
Tão se pen a, não se sente, não se yiye, não se res~ira
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senão nelle; d'e dous corações, de duas vi§las, não há
mais que uma vida, um coração.
Prazer continuo, o amor feliz tem todos o seus
el'feitos: elle anima, facilita toúas as funcçães vi,taes. A
respiração é larga, a acçã:o do coração augmen ta a ponto
de determinar essas doces palpitações tão gabadas pelos
poetas. Os olhos brilham, a p1Jysionomia expantlece, o
rosto córa ele um vivo encal'llado. Os gestos são frequentes, a voz suave, a linguagem facil e rica. Em seus
paroxysmos, não podendo a palavra exprimir os pensamen tos, é em um si lencio cheio de encan to, é em uma
especie deexLtsis tjlle o amor exhala seus mais deliciosos
perfumes.
Um amor muito vivo, occup:mdo sem cessar a imaginação, produz um máo cfl'eito sobre a organização.
Primeiro resulta a languidez da funcçães; peNla elo
rtppetite, digestões d'ifliceis, insomnias, anxiedade. Mais
tarde, se a paixão se demora em ser óatisfeita, sobrevem
o enfl'a(Juccimento da constituição, a magreza e a febre
lenta nervosa. Nos individuo~ 'anguineos, ha a hemorrhagias nazaes do peito, as lJalpitações desordenadas do
coração. Os nervosos são atormentados por desorde.ns
na sensibi Ii lade e na inervação; cores paUiclas, neuralgias, hysteria, etc.
Não é raro ver jorens esposo~ abandonar-se com
demazia lo anlol' aos gozos voluptuosos.
Com o abuso, vem a desordem á saude; e podem
manifestar-se algumas afl'ecçues fi rbidas agudas. Sauvacre descreveu com o nome de febre anlente {los esfalfados
uma doença que sobrevem ele repente áquelles que com111cttem excessos venereos: a pelle fica secca e ardente;
o pulso umas vezes cheio, outras pequeno, as urinas vermelhas: ha congestão e pallidez tia face, sêtle viva, nau,eas, vomito., uelirio. Esta doença póde causar uma morte I'apida. Te"nho visto muitas vezes jovens casados feridos desta aITecção na primeira semana de seu noivado.
Muitas vezes os excessos venereos produzem moles tias
chronicas.
As pessoas delicada podem ser atacadas dc pontadas,
tosse, oppressão, escarros de S(Lngae.
Em oulro , sendo o. y tema nervo o muito excitado
por frequentes abalos, rc enlem mai particularmente,
perturbações patllologicas; (['onde provém, impressionabilidade, vapores, spasmos, ele maios, neuralaias. A hypochonrlria, a mel{tncolia, a chlol'oanemía e a Ily'tcria, são
t ti mbem con:erruencia do abalimenlo len lo e progrc . ivo.
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Tem-se rcconbecido nas ll1ulhcre: graves úesarl'anjo.
na menstl'uáção ; aiJortos fn.:qttcntes, irritação ou inflam1Itaç(;;o ch ronica da 1Itculre, flores broncas, e sobre tudo a
esterel'idade. Nos homens, vcm a gonol'l'héa, as perdas
seminaes involuntarias e a impoteucia.
O amor contrariaúo produz os symptomas da tristcza;
a alma se contrahe sobre si mesma, as funcções do organismo cabem cm relachação, o pulso torna-se pequeqo,
irregular, dc tempo em tempo arripios pelos membros,
um peso incommodo comprime o peito, a respira<:ão é
lenta, entrecortada de suspiros, o rosto pallido, olhos
ternos e languid os .
. Não achando mai encantos na vida, o amante desgraçado, inrl i ffcrcn Le a tudo, com praz-se na inilcção e solidão. Nclle a intelligencia perde a sua actividade, os
sentiuo. a utilidade, olha sem ver, ouve sem comprel1ender. Sua voz fraca c lasti mosa, tem 'ust o em expr imil' os p n aruen tos: as noi tc' são medonhas, ou pela
iosomnin, ou pOI' sonhos fatigantes.
Nadn ha tão penil'el como o receio de ser abando(lado
pela pessoa amada. Composto da paixões mais fones,
amor, cólera tristeza, orgulho, o cinme tem comsigo
todas as penas; elle transtorna a alma por uma continua
allcicdade, por violen tos pezares e crueis angustias.
Alternativamente, tyranno ou escravo, o ciumento
ameaça, injuría e maltrata; depois applaca-sc, arrepende-se e se LlUmilha, para pouco depois voltar tão
Jurios , tão injusto como antes.
Quem poderia dizer as Iulas e tormen tos que tor tu I'a /TI
a alma cio homem cioso, e as surdas violencias, 0incessantes supplicios que elle faz solJrcr a sua desgracada vidima lentamente martyrisada ?
O ciumc nasce algumas vezes da impolencia. E' o
ciulllc do vclho. que, casando com mulllere;; moças,
e:lão. cmprc rccciosos ele que outro se aproveite do:
praz rcs [nc ellcs não podem gozar. Os nossos autores
rOTuicos nos pintam mais agradavelmente os embaraços,
as inqulClaçõ s, a tribulações de5~es velhos ti03 namorados da obrinhas, desses tutores decrepitos, que se
unem á- sua pu pi lias.
Outras vczc~ o ciume é resultado da forca viril: E' o
ciume de Orosmallo apunhalando Zain} ; é' o de OGtavio
Ilue não podendo obter a mão de Pontia Portumia, antes
flucr 11punhalal-a do que veI-a passar aos braços de
ou tro: é ai nela essa pa jxão, tão impetuosa nas mulhcre'
II licadas e sensiycis, que uscitou a sublime desesperaçãu duma lIermiona abandonatla por Pyrrho ; que
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inflamou de raiva o coração de uma ~ll~déa, fazendo-lhe
remeLter â sua rival um vestido envenenado, i.npellindo-a mesmo a degolar seus pl'oprios filhos.
O amor contrariado 011 cioso, tem por eneHo immedia to occa ionar a dy pepsia. ; o appeti te se perde; e as
digestões são trabalhos;ls, o estomago é a sétle de dõres
violentas, arden les, ca i mbra Iicas; seguem-se nauseas,
vomitos e piLuitas: A nutrição diminue em consequencia da insuffieiencia dos ai imen tos.
Deste estado ás mais grave atfecções ha nm ó passo;
e se a causa da tristeza continúa, nasce a ehloro-anemia,
a ftbt'e heetiea, a phtisiea 1mlrnonar.
Uma moça, sem causa conhecida, sem moles tia physica, ficou triste e pensat.iva; seu rosto fez-se palliLlo, os
olhos se encovaram, e as lagrimas correram. Elia solTria
cansaços espontaneos, gemia e su!'\pirava; nada a distrahia, nada a occupava, tudo lhe aborrcci:1: Evitava seus
pa is, suas amigas; emmagreceu rapida men te, declarouse uma pequena tos"e, aggra vou-se, veio a febre, depois
o mara mo, por fim 11 morte. Elia levou comsigo o seu
fatal segredo para a epullura: a pobre moça amava I
Quantos acabam assim ceifados na tlôr da -idade,
ruídos no coração por esse Illal devorauor.
A exaltação da i llIagi nação, as excllações dos sentido,
as emoções violentas tão frVqucntes no amor desgraçado,
abalam muitas vezes o ysteilla nol'\'o:o a ponto de
produzir ataqnes úe nervo" hysteria, epilepsia, e llle!o1mO
a catalepsia.
Alguns autores tem attribuido ll1uitas dessas aJJccçõcs
nervosas á continencia, á castidauc. Platão, lfippoautes,
Galiano, Fél'nel, HoJl'rnam e mui tos out.ro.; tem sustenlado esta opinião enOllca.
E' necess,lrio coolbaler esta crença que não é fundada
em cousa alguma é.ria e que nunca foi submeltida ás
provas de uma verdadeira ohservação. Os escl'iptores
model'l1os, TriC]uct cntre outros, nos aponlam e 'SaS
nevroses que a tac;uU as moças ou mulh 're' ; cega ilUaginação viva se abandona, pensamentos \'OluptllOSOS, cm
cujo espirito se repetem o romances, os l'spCGlal:ulos
perigosos, do quaes, por can equencia, os scnt.idos
e ·tão inflallll1lados por ardores erotil:Os írresistivoi .
Segura men te essas exci tações desordenaLla não podem
applaca r-se seoão na.s j uncçõe seXllaes. E, se os cle-ejos
h~bt'icos não são satisfeitos, s algu m obs tac ulo con traria
a pa i-xão deseu freacla, eo tão o s)'stcma nervoso sobrexcitado se abala c occasiolla as ruais graves c exfl'av;)gantcs
clesorden·.
.
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Porém a natureza não é responsavel pelos males qll~
poderiam prevenir-se por habitos regulares e conformes
aos preceitos da hygiene e da moral.
Em certos ca os o amor contrariado póLle original'
uma doença aguJa que arraste a uma morte rapida.
Nas mulheres, que tanto têm a sorfrer dos de gostos
de amor, encontram-se dous generos de alienação
men tal que lhes são proprios; e são a nymphomania e (~
el'otomania.
A nympholluttnia é uma mania caracterisada por uma
inclinação violenta para a união sexual, exprimindo-se
por gestos provocan tes e pala vras obscenas com ou sem
cxci tação p11ysica dos orgãos.
No principio, a iu['eliz sem ce sal', occupada de seu,;
pensamentos voluptuosos, foge da sociedade, e na solidão se abandona ao desregramento da sua paixão, onde
sacia por meios illiciLos as necessidades immoderadas
que a uominam.
Mai tarde, não conhecendo mai.s freio, perde todo o
pudor, prol'oca os desejos dos hOffiens com gestos, com
vistas e posturas lascivas, com conversações lubricas.
E' então que a razão perde todo o seu imperio :
A alienação mental se completa. Vê-se a moça, outr'ora
a mais timida, transformada em bacchante setl1 vergonha. Em seus acéessos de ardor furioso, ella tem a
face vermelha, a vista inOammaLla, labias seccos, ardentes; boca espumante, halito fetido. Depois vem os
spasmos da rruela com hydrophoLJia, con vul õe no.
membros. Em uml época lU lÍs ou menos afastada o.,
accidentes se complicam e a doença leva á morte.
Na cl'otomania a paixão é mais na imaginação; é um
amor casto, platonico, ideal. Esquirol cout:l um caso
ql1eoíl"cre edella todos os caracteres.
Uma senhora de 32 annos, de estatura elevada, de
constiluicão fal'te, tendo reGebiLlo uma brilhante educação, erá ca ada havia algum tempo, quando vin um
moço cujn posição era mais elevada do que a de cu
marido. DJsde logo ficou violentamente namorada
delle; ella murmura da sua posição, só falIa de seu marido com despreso, recusa viver com elle, acaba por
ter-lhe aversão, assim como a seus pa reo L0S, CI ue debalde
se e forçam plra a reconduzir de seu de vario.
O mal augmenta, e preciso separaI-a de seu marido.
Elia falla sem cessar do objecto da sna paixão: torna-se impertinente, capl'ichosa, colel'ica: escapa-se a
seu. p'lrentc.; para correr atraz daquelle á quem vê por
loúa;t lnrLc, Ch'11ll1-0 com sell. cantico apaix.onado ;
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é o mais beBo, o maior, o mais espirituoso, o mais per~
fei to dos homens. Assevera que ella é sua mulher, que
é elle que vive em seu coração, que lhe dirige todos os
movimen tos, que regula seus pensamentos, que governa
suas acções. Elia teve delle um filho, que será completo
como seu pai.
Muitas vezes é sorprendida em uma especie de extasis, de arrebatamento: então seu olhar é fixo, tem o
sorriso nos labios: escreve muitas cartas ardentes,
faz versos que anima com as expressões mais amorosas.
Durante o dia ou a noite, falia 8Ó, umas vezes em
voz alta, outras em voz baixa; em seus entretenimentos
solitarios, chora umas vezes, outras ri.
Não obstante os mais assíduos cuidados, esse triste
es ta do durou mui tos annos, uma doença in tercorren te
terminou os males da infeliz senhora.
Estas affecções encontram-senas mulheres que, exaltadas pela devoradora febre do amor, não têm esperança alguma de a mitigar nos braços do homem amado.
Tambem se tem observado nas moças as mais castas e
mais re ervadas, que nunca tinham gozado os prazeres
sensuaes. Em geral são mais para temer nas famílias
onde ha preu isposição beredi taria para a loucura.
Tam-se visto muitas vezes casos de monomania suicüla occasionados por paixões amorosas.

Vantctgcns do casamento pata a sociedade, para o mesmo
homem. Inconvenientes do celibato, seus perigos para a
ande.

o casa men to tem sido louvado em todos os tempos e
m todos os paizes. Tem-se reconbecido que é a pedra
angular de toda a sociedade.
Pelo casamento se augmenta a população. Todo o es~
tado cuja popu lacão decresce está em decaclencia. Ora,
o celibato só tencl'e a e sa deploravel diminuição.
Pelo casamen to ba ordem e barmonia na sociedade:
A mulher é estimada como a companheira do homem;
a famili.a fórma uma associação que une os seus membros
diJI-ercntes em iuade, sexo, forças e tendencias, submettendo-os a uma mesma autoridade, a autoridade paterna. Es e pequeno Estado no Estado é de uma immensa utilidade para a ordem social. Ocelibato profana
e avilta a mulher, sujeita-a a um jugo desbonroso, fazendo-a o brinco das paixões; elIe só gera a desordem,
perturbações e desunião ..
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Quanto ao casamento, ha moralidade na sociedade, o
homem cumpre o deV'er que lhe é imposto pela na tureza,
conserva, no meio dos gozos de familia, o tbesouro dos
bons costumes e se dedicá com coragem aos trabálhos
c encargos da ed ucação dos filhos.
O celibato, abusando de uma liberdade que o ex.onera
de toda a responsabilidade, dá largasa todas a inclinações
desordenadas, profana o lar domestico, nem mesmo respeita a fé conjugal, e Montesquieu disse com razão:
« Quanto menos casado houverem, menos fidelidade
« haverá no. casamentos. )
FiGa bem entendido que pomos de róra destas considerações o glorioso celiba to gUárdado pelas pessoas religiosas' asceLicas., que se conservam virgens para aLlingir
a uma maior pei'feição de virtudes.
O casamen to não é menos util ao homem do que á sociedade.
Está provado que, guardada a proporção, morrem
mais celiba tarios do que casados nos mesmos annos, e
que os ultimas vivem mais do que os primeiros. Bullon
sustentou esta opinião. De Pat~ieux a demonstrou em
seus quadros mOI'filarios 8, 9, fO e 1.1. Iterfeland, Sainela ire, o dou tal' lLargari t11 confirmaram essas idéas fazendo-as extensivas ás mulheres, tão ex.postas comtudo
aos perigos dos partos.
Póde-se achar a razão desta prerogaliva unida ao estado do casamento.
Não oh tante os cuidados, p, trabalhos inseparaveis
desta' condição, os esposos se ajudam, soccorrcni-se, consolam-se e se cuidam mutuamente: são obrigados a
entregar-se a maior actividade, e o exer:;icio e o trabalho
são o sustentaculos da saude e da virtude. ElIes estão
aO abrigo. das doenças que a Venus-vága quasi sempre
traz coms.igo. Finalmente quasi nulica abusam dos prazeres do amor, porque a liberdade e o habito temperam
os desejos; e é sabido quanto a re-absorpção dos succos
prolificos é propria a fortificar a acção vital.
O ceJibatario, sempre desencaminhado por objectos
no'~os, appressado em desfl'uctar, as mais das vezes, forçando a natuTeza, proGU'nmdo mesmo reter um amor
fugitivo por excessos, cansa o systema nervoso, abala
ªs forças musculares pela grande repetição dos prazeres
sensuãcs; - ou, para melhor dizei', vivendo em uma
ilPparen te cont!nenc!a, entr~ga-se a loucuras solitarias,
e con t"ahe ha bI tos amda maIS enervantes.
Xlém dis~o, a observação teIT,l feito ednhecer que 6
homem no 1 olamento calle faCIlmente no cles'gosto, na

DF.

:lllmICl~A.

337

melancoli:l, e ~e abonece ua vida' é na cl:l,;se dos celihataria,; cru ,;e encontram mais :1.'0 de aliena ão
mental e fie ~uicidios.

Perigos rIo anwr e ,lo casamento na,~ pessoa.$ 1nw:(o moças,
1JaS pessoas rf.elicadcLs e nos velhos. - Dos casltmento.~
dl'sproporcionado, pele! idade.
A idatle tla puberdade é a época llo tlesenvolvimenlo
cIos orgãos da geração, porém antes tle o pôr em acção
Ó preciso esperar que a funcção pl'ocreadora possa cumprir-se sem prejuizo para o organismo. E' essencial
que o corpo tenila adquirido seLL crescimento, que as
t'uncções mais importantes da vida tenham solIrido SLla.
completa evolução, que, nos homens, o licor seminal
tenha sido por algum tempo re-absorvido, para dar aos
movimentos o seu vigor, e:í intelligencia oseu poder.
Esta matnridade procreadora chama-se nubilidade.
Usar prematuramente cios prazeres de amor é snspender o crescimen to, é fazer-se um complexo de musculos emaciados, de orgãos fraco, um angue pobre, é
por consequencia votar-se a uma e"l:istem:ia langllida e
tloen tia.
,
Se ha preefisposição heredítaria para alguma tloença
constitucional, é despertai-a, e fazeI-a rebentar com
violencia. Quanta vezes se tem visto a phtisica,-qu
ameaça tantas existencias-, desenvolver-se repentinamente pouco tempo depois de um casamento contrahido
antes da idade da nubiUdade I
A época cm que convém casar-o e, é além disso SUbOI'dinada á constituição, ao temperamento, às predispo. içàes morbidas, e ao estado de sautle actual de cada
individuo.
Os an tigos legisladore" Pia tão, 5010n, Lycu l'gO, que
davam tanto apreçoaoviO'ordocorpo,nãoautorizavam
o casamento, quanto ao homem, antes da idade de 30 a
35 anuos; e quanto à mulher, antes de 20 a 2:>. As
leis model'nas na Europa fixam 0" casamen,los mai"
precoces nos i8 annos para os homens, e aos 1.5 para as
mulheres. Ellas têm de altender aos casos excepcionaes
ein que a maturidade procreadora seja completa nessas
idades.
Póde-se assignar como época normal para a união
conjugal, os 20 annos para a mulher, e Olt 25 para o
homem. . . .
o homem U II das faculel:Jdcs gcradoul'as antes da
D.
11.
43.
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Ilubilidâde, prejudica a saude: assim como se elle aLu:-a
na idade avançada da sua existencia, corre á sua ruina.
Para os velhos ha perigo nos prazeres do amor. Na
~poca cm que as forças dccl inam, l1~ar e abusa r. O
llOmem em uma verde velhice, rrpugna crer-se tal
qual é. Se elle tem algumas reminiscencias perfidas e
tentadoras; se lavas mal extincla conservam um resto
desse fogo que outr'ora consumia seu coração, elle ~e
julga capaz de supportar os de. penlicios e os abalos do
acto copulador. Que '~ome cuidado, e que conserve na
memoria estas sabias palavras do Abbade Maury ao cu
amigo Portal:
, « Tenho como cerlo que, passados GO annos, um
q homem de senso deve renunciar aos prazerrs de amor,
« cada vez que a elles se dér, é uma porçeTo de terra qlle
« lança sob1'e sua cabeça,. D
A s~iencia possue muitos exemplos de apoplexias, pamlysias, ropturas, e aneurismas, acontecidos no meio
desses abraços intempestivos. As emoções violentas e
desordenadas aeceleram repen tinamen le as con tracções
do coração e produzem essas catastropllçs.
Eu sei que se citam homens que têm conservado
realmente, ou em apparencia, faculdades que a idade
sempre rouba. Assim o marechal de Estrés casou-se
muito seriamente e em terceiras nupcias na idade
de 9t annos. O Duque de Louzim viveu longos annos
continuando sempre em seus excessos de todo o genero. E o marechal de Richelieu, na idacle de Sí annos,
ainda fresco e alegre, casou-se em segundas nupcias com
a Sra. de Roth. Porém ~e3les casos ci tam-se porque
são exeepcionaes. Ninguem se lisongeie de ser dotado (lessa luxuria erotica que só se extingue com a
vida 1
Que direi cu dessas deploraveis allianças entre homens
que tocam á d'ecrepi tu de e essas jovens que os pais
sacrificam a interesses de posição e de fortuna?
E' preciso dizêl-o bem alto: desgraça aos esposos
a'sim ajoujado I desgraça á progenie que delles possa
ser o producto I Esses amores ridiculos e hediondos
têm não sei o que revolta a nature'za. O resultado é
só desgostos, pezares, criminosas relações para a
mulher; perigos, doenças e terriveis ciumes para 0,
cynjco marido. 03 fruetos llessas monstruosas uniões
ão infezados, c,lchoxymos, e predilectamente votados
a uma morbe prematura: elles serão ceifados pela escrophula, rachitismo, e phtisica pulmonar.
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Das doenças eenfermidades que devem desviar do casamento.
- Tristes resultados das allianças entre parentes proximos.

.

-

Certai; enfermidades ou doenças oevem ·afastar a
pes 03S do casamen Lo.
Seria sgguramente limitar em ex.tremo o numero das
alliança. e comprometter a felicidade individual, privar
elo casamen to t·odos aquelles que têm enfermidades.
Ai; doenças nervosas, as afTecçõcs escrophulosas, tem-se
tornado, por assim cl izer, consti tucionaes na maior parte
uas famílias de nossas dias; é portanto impossivel
olhal-as çomo um obstaculo á união conjugal.
Todavia, os casamentos deveriam ser combinados de
modo a neu traI iza r, pela opposição das constituições,
<los temperamentos e das disposições, os elementos de
llerança morbida que se póde receiar de um dos dous
esposos. Dous individuo.:; eminentemente lympllaticos,
uuas pessoas nervosas, duas famílias predispostas a afTecções de peito não deveriam misturar seu sangue.
Procure-se POii; contrabalançar a debilidade de um
esposo pela forte constituição do outre. Um instilleto ecreto conduz a isso: não se contrarie-pois a natureza.
Afastem-se do casamento e absolutamente as doenças
ou enfermidades que J.lão só ameaçam a vida dos que
as têm, e infectam gerações in teiras, como podem causar
a morte do outro dos esposos por contagio, ou outro
modo. Assim, devem evitar-se: a diversas manias,
mesmo leves e que apresentam grandes in tervallos
I ucidos; a epilepsia que tem resistido á crwsc da puberdade e aos recursos da arte medica; os prazeres do
amor ex.asperam esta enfermidade; ella degenera no
mesmo individuo e até nas crianças em mania, em
demencia: demais communica-se pelo terror que inspira, ou pela imitação; a phtisica pulmonm', quér seja
tleclarada ou latente ou no estado de predisposição na
familia, perpetua-se na raça, e muitas vezes é contagiosa para o outro esposo; a syphilis inveterada, que tem
envenenado a origem da vida, traz comsigo o abatimcnto, a esterilidada, ou produz uma familia cachetica
que logo se extingue, Agora uma palavra sobre os casamentos entre consanguineos.
fleve evitar-se essas u,n iões que são a Cél'usa de- grandes
de graças para as famílias, em que quasi sempre produzem deterioração de raça.
O~ homens estão .. JjPifos ás lcis geraas que regulam
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todos os sercs \" iro:: ora, a lei de con Cl'\'ação quer o cruzamento das raça e a rcnovação dos acrcntes \"itaes.
Desgraçados os que violamc'sas leis I
.
Desde os mais anticrcs tempos, o" legisladorcs tillli<llll
pl'ohibido os easamcntos consanguíneos, tinllam já observado seus eiTei tos desastrosos para a duração das.famil ias, e sua má acção sobre os costumes publico',
O Dr. Rilhet ( de Genebt'a), cm um trabalho lido
na academia de medicina em '18õü, forneceu os dados
mais positiv(}s sobre esta importante questão. Elle demonstl'ou os resultados deplora veis resultantes desses
facto, tanto para a sande como para a vida dos filhos.
E sas consequencias ão:
i.' Ausencia de concepção;
2.· Demora de concepção;
3." Concepção imperfeita (n1ü"viIO, aborto);
lJ,.' Productos imperfeitos (monstruosidades);
5.' Productos cuja constituição phy ica e mool e
imperfeita;
6. a Productos mais e pecialrnentes exposto, á doen(:as do systcma nervoso, e por ordem de frequenciü :
a epilepsia, a imbecilidade ou idiotismo, a surdo-mudêz,
para lysia, di versas doenças cerebraes;
1. a Pmductos que morrem em tenra idade e em uma
proporção maior do que os filhos nascido cm outras
c(}ndições;
8,' ProducLos lymphaLicos e predispostos ás doença.
que nascem ela diathese scrophulo-tuberculosa.
A estas regra l1a algumas excepções; com tudo é
raro que todo o meninos escapem á má influencia.
Os aO'ectados não o são elo mesmo modo: um é epileptico, outro scropllulo50, etc.
.

Salutares effeitos do amor feliz obre as doenças, sobre a~
{aettldades intellectuaes e moraes; e mesmo sobre a pai~:ão.

('I)

Depois·de estudadas a consequencias funestas do amor
l1esregrado e contrariado, re ta provai' os salutare elleitos do amor fefiz e sati feito nas doenças.
Do mesmo modo que a alegria, o amor feliz, animar.Jdo
a circulação los fluidos vitaes excita favoraveis reacçõe
em certa aff cções ele languidêz.
(I) Vid. o 3.° lomo Uôl. minha physiologia das paixões.
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o amol' é sobreludo o r"medio da melancolia, da hypochondl'ia, da tristeza, do aborrecimento, da nostalgia,
lIo desgosto da vida e da inclinação para o suicidio.
Que a paixão de amor se apodere do coração de um desses homens 1;1 tigados de miserias e decepções da sua existencia, e eil-o logo transformado; tudo muda para eHe,
O' de ejos nascem, a esperança bri.lha, o futuro se
illumin!l.
En tregue todo in teiro aos novos gozos que o solici tam,
esquece se~s males passados e se deixa brandamente
arrastar para a felicidade.
•
Tambem se tem visto o amor produzir mudanças
maravilhosas nas faculdades intellectuaes e moraes.
Uma vontade forte tudo póde, e com o amor a vontade é
for'te.
E' esta uma verdade apoiada sobre factos.
Tis ot falia de um jo\"cn que, na idade de 20 annos, parecia ainda tão lerdo, que teria sido o joquete da sociedade, se sua bondade e doçma não des:viassem a zombaria;
ignorante quanto se póde ser, sua conversação era coiumum, e mesmo trivial.
'
'
Namorou-se de uma moça hespanhola muita bonita
que não conbecia a lingua franceza e que nenhum desejo tinha de a aprender. Sua paixão tornou-se violenta;
para conversar com sua amada, póz-se a estudar a sua
língua; no fim de ummez pódesustentarumaconversa,
depois pouco a pouco sua hnguapem tornou-se animada,
facil, cheia deidéas e de encantos : finalmente suas faculd~des adormecidas recobraram sua liberdade; no fim
lle quinze mezes, estava um homem perfeitamente interessante e instruido.
A historia do pintor Quintino é celebre.
Tinha elle exercido a profissão de ferrador por espaço
de dez annos em Anvers com o nome de Messins, quando se namorou da filha d~ um pintor que lhe recusou..
jurando que a não daria seijão a um pintor. Forte por
sua paixão, deixou o martello e tomou o pincel. Em
breve se fez tão bom pintor que o pai. lhe concedeu a
filha com o maior prazer. Elle obteve celebridade e os
quadros que delle restam são ainda pl'eci@sos.
Algumas vezes tem-se empregado o amor como antagonista de outras paixões: assim a embriaguez, a
weguiça, a ambição podem ser curadas por uma al'feição honesta, que se apodere com f,orça da alma do
individuo.
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Tratamento preventivo e curativo da paixão pelós meios
morae~ e relig'iosos, pelo antagonismo e diversão de seno
timentos.
Haverá meios de prevenir e curar um amai' desregrado'
ou con trariado ?
Sim; e é uti l con hecel-os, porque o mal de amar é frequente e seus eITeitos bem desastrosos, com<5 temos
"is to ..
A ther peu tica oITerece-llos tres ordens de meios, que'
devem ser postos cm acção concurrentemente: os
meios moraes, os meios bygienicús e os meios medroamentosos.
Primeiro que tudo deve procurar-se imped ir o desenvolvimeQto do amor antes da idade pl'opl'ia, ou em
condições inconvenientes.
No estado da nossa civilisação, é impossivel afastar dos jovens todas as causas pl'edisponentes e determinantes da paixão, que precedentemente men·
cionamos.
Todavia é facil dar uma educação menos elTeminada.
menos vã; dai' menos importancia á dansa, á musica
sentimental; conceder á mocidade uma liberdade mais
judiciosa. E' facíl expulsar do seio da família os ociosos, os lisongeiros, as pessoas de uma ordem superior;
múderar esses gostos de vaidade e afIectação que atralIem as vistas. E' faci! evitar, em presença da mocidade, essas conversações grac.iosas, levianas, equivocas
que fazem trabalhar a imaginaç.ão, oxci tam a curiosidade,
ou ferem o pudor.
Chegada a idade do amor, que conducta ~e deve ter?
l\. Quereria, direi com Bernardino de Saint-Pierre,
a que os jovens pudessem cultivar o sentimento do
« amor no meio de seus trabalhos. Não impÔr a
idade, logo que se é capaz de sentir e capaz de
« amar.
a O amOl: honesto suspende os desgostos, expelle o.
« aborrecimento, arreda de todos os perigos; preenche
a a vida de mil perspectivas deliciosas, mostrando no
a futuro a mais afortunada das uniões; elle redobra no
« coração dos dous amantes o gosto do estudo e dos cui« dados domesticas. Os jovens formam assim seus cosa tumes, e os doces sonhos do futuro os sustentam no
a amor do dever e da virtude.
« Quem sabe se es-as escolhas livre, essas ligações
« terna e puras não fixariam o espi ri lO i neon tan te que
se diz na tllral à- mulheres?
(I

Elias respeitariam melhor os nós for Jl1:lIJos por ellas
mesmas. Se sendo melhores ellas procllramngradar a
todos, não será talvez porque em quantlo moças lhe
não foi permittido amar umsó? ~
Póde crer-se que jovens, que bem cêtlo sentis cm no
coração um amor forte e digno dell,es, se profanaL'iam,
como tantas vezes fazem, nessas relações de um dia, dando-se em holocausto á belleza sem alma, ou mesmo á
Iiccnça sem belleza ?
Um amor casto e puro, ateanna-se na alma de duas
jovens, pessoas honestas, pre enando-as de funestas
paixões, excita em uma, a coragem viril, a alta intelligencia, para se fazer um lugar no mundo, na outra a
nobre ambição de se aperfeiçoar para tornar-se digna
companheira e boa conselheira.
Para reconhecer o amor, quando os symptomas que
temos descripto excitam suspeitas, é algumas vezes necessario recorrer a diversos estratagemas, como o tem
fei to varias, medicos celebres. Foi assim que Hippocra tes
descobriu o amor de Perdiccas por Phyla, amante de
seu pai: que Erasistrato reconheceu a causa da doença
de Antiochus, morrendo por Stratonise, sua madrasta;
que Galen.o formou um juizo tão seguro sobre Justina,
namorada do .histrião Pilade. Ha pqucos medicos que
não tenham tido occasião de patentear um amor occulto
que r6a o coração de um dOf seus doen tes.
O melhor meio a oppôr a um amor violento ou
contr~riado é a pos~e ou a esperança de FJossuir o ser
querido.
Porém, se certas circumstancias se oppõem ao casamento, é preciso que a paixão se não torne mais ardente
e procurar abafai-a o mais cedo pos~ivel.
A maneira mais segura de o conseguir é fugir promplamente ao perigo. (i) Será necessaria uma viagem, uma
ausencia prQlongada' poderão mandar-se as moças
para uma outra família, onde encontrarão pessoas estranhas ás perturbações da alma, e vivendo soccgadamente.
Ovidio, o grande mestre em igual materia, diz que a
ausencia e as viagens são de um soccorro soberano para·
remediar o amor desgraçado ou desesperado, mesmo
sendp inveterado.
Procurar-se-ha para as pessoas, cujo espirito e inconsa
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(I) Vid. o tomo 3. 0 da minha pyhsiologia das paixões no artigo
amor, fi reunidos que acollselhamos,
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l"ante, guaves divertimentos, as distt'Jcções, a frequen.
tação lIe pCllsoas espirittrosag e alegres, as occupaçõe~
serias do espirito, os trabalhos lnannaes que fatigam o
corpo e captivam a attenção.
O que mais que tudo é necessario a u ma aIma en ferma
de amor é uma outra alma que possua sua plena confiança. As mais das vezes é esta pessoa escolhida para
as confidencias quem fará a cura.
Primeiro esforce-se ella por captar a benevolencia por
mejo tle uma terna compaixão, uma constante attenção
ás d6res e ás queixas do infeliz amante. B.odeal-o de cui<lados affectuosos, sendo de uma i.ndulgencia sem limites, consid~rando o amor desenfl'eado como uma febre
({ue não é possivel aplacar pela simples força ela
von tade.
Procurará combater o amor pela amizade; a amizade dos pais, dos parentes, elosamigospóde operar uma
feliz diversão.
De tempo em tempo deixará escapar como por acnso
uma palavra de prudencia, uma observação sabia, Hm
conselho razoave!. Se viu que o amante peccou ~ontra
nma das leis do amor, mostrando amor proprio, orgulho, cubiça, ou manifestando designio egoista, :tpoderese desse motivo; uma revelação feita a tempo produz
sempre um grande efTeito. Quantas vezes se tem assim
curado amores inveterados!
Os meios moraes a empregar contra o ciume, deverão
variar segundo as indicaçàc&.
Aos velhos, devassos e extravat:Tantes, que se casam
com mulheres moças e pretendem encadear seu coração
inconstante, aconselhamos para acalmar sua impotenté
e ridícula dóI' que repitam o gl'ito de vingança de Arnolpho, de Moliél'e:

Ha nos infernos caldeiras ferventes,
Onde são mergulhadas as mulheres mal-viventes.
Quando o ciume tiver seu principio em um capricho
da imaginação, haverá recurso aos meios mais capaze
de acalmar o temores chimericos do doente; cuidados
assiduos, caricias alIectuosas, distracções babilmen te
escolhida1l, tu,do será empregado com discernimen to.
Presumindo-se que o mal do cioso provém 'do conhecimento que elle tem da sua inferioridade, da sua fraqueza, esforçar-se-hão em mostrar-lhe uma preferencia
exclusiva, farão val~r em toda a occasião as suas menoreg qualid:lde, .

DE

~IEIHCINA.

3 'I:>

o ciume pótle algumas vezes CUraI'-se pólo ciume, C'l)
Uma senhora vivia desde muito tempo :Jtormentada
pelas incessantes contendas de seu marido cioso; cu lhe
aconselhei que fingisse pela sua parte um ~iume ainda
mais forte. Este meio produziu bom effeito,
O grande segredo para tratar a paixão, é oppôr-Ihe
por antagonismos, habitos de bem fazer, aos máos habitos: Não devemos procurar comprimir, extinguir a
,actividade humana; não queremos a apatj)ia, a indifferença, porém é preciso dirigir as faculdades morae e
conduzíl-as para o que é bello e bom, quando ellas se
tUm dividido. Aos arrebatamentos de um amor desregrado procurem substituir outros sentimentos poderosos; o amor do trabalho, o amor da gloria" o amor
de Deus. Espalhando a intelligencia, a vontade e o coração sobre diversos exercicios, faremos reinar a harmonia nas inclinações: Divide et impera.
As lições de uma moral religiosa devem secundar
nossos esforços. A religião obrará poderosament~ sobre
o coração, ella reprimirá os desvios da imaginação, regularisará as acções e fará voltar por iluas pra ticas a
sentimentos mais puros e mais doces.
Recommendamos a indulgencia "para as pessoas transviadas pelo amor, mesmo tendo cahido em faltas graves.
Uma severidade fria e inflexivel afasta para sempre do
bom caminho, emquanto que uma terna benevolencia
póde conduzir a clie. ,
« E' muito natural, diremos nós com um judicioso
« autor (J. Franck), qlle o bomemdesprezado e repellido
e: pela sociedade se torne cada vez mais a presa de sua desI! ordem e que seu espirito se exaspere.
Pelo que de« sejamos que as senhoras que dão o exemplo nas soe: ciedades não repillam as jovens solteiras ou casadas
I! que o amor cegou, e que não. despedacem sem piee: d:tde sua reputação como acontece commummente,mas
I! que ao contrarjo as protejam com eus conselhos e pro« tecção. Jl
T1'atamento pelos meios hygienicos.
Na therapeutica do amor a hygiene repre enta um
papel importante, ou seja para prevenir o desenvolvimento da paixão, ou para auxiliar sua cura.
(i) Vid. o Terceiro Tomo da me ma Pltysiologia das Paixões
artigo ciume.
u. ,u. 44.

DlCCIONA RIO

Sabe-se que os temperamentos sanguineo e nervoso
predispõem para a paixão: ha pois necessidade de modificar a predominancia funccional por um regimen apropriado. Restituindo a harmonia ao jogo do organismo
se facilitará m'aravilhosamente a expansão regular das
faculdades do coração, do espirito, e a harmonia na
vÍ'da é a virCiIde.
o regimen alimeu.tar é de grande importancia para
comba ler as inclinações eroticas.
Na época da puberdade as moças são muitas vezes atacadas de f<>rtes excitações nervosas que têm sua influencia perturbadora sobre as funcções digestivas: o appetite se perde, dôres vivas irritam o estomago depois
da 'c'Omida. {)ra a dieta e os debilitantes não fazem mais
do que aggravar -as desordens nervosas e predispôr á
paixão, de'vem apressar-se em fazer supportar uma
alimentação substancial, tonica (carnes assadas, ovos,
caldos), que dão os materiaes indispcnsaveis para a nutriçã'O.
Nos jovens, pelo contrario, é pl'eciso muitas vezes
acalma'r:as forças luxuriantes da vitalidade, um regimen
simples grosseiro, mesmo de digestão difficil será conveniente.
Evite-se para ambos os sexos os manjares muito adubados, demasiado 'succulentos. O melhor adubo consiste nos exercicios do corpo.. Se os vinhos excitantes,
o café, as bebidas fermentadas, não são inteiramente
pros::riptas não se devem conceder senão excepcionalmente.
i
A preguiça enfraquece o corpo e a a1ma, o trabalho
"( os fortifica, disse Celso. »,@s an tiges, penetrados desta
verdade, faziam da 'gymnastica a 'base da educação nacional.
0s moços davam-se a exercici'Os ,de qllB as mulheres
não eram excluidas. Imitemtls iguaes .exemplos e não
deixemos languir a mocidade em uma moleza enervante, origem de moles tias de nervos, de languidez e
de amor.
Occupando os moços em exercicios fatigantes não
Ó se exercita o corpo fortificando-o, como se oppõe
urna 'feliz diV'ersão a suas inclinações desregradas.
Os passeios, as corridas, os jogos, as dansas e alguns
exercicios gymnasttcos são recommendaclos ás meninas:
quanto aos moços, se lhe ajuntará a esgrima, a natação,
a equitação, e a gymnastica completa.
Muitas ve~es tem-se notado que a caça tem, o poder
de prevenir ou de, combater o amor.
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Fizeram Diana inimiga de Venus, diz o autor de

Emile, e a allegoria é muito justa: os langores do

amor nascem em um doce repouso, e um exercicio
violento abafa os sentimentos ternos. »
A musira faz parte da educação; ella tem uma
grande influencia sobre os costumes; .porém evite-se
com cuidado, para as moças e mais pessoas affectadas
do mal de amor, a musica capaz de suscitar emoções
muito vivas do coração; as arias alegres cheias de
vi vacidade devem ser escolhidas com especialidade.
0. canto é um exercicio que fortillca os orgãos da respIração, e os da digestão.
Quando a fadiga do corpo exige repouso, faça-se de
modo que esse repouso não seja absoluto. Aos exercicios do corpo devem succeder-se os do espiri to.
a IIa espiri tos, diz 1\10n taigne, que se não os OCCll« parem em algum objecto que os prenda e consa tranja, lançam-se por aqui e por alli em vagas ima« ginações; não ha loucura nem extravagancia que ellas
« não produzam nessa agitação. »
As pessoas moças evitarão sempre as vigilias pro-longadas.
« A vigília, diz Hippocra tes, dis$ecca o corpo, e o
a somno O hUlhedece. » Sete ou oito horas concedidas
ao somno são sufficientes. Pela manhã não ficarão na
cama sem dormir; o tempo assim passado seria funesto para as disposições eroticas. A cama deve ser
dura, de colxões de lã, é melhor de crina; uma cama
moUe, onde o corpo se enterra nas penas, enerva-o
como á alma.
Muitas vezes será utii aconselhar aos doentes de
amor uma demora prolongada no campo: ~ socego
e os grandes espectaculos da natureza apaziguarão os
ardores desordenados da paixão. Todavia, é necessario
que uma sociedade attrahenLe seja capaz de distrahir
a fixidade úas idéas.
As viagens fazem nascer distracções que mudam os
sentimentos, e exercicios que fortificam a saude. Correndo de cidade em cidade para admirar as maravilhas
da arte; subindo montanhas cobertas de gelos eternos;
approximando-se ás bordas de um abysmo mugidor;
contemplaNdo às vastas e maaestosas planicies do mar,
a alma se d~staca das vãs agitaçõe da terra e penetra
nas profundezas da eternidade: elIa se despoja das
miseraveis ninharias da paixão para s~ tornar melhor.

3í8

DICClo;\".\nlO

Tratamento pelos meios medicamentosos.
Fazemos a~ora 'conhecer os agentes medicamentosos
que temos visto ser eIIicazes no tratamento das alTecçõ~s
geradas por um amor desregrado.
,
Con tra as consequencias de emoções violentas.
Aconitwn. Quando ha dóI' de cabeça, face vermelha,
calor febril, sangue pelo nariz, pulso cheio, oppressão
do peito, pancadas violentas do coração; principalmente nas pessoas sanguineas.
Belladona, Depois do aconit'U1n, quando os s)'mptomas não foram (1'e todo dissipados, e que haja além
disso notavel' excitação do systema nervoso.
Chamomilla. E' sobretudo indicada nas mulhllres para
cQmbater os symptomas de agitação nervosa, com
tremura, desfallecimento, exaltação de imaginação,
grande affiuencia de idéas. Perturbações digestivas.
N1tX vomica. Pouco mais ou menos nas mesmas condições, porém nas pessoas de um carar.ter vivo, imilavei, habitualmente constipadas.
Pulsatilla. Fará bem nas mulheres louras, melancolicas, pouco menstruadas, que so1frem violentas paI})ilações do coração..
Contra a exaltação do appetite venereo.
Phosphorn . Nas pes oas de constituição fraca, phtisicas, cahidas no abatimento e debilidade, tendo
(;ontinuaclo'5 desejos elo coito, e um appetHe venereo
multo exaltado com polluções muito frequentes.
Cant7wl:ida.s. Contra os symptomas de priapismo, isto
., con tra os desejos exci tados no mais alto gráo, com
erecções dolorosas, incessantes e de longa duração.
Perdas eminaes involuntarias.
Carbo vegetabilis. Quando ha prostração de forças,
petuitas do estomago com calor ardente. Affiuencia
de pensamentos .voluptuosos. Polluções frequentes.
China. Quando, apezar de um grande enfraquecimento
da constituição, existem idéas lascivas com desejos
imperiosos. Polluções seguidas de prostração externa.
E' o medicamento mais proprio para restituir as forças
esgotadas das pessoas que têm feito excessos venereos.
Phosphori acid'mn. PMe dar-se em seguida principalmente quando 11a uma grande fraqueza nervosa nos
jovens cuja constituição foi rapidamente anui nada
pela perda do licor seminal.
Contra as conscquencias de um amor desgraçado:
Ignatia amara. Se 11a pezares insuperaveis. Amor
á solidão. Gemidos, su piros, queixa. Somno arrilado,
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interrompido. DÔl'es de cabeça) pallidez; falLa d'e appetite, digestões trabalhosas, anxiedade no epigastrico;
cblorose, acces os de hysteria.
Phosphori acid1tm. Muitas vezes depois da fava de
Santo Ignacio, sobretudo quando se observa uma grande
fraqueza physica e nervosa, com grande disposição
.para a transpiração. Magreza com cõr doentia, somnolencia de dia, morosidade, taciturnidade. Repugnancia
para a conversação.
Hyoscyamus niger. Quando ha melancolia, angustia.
Temor de ser enganado, ciume imperioso. Divagações;
delirios lascivos, manias. Sob~'e-exci tações nel'Vlosas,
aft'ecções espasmodicas.
Lachesis. Será bom depoi!' do meimendro negro.
Am'um. Na melancolia com, inquiet3ção e desejo da
morte. Amor da solidão. Vontade irresistivel de chorar:
grande angustia que chega a causar o suicidio.
Staphysagria. Quando ha humor hypocondriaco com
indjlIerença por todas as cousas. Tristezas com receio
do futuro. Lagrimas e pezares pungentes. Desejo da
morte. Irascibilidade e desgosto excessivo.
Helleborus. Em alguns casos em que ha melancolia
taciturna com suspiros continuos. Angustia. Preguiça.
Descon fianca. Morosid ade. Insomnia,
Observar:se-ha com muita attenção, se ha vicio deathesico ou doença consti tuciona l que en treten ha a
paixão; nesses casos é modificando as disposições morbidas que se restituirá a ordem, a moral perturbada.
Sul]Jh1tr, calcarea. cvrbonica, mercnrÚts solubilis, iodimn, arseniwm, albwn, silicea, etc., são muitas vezes
indicados para conigil' os vicios morbificos originaes
ou adqu iridos.
As aguas ln ineraes sulfurosas, alcalinas, sallnas, arsenicas, iodeas, poderão sub.31ituil' vantajosamente os
medicamentos acima indicados, porém é preciso tomai-as na sua nascente. As aguas artificiaes ou conservadas não merecem tanta confiança.

Das cansas lJhysiologicas e sociaes da libertinagem, da
prostituição e dó onanismo.
O homem acha em si mesmo a cau a primaria de
suas desordens e desgraças.
.
Rei da creação, é de todos os $êres o que p~d.e .conseguir mais prazeres; dotado de uma sensIbIlr~ade
exquisita no physico, como no moral, resente VIvamente o. gozo!", e o. leva ao gráo de seu. de ejos.
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Possuindo uma imaginação ardeu te, saboreia' anticí'~
padamente as voluptuosidades e prolonga as sensações.
muito além do momento em que ellas se produzem.
Usando de um privilegio a elle só concedido, está apto,
em todo o tempo, para gozar os prazeres do amor. SUêl
liberdade lhe permilte o abuso, e seu genio lhe dá.os
meios de os corromper com indignos artificioso
Além disto, vivendo em sociedade, o homem encontra
uma fonte perenne de ,solicitações á voluptuosidade,
pela continua approximação dos sexos, pelas communicações intimas elos sentimentos, pelos incessantes
cuidados de agradar um ao outro.
Os climas quen tes, a heredi tariedade, os temperamentos sanguineo e nervoso, predispõem particularmente á exaltação dos appetites sensuaes.
Se a época da puberdade arrasta com violencia para
o turbilhão das paixões e prazeres illicilos, é sobre
tudo em uma idade mais avançada que sobrevem esses
gostos eróticos, que procuram os requintes d~ devassidão
e provocam os mais tristes desvios.
Sabe-se qual a influencia estimulante que sobre 03
orgãos genitaes produz uma alimentação succulenta,
aromaticamente temperada e regada de vinhos generosos. A mór parte dos libertinos são grandes comedores ou ~astronomos famosos.
A sociedade com seus requintes de civilisação, é
mister dizel-o, muitas vezes só tende a perverter (li
na tureza humana.
A religião, essa sálva-guarda da alma, que ordena
a mortificação dos sentidos fazendo florescer a castidade,
como a mais fecunda das virtudes, não é bastantemente
ouvida e respeitada; e aquelle que a despresa ou a encara
com indiITerença, mais facilmente se deixa arrastar
pela corrente da libertinagem. A nossa ed]Jcação, tão
molle e effeminada, tão vã e descuidosa, está longe de
poder oppôr uma muralha assaz resistente ~ torrente
da corrupção. Exaltando as faculdades do espirito, enervando os sentimentos do coração, não dá á mocidade
essa energica robustez, que sabe resistir, essas virtudes fortes, que triumpham -das tentações. Eis que
chegam os languidos commodos da ociosidade, que fazem
nascer necessidades ficticias, vagas eincessantes aspirações,
frívolas eperigosas pesquizas; eis os bailes, os ~spectaculos,
as in trigas, di vertimentos que fazem aspirar a voluptuosidade por todos os sentidos; depois vêm os romances,
obra dessa liLteratura ruim, invelecida e gros eira,
cortezã Iison~ ira qne faz a côrte ás. má incLiuações.
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Poderá uma virtude fragil, impcllida daqui e dalli,
deixar de ir de encontro a mil escolhos e fazer um
triste naufragio?
Na hera do casamento, o homem se liga á mulher
por um taça indissoluvel, com uma leviandade e um
abandono incomprehensiveis. De um lado o dote, do
outro a posição, se i to convém, é bastante para que
se faça. Pouco importa que haja ou não sympathia de
caracteres, de gostos, de tendencias. Os esposos não sâo
preparados, iniciados par·a as difficuldades da vida em
commum, e elles quasi nunca têm es'e tacto, essa delicadeza, essas attenções que lhes são necessarias; do
modo que, a chamma do amor cm breve se ex.tingue
nessas uniões e depressa sobrevem a frieza, a indiffel'CJ}ça e a repulsão. A mulher acha-se exposta aos
perigos elas lisonjas e dos galanteios dos homens; o
homem não aprendeu a difficU sciencia de dominar
seus sen tidos.
O que acontece muitas vezes?
O ael ui teria ! . •. ElIe se depra va nesses casaes, como
uma flôr em face de um arden te calor.
Para augmentar a desmoralisação, o luxo desenfreado
que ·consome as rendas e arrasta á desordem para obter
novos recursos, desperta-se a concupiscencia pela garri'
dice dos adornos.
A corrupção dos co tumes nasce tambem do despotismo dos governos, da grande de proporção das chsses
e da desigualdade das fortunas. Privados dos direitos
politicos pela soberania de um só, os subditos se indemnizam de sua inacção social precipitando-se no meio
dos prazeres; e os despotas favorecem a sensualidade
para mais facilmente reinar sobre um povo amoUecido. Notar-se-lIa tambem sempre uma grande desmoralísação nos paizes ondcl os homens poelérosos possuem tudo, ·em que o povo, dado ao trabalho do terreno, nada tem para si.
O commercio só se torna uma origem de corrupção
nas sociedades, por causa das riquezas que accumula.
A opulencia gera a molleza e a ociosidade sobrexcita
a cu'biça, e prodigaliza thesouros para augmentar o
gozo, ainda os mais estravagantes.
Foram as immensas riquezas do povo romano que
permitliram a Antonio e Cleopatra beberem perolas
dissolvidas em vinagre, do custo de milhões; a Nero,
Caligula e Vitelio engulirem os thesouros de muitas
provincias em uma só de suas orgias.
A prostituição é as mais das vezes o refugio das de -
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graçada moças operarias, ou domesticas deshonradas
por uma primeira falta. Pais imprudentes as repelliram,
amantes infieis as abandonaram, amos devassos as expulsaram. Muitas vezes odiosas manobra's vendem, compram, exploram como uma mercadoria, a innocencia
fragi! e sem experiencia. O amor dos enfeites, do luxo,
a preguiça impeliem algumas mulheres para a devassidão. Outras são levadas a esse ponto pelo excesso da
miseria, a nudez absoluta, perda dos pais, o abandono
completo.
Duchatelet tambem notou em seus quadros, como
causa determiriar.:. te em alguns casos excepcionaes, mo.ti vos louvaveis e bem tristes de confessar; algumas
mulheres procuram nesse vil meio, recursos para sustentar pais pobres ou enfermos, irmãos ou irmãs
orphãos, para alimentar seus filhos, a quem a morte
do pai deixou na indigencia.
E' sobre tudo nas classes das costureira, lavadeiras,
modistas, etc., que se ofIerecem mais victimas a es e
medonho quadro da devassidão. As officinas são fócos de
corrupção, je funestos efreitos.
A masturbação é algumas vezes devida a uma doença.
Por isso, elia pMe ser occasionada por impingens nas
partes genitaes, pela phimosis, paraphimosis, accumulação de ma teria sebacea, existencia de vermes no rectum, as flÔl'es brancas, o priapismo, a nymphomania, a
irritação do cerebro, o idiotismo, a phtisica pulmonar.
Tem-se notado que certas posições durante a vigilia e o som no, as occupações que exigem que se esteja
muito tempo sentado (alfaiates, sapateiros, etc.), a administração de purgativos, principalmente o aloes; o
uso das substancias aphrodisiacas, taes como o peixe,
as especiarias, os licores alcoholicos, sobretudo a cerveja, favorecem o desenvolvimento desse vicio.
Todavia a masturbação é as mais das vezes determinada pelo prematuro despertar dos orgãos genilaes,
por desejos precoces provocados por uma imaginação
desregrada.
E' principalmente nas casas de educação que o contagio do máo exemplo exerce terríveis estragos. Algumas vezes é preciso remontar á primeira infancia
para achar a causa primaria dos actos vergonhosos.
Os criados, tão est~pidos como corrompidos, os amos
que deviamser guardas da innocencia, Dão recuam diante
da infamia de servir-se de seres sem razão á sua odiosa
lubricidade.

DE

~mnI

.INA.

3!53

A abst'inencia absoluta não é de ordina1'io a ca1l. a ele doenças.
Acabamos de ver uanto o homem é levado, por
sua natureza e petas relações sociaes, aos prazeres da
sensualidade.
Comtudo a moral não permitte ~s relações sexnaes
senão no casamento, e a religião catholica impõe o celibato aos ministros do culto e ás pessoas que professam
nas ordens reI ig-iosa..
Será possivei que o homem guarde continenoia na
idade em que os orgãos geni tues têm feito Slla inteira
evolucão? A conti-nencia absoluta constitue ol'dinariamen té uma causa de doença?
Estas graves questões tem sido por mui tas v ZO" JClebatidas.
~luitas pes oas, e mesmo physiologista e medicos
distinctos, têm a este respeito opiniões erronea que nós
não podtlmosaclmittir.
Apoiando-se, por um lado, sobre o que o instincto
gerador "em de imperioso, sustentam que o homem
não póc]r constranger-se pela força un ica ele sua von lade.
. De outro lado demonstram que Deus fez do complemento
regular das funcções organicas uma condição de saude
e vida, dizcm que o homem continente ·se prejudi a a
si mesmo.
.
Dahi concluem, em nome da liberdade humana e los
direito imprescriptiveis que ella reclama, em nome
da natureza e dos deveres sagrados que ella prt?screve,
que, quererimpór a continencia á mocidade, eo ·libato
religioso a certos indi'Viduo , é a mai odiosa e a mais
immoral das tyrwnnias.
São raciocimios especiosos que é prcciso 'ter 'Coragem
para os oombater, e combater alta e Yigorosamente;
p(\rque, se fossem .verdadej ros, não tcriamos mais do
que calar-nos: nã0 'DOS seria permi tLido levan tal' a voz
para ,stigmatizar a corrupção, para condemnar as r'elações sexuaes fóra do casamen to. Não deveriam enltão
ser toleradas todas as desordens? Não seria necessario
protestar contra o celiba to religioso, essa sublime vocação que tanto realça a humanidade aos olhos dos.h01uens
sem prevenção? com tanto que elle seja voluntario e
sincero.
As leis da na tureza estão sem pre de accúrdo com a
moral. Quando as investigações séientilicas chegam a
decretar uma lei que contraria a mor.a'l e a l'eligiã'o,
deve-se desconfiar deIla, ha alli um elTO occulto. .
Em tal debate, o que diz a .oienci3, interprete da
o. L 4:5.
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na tUl'eza ? Demonstra pela eXjíleriencia e pela physiologill,
que é possivel ao homem ser continente durante um
certo tempo, mesmo por toda a vida; que a continencia
nãoprejudicaemgeralaslla au e.
,
O homem e a mnlher são poderosamente inclinados ú
juncção sexual, isso é verdade; e o Greadorassim o qlliz
para assegllr::lr a con erv<lção da nossa especie: porém
'<Iuando dizei que o instinclo gerador é irrcsistivl'l,
seguramente Suis inspirados pelo que se passa á roda LIe
vós, dG (fue vêLles em um horizonte acanhado, do que
produzem as educações viciosas, dos costumes relaxados,
das von tades enervadas, das i ncessan tos sol iei taçõcs
mundan:ls.
Estendei o campo d'e "ossas investigações. Ide, e
ob ervai um centro mais calmo e mais puro, onde a
moral é r,igida, 'onde G espirito, (',ia superior á materia,
onde não entrem as agitaç,ües do seculo. Observai nas
communidades, nos seminar'ios moralisados, nas ramilias modelos. A[\.i "ereis q ~le a necessidades venereas
são tardias, moderadas, e que cedo se extinguem
quando não são sat-isr-eita, nem irritadas.
'Eis o que ensina a expcrieElcia.
-Interroguemos a ph'ysiologia. Elia D0S diz que se póde
gozar sande sem exercer'certas juncções. O camponez
exercita muito sua intelligencia, e o preso seus orgãos
de locomoção? Ainda nos diz mai que a -inacção dos
orgãos destroe pouco a pouca o desejo ínstinctivo de
exercer a funcção. POl~que não acontecerá o mesmo cdm
-os orgãos genitaes? .Quanto aps materiaes da geração,
sabemos que a natureza se. desembaraça delles facilmente qnando não são utilisados: no bomem as polluções espontancas evacuam o licOr seminal quando ha
-accumulação; na mulher os menstruos ou regl'a's~
por suas evacuações periodicas, eliminam os ovulos
'que não são fecundados. Estes phenomenos, puramente
. .physiologicos, previnem os occidentes plethol'icos de
que a -pri vação dos prazcres elo amor poder·iam ser
causa.
Com tudo t-em-se attribuiclo certas locncas ú continencia. Hippocrates, Galello, Fernel, H.ivil:re; Ifoffmann,
e muitos outros, contam algumas observações em que
a abstinencia sexual péll'ece ter produzido uma exaltação morbida dos orgãos geni taes, e mesmo desordens
intellectuaes muito notaveis. Segundo e tes obscrvadol'es, a continencia absoluta expol'ia o homem á atyriasis,
.á impotencia; a mulher ao fmor uterino ou nympho.mania, ao hy teris1llo, á es'terilidaele; finalmente os dons

se"Xo: a nevrose' variadas, à ;)lienação mental, a uma
mone prematura.
A modernas olJservaçôes medicas reuuziram às su·as
justa" limen õe o quadro assaz extenso das- alTecções
morbillas que podem manifestar-se nesLas circumtancias, descu I pando a con ti Ilencia dos prej uizos cnimeI'i<;os que lhe aLtribuem. E' facil de demonstrar que osfactos apontado são raras excepções; que os individuo atacados tinliam preclisposiçõe. para a doença queos atormentava. E' isto o que e púde observar na hisloria tão conhecida do cura lllanchel, contada por
Buruack e Bufl'on.
E-se joven eccle~iastico, rigiuo ob ervador ue seus
votos, e que a leituras asceticas tinham cOllleçauo·
pur perturbar Sua intelligencia, cabiu em melan<;olia,
tomou horror aos homen , e a si mesmo, e mais deuma vez entrou em accessos ue furor. Uma vez, Logo
depois de ter su pendido o eJI'eito ue uma pollução.
J\octurna, Leve visõt-'s de mulheres rodeadas de uma
alIreola electrica; depois julgou-se possuido do demonio; depois inJCl(.(·inou que elle era Achilles, Alexandre,
Heonrique 1V. Fill;i1mcnte, serrundo a relação que fer.
de sua extravagante doença, só recobrou a saude depois de uma abUl1dan te evacuação de humor semina I.
Porém lendo a observação em seus detalhes, se viu
claramente que o sujeito esteve sempre sob a inlIuencia de uma exaltação maniaca. A reLen~ão do
esperme nada tem com a doença.
E' mais ao abuso das voluptuosidades sensuaes do
que á sua abstinel1<;ia virtuosa, que se devem attl'ibuir
as doenças que temos mencionado; tal é a opinião
criamentc amadurecida dos. homens pensadores que
" •
temos lido.
I Quanto á duração da vida, tomando em conta as
J'ecent~s investigações estatísticas, deve-se concluir
em van tagem da cas tidade religi05a para o prolongamento da exi tencia. lUas confes emos que este modG
de elucidar a questão dá lugar á contestação, porque
muitas causa, tantopiJysicas como sociaes, fazem variar
os casos de longe vidade' tanto. de um como de õutr~
lado.
Seja como for, podemus concluir que a natureza
não e oppõe á continencia, quêr temporada, quér
continua. E' um estado ex<;epciultal, é verdade; mas
Hãu prejudica, nem ii saude, nelU á lougevidade daqueUes que disso e comprazem.
E' preciso reconhecer e sa sabedoria divina d
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i mmed ia to por llão pl'ceucllcl' a fllncção üa reprod ucção.

Uma:- sonsa-çãü impcriosa no. a,lvcrte para satisfa~er a
fomc; a sôrle, porquc e sa [u ncções são necessarIas á
conscrv:lção do individuo; mns a da reproducção que
pede a jLln~ão. de dons individuos, que impõe serios
ueveJ'es, não dc,ria ser in'e istivel, e o homem devia
ser livre, e :anhor de i mesmo nessas relações que
não o in t(~l'essam a elle só.
O cel' 'bro tem ulDa inOuencia ]Jouerosa sobre li
actividade funccionaria dos orgãos geniLaes. A con·
cupisccncia provém mais vezes, das excitaçãe. de
uma imagin<lção depravada do que das solici lações dos
sen tirlos.
.
AfJuelle qO.e, mergulhado na moleza e indolencia,
acaricia seus sentidos, que se occupa de ic1éas lubricas,
pl'ocu~'a sociedades e conversaçõc' I icenciosas, será
inces. antemente impellido para 11 libertinao'em, por uma
secreção mais abundante de lJuido semina!.Pelo con trario, o bomem cuja in tell i,f(encia é ab 01'vida por gora es pen amen tos, com o coração occupado
de nobres entimentos e o corpo fatigado com rudes
lrrabalhos, não elaborara mais que uma pequena quantidade de esperme e será pouco atormentado por suggestõcs do appetite venereo.
Quanto á mulher, a castidade é para ellá mais [acil
de guardar, ]1orqw:' não tt\m como o homem sec/leção
particular que venha e:timular os orgãos, Porém se
na épol:a rla puberdade ella se entrega a distracções
voluptuosa., se exalta a ímarrinação com leitura de
romances.. se se abandona ao tllrbilhão dos prazeres
e da intl'ig'a pOI' certo sobl"excitarã o apparelho
genital, resentira vivamente a ncces:idade sexual,
sora COIl tl'ilngida a s:.lcrificar-se-llie, contl'aIJil'á habitos
funesto. ; ou, para melhor dizcr, descjo violentos não
sati Feito trarão e as perturbações nervosas, que
qua i emprc são evitadas por UUla vida socegaua e
de bons costumes mOl'aes.

Retrato do drL'asso, da meretriz e do masturbador.
Descuret, ftillantlo da cau as da libertinagem e do
modo por que ella sobram, se aproximam e se combinam
para produzirem o desregramento dos costumes, diz'que
um bom numero de mancebos prinCipiam pelas vergonhosa manobra da maslurbação. Por muito tempo
a~pir<un a liberdade 1ara se lançarem no campo do des~

DI~

MEDlelN \.

conhecido. CllCga a hora; em bre ve aprovei tando-se do
descuido do pai e da fraqueza ela mãi, sacodem o jugo
da autoridade, afastam-se do san lua rio da familia, e.
eil-os no meio do turbilhão dos prazeres, dando o mais
puro de sua alma á primeira meretriz que lhe appaI:Cce: ou saboreando o primeiro (ructo de amor com alguma pobre moça a quem enganam. Depois, cada vez
mais avidos, correm de uma á outra, enganam e são enganados, deshoDJ'am e são deshonrados. Nesse commercio impuro em breyc murcllam todas as flOres d'alma,
logo se de folham uma por uma e . ão lançados ao vento
todos os sen timento do cora0ão. Pouco tempo basta
para que esses jovens fiquem aciados de gozos communs.
Então buscam outros mais raros e alTrontam os maiores
escandalos. Finalmente os habi los inveteraL10s do deboche nâo podem mais ser abandonados, e muitos fiGam
ceUbatarios pa·ra mais livremente continuarem sua vida
dissoluta.
Os costumes das moças diITerem segundo sua condição,
ou lJUmilde ou elevada.
A operaria é bem cedo abandonada, sem guia, nas
fabricas, officinas e armazen., focos de corrupção. Alli
a esperam todo o genero de seducçõcs: .seducção do coração e dos sentidos; seducção de dinheiro; seducção
de vaidade, de ambição; seducção a cada passo, a cada
instante. Que querei que ella faça '7 Que resista'? Ah I
para isso seriam nece sarias virtudes uem solidas; seria
preciso um trabalho mai lucrativo que pudesse sustentai-a e entrelel-a; uma posição menos precaria que lhe
é1S5egurasse um futuro; . eriam precisas leis protectoras
de sua b0nra, que a puzessem ao aurigo de indignas seducções. Aqui ou alli, cedo 011 tarde, ella succumlJc;
isto é quasi inevitavel para um certo numero dessas infelizes .. UIIJ1a falta conduz á outra; e bcm depressa,
postas a prégão na sociedade, se mergulham caL1a vez
mais no lodo do vicio; e por este modo tende. a apl'enrliz á muUJer mundana, á prosti!uta, segnndo sua qual.idades, seus altractivos pl1y. ico., seu talentos dc intriga, ou suas aspirações ambiGio"as, em fim, segundo
as circumstancias que as favorecem.
A moça de uma ordem mai clel'ada recebe uma
instrucção mai comj:lleLa, brilhante me 'mo; porém sua
educação é. mesquinha, balofa, acanhada, e I1ão a prepara sufficienLemente para uma vidd activa e séria. Uma
moça, constan temen te deba ixo da vigilancia ma terna,
pouco mundo vê, e o vê de longe através de um pl'i ma que sempre a engana: 011'1 se clllba.la poi com
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illusõe. crêa mil idéas cllimericas, e l1ea na ignoranci·a
Uôl. sed uctora realida je das eou as. Ta mbem por i s(}
'lIa só aspira a uilla COU~(l, a emancipação, a libertláde, só sonha eom UllJa cousa, com o ca amento,.
que as dá. Para a moça o casamento. não é e,sa vida.
severa, c.;uidaJosa, com seus austeros deveres, seus pe'sados eneargos; é a liberdade nas acções e prázeres,
o lux.o dos enfeites, as leituras, as,so.:;iedaJes. Quantos
perig-os amontoado' obre eSsa cabeça imprevidente!
Sabe-se GOmo se formam a maior parle dos casamentos: é um negocio, negocio de interesse, de conveniellcia, ele ambição. Algumas vezes um;) a ttracção rec.;iproca.
muito raras uma sYlIlpathia profuntla.
Pouco se inquietam com a conformidade Jas idades,
dos goslos, do caracteres, dãs condições de temperamento, de sautle. l\ltritas vezes uma alma fresca acha-se
em contacto com uma alma desseccada; um coração
avido de emoções novas, com um coração gelado pelo
abuso dos prazeres; uma iuex.periencia cliei' tle franca
caudura com uma experiencia de velho saciado e aborrecido. Esposos aSSim em clrsharmonia, quasi nunca
estão preparados por seus habi tos para os costumes ela
vida domestica: do mesmo modo não estão familiarisatlos c.;om esse tacto. essa delicadeza de maneiras tão
nece 'sa ria para acordar von tades, attenuar-se mutuamellte as fraq uezas e as en fermidade3 moraes.
No meio de tantos éscolhos, em algum se ha de
b:lter. A amizade desarparece, o teuio a substitue;
depois sobrevem a intliLfercuça, depoi a repulsão: logo
viua á parte, cada. um para seu laclo.
(') marido agita-se no tumulto dos negocios todo o
Jia; na: Jloras ue repouso, á noite, não achando attrac.;Livos 110 lar domestico, V:li ao botequim, á palestra.
Alli encontra alegre sociedade que conta historias chistosas, c.;abalas de partidas fina' exaltam os homens á
boa fortuua repetindo todos os l'lridos licenciosos dos
b:lstidores. Não sendo mais relido pela'união conjugal,
quer er heróe de aventuras, c eis que corre ás conqui. la e ú libertinagem.
E a joven mulher, que é feite della no meio desse
abandono? Ella sonhará com o amor, com felicidades inces an te., e se acha face a face com a fria realidade das
decepções I
Então lança-se no galanteio, occupa-se de enfeites,
corre ele visita em visita, dá Quvidos á maledicencia, lê
romanc.e. que lhe de enrolam existencia phantasticas
que eJJa c.;ompara com a sua. Depoi') toma-se languiua.
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'Suspira, deseja e acaba por ouvir as homenagens e as
adulações dos homens. Enervada por uma atmosphera
toda de languidez, no meio das ciladas, sente perturbar-se-Ihe o coração, seus sentidos se despertam e
ella succumbe.
.
Porque os ociosos são em grande numero minotauros
terriveis que rondam em volta dessas bellas abimdonadas para as devorar. Elles alli estão, com o olho ã mira,
ventas no ar, para correrem no momento do desfallecimento e fa cinar mais fácilmente a sua prc a.
Surdos aos gemidos de suas victimas, insensíveis aos
males que semeam sob seus passo, os libertinos nacla
respeitam, n'cm iJade, nem posição, nem promos as
solemnes, nem mesmo os laços do sangue.

Caracter physionomico do devasso.
Reconhecem-se facilmente aquelles que a devassidão
tem sob seu imperio, porque ena lhe imprime o cunho
dn infamia.
Vêdes esse homem srCGO e magro, com anelar audacioso e provdcante olhar lubrico, CÔI' livida, chumbada
ou arrõxada, de bocca sarelonica, halito infecto, maneiras livres e palavras indecentes'? é o libertino.

Ca?"actm" 1Jhysionomico do onanista.
O joven que se entrega aos habito solitarios do onanismo, tem a cab.eça inclinada para o peito, o rosto sem
expressão, a cõr pa II iila, la bios descorados, palpebras
inchadas e vermelha : magro sem doença apparente;
appetite voraz. Elle soiTre uma fraqueza extrema e tem
um andar vacillante: sua voz é rOUGa e urda; go ta do
isolamento e da ociosidade; foge dos jogos e "dos prazeres. Suas faculdades inteIlectuaes são impotentes, sua
imaginação gelada, seu coração fechaüo aos sentimentos
nobres,.

Caracter physionomico da prostituta.
Encontrareis em geral a prostituta caprichosa, turbulenta, tagarela por natureza? mentirosa por interesse,
bemfazeja sem di cernimento; vendendo-se friamente
a todos, mas conservando o. coração a um miseravel
amante por eUa escolhido e ele que tem ciumes.
Dá-se á guia e á embriaguez para se distratLir de
longos aborrecimento, ·para. abafar os remorsos, para
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excitar suas ignobeis complacencias. Convencida de
sua abjecção, mergulha-se de vicio em vicio, torna-s-e
invejosa, ladra, cGler'ica e vingativa. Apezar das apparencias de descuidosa ou satisfeita, essa filha da crlegria
nem por isso carrega menos com o peso de sua -ígmominia, e muitas vezes a melancolia l'óe seu coração.

A syphilis, pro(lttctQ da libertinagem. -Suas lesões e seus
symptomas variados em seus modos de conta,qio.-Da 'cachexia venerea .- MetamorjJhoses da syphitis, -S1tU incommoda inflttencia sobre a raça, con{onne a opinUlo do
Dr. Desctwet.
AqueHes que se entregam ás desordens da concupiscencia, expõem-se aos mais graves perigos, e é grande
o numero de doenças que podem atacai-os.
Uma das primeiras a contrahir no commercio das
mulheres perdida s, é a syphilis.
Debaixo do nome de syphilis ou doençavenerea, se comprehende uma multidão de alTecções morbidas de
uma natureza especifica produzidas por um virus particular contagioso; esse virus, sendo applicad.o sobre
uma parte docorpo, póde reproduzir-se, multiplicar-se
e exercer depois de ter sido absorvido sua acção malfazejasobre toda a economia. (I)
Os mr.dicos têm discutido muito sobre a origem e antiguidade do mal venereo: um grande numero .delles
dizem ser uma doença de origem moderna, e fixam sua
primeira appariç~o na Europa no anno de 1.494 ou 1495.
Segundo uns, nasceu no cerco de Napoles; conforme
outros, foi importada do Novo Mundo pelos companheiros de Christovão Colombo.
Comtudo alguns sabios contemporaneos, B. 'Bell,
Cazenave, Raymund, Lettré, J Dr. Gomes pretendem que
-o mal venereo já existia entre os antigos. ElIes reuniram
numerosos documentos desde o Levitico de Moysés até
aos autores do XV seculo, em que se dá uma descripção
as az exacta dos ympt-omas communs á syphilis.
Foi só pelo XV seculo, qllC esta doença se tornou
geral pela Em'opa.
A syphiUs é ainda hoje o que era antigamente: se a
doença pareceu mais grave nos seculos passados, deve
issso atlribuj r-se menos á grande actividade do virus,
do que á maneira de tratar o mal.
(t)

Vid. a ualavra syphilis.

DE MEDICl! A.

36J

Pórle encarar-se o m11 venereo como um dos Ilagellos
da,; nossas sociedades. Seria muito conveniente que a
mocidade pude~se conhecer todos os perigo!' que a
ameaça, quando se profana cm c.ommercios impuros.
Sane ella ben o que faz, e!'sa mocidade tão ardente,
tâ::>cileia de seiva, que se lança de cabl'ça paixa e cegamente, nes'es receptaculo de vicios ignobeis, para alli
sabol'ear apre!'saf!a men te gl'o. sei ras sensações da ~a!'ne 'I
Sabe ella que ablfl em seu !rel'men os generosos instinclos de sua alma, que embrutece as nobres inspirações de. ua intellig-encia, que gasta suas forças, envenena seu sang-ue, abala sua saude.
Sabe elta, que, mais tarde, quando pl'ocurar no caameu to a cal ma e o repouso, sel'á devorada pelos remor,os, vendo sua progenic manchada de stigmas indrleveis, resultados inevitaveis das passadas desordens?
Jovens, aprendei primeiro o que custam o prazere
equivocosda devassidão; depois arriscai-vos se o ousardes.
Entrai commigo no. hospital que ó recebe desgraçados amantes do vicio impuro; é alli que acharei
lições salutares, porque alli estão patentes todos os
males com seus-Iu!\,ubres cortejos !Um ('!'tá alfectatlo de um corrimento continuo de pus
esverueado pela uretra, corrimento que causa vivo
solfl'imentos; póde durar muitos mezes e trazer comsigo
estreitamento incuraveis do canal. O outro se queixa
de cancro!' que roem os or9:ãos genitaes, e ganham, lavrando, as parles vizinhas. Este tem ab<;cessos profundo
nas verilllas, abrem-se e derramam cada dia, e durante
muito tempo, um pus sanioso, fetido, depois descollam a
pellee não se cicatrizam sem dei '{ar traços indeleveis,
a~cu"adores, inopportunos.
aquelle, o mal se apoderou
da ga rgan ta, e 1tlceras rebeldes, são uma causa incessan te de dõres e inquietações.
Em o"u tros individuos ha as placas mucosas, as excrescencias carnosas, esse figo, e es condylomas, que affectam as partes genito-anaes, as tinhas asquerosas, os
da1'tros I'essumbrantes, esses males de olhos interminaveis,
as 1tlceras roedoras da aza do nariz e dos lablO ,as verrugas enormes, a calvice prematura, e toia es'a serie de
ernpçãe wtaneas tão variadas; manchas I'osea!', pustula s, crostas a obreada , papoulas, prodllcções comeas.
Nos mais infelizes, trabalhando o veneno na medula
do ossos-exostosis osteite-que provocam dOres atl'ozes.
essas dôres osteocopas despertam todas as noites privando as victimas de umsomno reparador, segue-se deD, M.

46.

3fj~

D1CCIONAnlo

pois uma inexgotavel suppuração dos ossos doentes, que
esgota as forças e dissecca o cOl'po-necrosis, caria,-que
o fa'Z apodrecel'mesmo vivo.
Eisas tristes cousas que contemplarciii com um 1101'riveldesgosto, visitando e ses hospedes numel'OSOS.
Porém o que ainda assim não comprehendereis, são
os to1'men tos de cada instan te, esses tormen tos do
corpo e da alma, essas pungen tes angustias, os r.emorsos
violentos, as occullas desesperações. O que ainda não
vereis são as operaçõe sanguinosas, essas mutilações
fei tas pelo ferro e pelo fogo, no meio de lamentações, de
gemidos e imprecações.
. Se a mocidade temeraria comprehendesse o que significa a palavra syphilis, isto é, o envenenam.ento do
sangue por um virus malfazejo, que trabalba sem cessar
na destruição do corpo, e que, verdadeiro Protêo ,se
reveste de todas as fórmas, escapa-se quando o querem
segurar e destruir, mas e.capa paravoltnr debaixo de
outra figura, não e precipitaria com tanto ardor sobre
elle.
E não se creia que tudo acabou quando o medico consegue pUJ'j ficar o sangue e expellir LIa economia osubtil
veneno. Não, o infeliz ainda não fiça e10 repouso: parece-lhe que seu desapiedado inimigo onão tem largado
sem deixar-lhe alguns germen~ de affecções novas.
Cheio de inquietações acerbas, submette-se a novos
tratamentos, e algumas vezes fica mesmo verdadeiramente enfermo, pelos cuidados inoPP0l'tunos que toma
de si e pertuÍ'bações que provoca em suas funcções.
A doença v nerea contl'ahida a maior parte da vezes
no commercio sexual, é com tudo susceptivel de outros
modos de transmissão. Peja hel'edi tal'iedade, o principio
do ma] se propaga dos pais infEcto ao filho contido no
seio da mãi, outras vezes é pelo alei tamento, qnér sejá
immediatamente por ulcerações do pito, ou por intermcelio elo leite, provenien te de uma ama :lt'acada de
sypbilis constitucional. Finalmente a moJestia adquire-se por quaesquer' circumstancias, como beijos, ccntacto, que permittem que o vil'uS se deposite sobre a
pelle despojada da sua epiderme, ou sobre os orificios das
Cilvidades mucosas.
. Por muito tempo se acred-itou que o~ corrimentos, os
cancros e vegetações eram as unicas Jantes, em que se
tornava o virus venel'eo; porém as experiencias mais
modernas t ~m demonstrado a possibilidade do contagio,
por certas erupções da pelle designadas com o nome de
symptomas ecundarios.

DE ;UEDICINA.

363

o tratamento especial de syphilis, e é consolador dizer-se, chega muitas vezes a limitar os progressos do
mal c a prevenir os accidentes peiores; porém muitas
circumstancias o fazem falhar: umas vezes porque a
medicação não é seguida por um tempo conveniente.
Em outros casos o doente cahe nas mãos do charlatanismo, que corta os symptomas sem lhes arrancar as
raizes. Mui tas vezes a inexperiencia, a indifferença, os
excessos, os pezares, a miseria augmentam e aggravam
a doença.
Então mina-se a constituição, e sobrevem a cachexia
venerea, o mais deploravel dos estados. 1\1. Gibert, medico do hospital de S. Luiz, membro da academia, vai
dar-nos uma descripção delta:
« As principaes feições da cachexia venerea são: além
« do pbenomenos orclmarios e caracteristicos (syphilit.icas ulceras, consecutivas da pe11e), a magreza geral,
« falt~ de cM, manchas escorbuticns nos membros infe'e riores, uma grande disposição para o edema e bydropesias.
'
« O moral e o physico ficam igualmente Ianguidos e
e abn tidos; os doentes tornam-se rnelancolicos e choram
e pelomenor motivo, ou, para melhor dizer, ficam em
c 11m estado de lescllidosaapathia,algllmasvezes mesmo
« reduzidos realmente ao estado de itliotismo.
e Juntando-se a esses tristes indicio da cachexia, os
e estragos hediondos do virus venereo, que produza dee formic1aLle cio nariz, a alteração cll1 feições, desfigue rauas pela cica trize , apre ença de ulcera fetidas no
( rosto e sobre outras partes do corpo .... conceberse-ha facilmente todo o horror, que um tal quadropóde
( inspirar. »
Então, essas victimas infelizes ,são atacada de graves
doenças, que se juntam a deathese; assim como as nevrozes, do ceI'ebro, li do systema nervoso, a epilepsia, a
alienação mental, a paralysia, a phtisica, a dial'l'hea,
etc. que podem causar a morte,
Todavia devemos dizer em abono da verdade, que
esses ca os são bastante raros; mas encontram-se, e
todos os medicos especiaes os notam.
Um medico dislincto, o DI', Yvaren, publicou uma
obra volumosa sobre as metruuOl'lJ/wses (llt syphilis.
As manifestações morbidas mais vulgares são a enaJuqueca, ceIJhaleas, nevralgias, vacilaçõés cerebraes, rheumatismos, etc., symptomas que os soffrimentos violentos occasionam, com uma tenacidade dcsesperadol~a.
O extravarran tes, não só se infectam a i mesmos, como
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transmiltem o contagio á sua progenie. Tanto o pai
como a mãi commulllcam o vil'us syphilitico aos filhos,
Esses pobres e pequenos seres, algumas vezes são affectados logo á nascença.
Quantas vezes o medico, por confissões secretag instruido, ou por tratamento dado aos pais, vê confirmar-se essa verdade acompanhando a triste filiação da
yphilis e da escrofula I

Razão por que a libertinagem é prejudicial á saucle. - Das
diversas doenças geradas pelos excessos vmereos, - Algumas observações .-Opiniões de muitos medicas celebres.
-Perdas seminaes invol-lmtarias, segundo o Dr, Descuret.
Antes de expôr os numerosos males produzidos pela
libertinagem, convém examinar quaes ag causas que
pojem tornar tão nocivo o abuso dos prazeres sensuaes.
Devemos reconllecer duas causa principaes: o disperdicio exagerado da secreção seminal, e do excessivo detrimen to nervoso occasionado pelos actos geradores.
O esperma é sem contrauicção a secreção mais importante e a mais preciosa da economia; é o extracto ma is
puro do sangue, e, segundo a expressão de Fernel,
tatus lwmo semen est. Não ó o Ouido prolifico é destinado a communicar a sentelha da vida, mas dHe ainda
entreter a vida do indiVIduo. E' preciso que seja reabsolvido, que torne a entrar na corrente da circulação,
para levar um novo vigor ás funcções vila e , e contribuir assim á prolongação da eXÍlüencia.
O abuso do poder aenital impede essa reabsorpção
tão salutar, mesmo tão necessaria á saude; além disso
elIe provoca uma secreção de semen, tão abundan te,
que elIa ~e faz com delri mento das outras 'e esgota o
corpo.
Toda as evacuações de humores se fazem com facilidade, no estado de perfei ta saude, em reacção obre o
organismo; não acontece o mesmo com a do csperml' :
é preciso nada menos do que abalos geraes, uma conv ulão de todas as partes, uma accekração do movimen lo
vital, para dar-lhe ahida. « E' uma acção muilo violenta, diz Haller, analoga á convulsão, e que por isso
enfraquece consideravelmente e prejudica todo o
tema nervoso. »
ão deve pois sorpI'endel'-nos, que o acto physiolo-
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giro, p."'<iu'indo um tão gasto de vitalid;Jde, se torne
prrjuf1il'ial no mais alto grão, quandoé abusivamente
repelido.
(j '1';11', é dar uma parcella da virla. Não precipita a
sua ruina aquelle que a prodigalisa?
Um dos caracteres proprios á t.Ioenças nascidas dos
exces os venefeos, é a chronicidade. As atrecções têm
geralmente uma marcba lenta e progressiva. Elias
têm quasi todas o cunho de uma profunda alteração
dos liquidos e dos olidos.
A funcções digestivas enlltritivas são, as primeiras
atacadas: depoi , conforme as predisposiçõe~, appareceIO a'\ perturb1çães nas funcçõe dos sy temas circu
latorio nervoso, do apparelllo genito-ourinario, ou oda
I'Jllervaçâo.
o comrço do' c'\ces"os genilaes, tcndo o corpo nece sidadc de rep<ll'ação, o appetite é invariavE:I, as 'digestàps ,ão faceis o rapidas; porém esse estado dura
POll(~O tempo; o ostomago toma-so a sédc de sensações
penivcis, a fadiga, crispações, de, f:illecimenl.os, ,otTr'imelltosang'ustLo o. : de~,!tOi:la-Se com os alimrnto~, di·
gere-os dificilmente, e acaba mesmo rejei lando-os pOI'
I'omi tos con tin uos ou por ( ia ('1'1Ie<ls rebeldes.
Quando as [uncções digesliv;ls são perturbadas outras funcçõe Llo organismo cm brcle se aHeram, a nutrição torna-se languida, os humores empobrecem,
a constituição fica ameaçada das mais graves doenças.
" magreza é UI11 dos eITei tos ma is coo tan te:> das
polluções ,ucce~, ivas; rsse ~ymptoma appare e rapic1amcilte, e algumas vezes leva o infeliz a9 marasmo
mai complelo.
A predi"po. içues individuae adquiridas ou beredituias. gel'am para cada um uma seJ'ie de males particulares.
Em un., o enfraquecimenLo ataca os orgãos pulmonares; dahi resulta a tossesecca. a rouquidão prolongada,
as pontarias no lado, esca1'tos sanguíneos e por fim a phti.ica. Quantosexemplosha ele JlIIÇO extl'ayagantesque
têm ido devorado por cs e ma I('ruel!. ..
E' :ir. Louas a doenças graves aqurlla, a que os ahusos
veuereos provocam mais frequentemente. Portal, BIyle,
Luiz, bem claramente o dizem em SU<lS obras sobre a
phl isica pulmonar.
Em outros os symptomas de chloro·anemia (cõres pai.
lidas) predominam, e, sem comprometter a existencia
directamente, envenenam eus dia por continuos offrimrn I os: a pE'lIe dr um branco maci 1E'11 I 0, ;1 I'lll is de 11111
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escuro, amarello sujo, os labias descorados, os olbos rodeados de um circulo azulado, annunciam a falta de sangue; ha o descahimento, prostração de forças, esfalfamento, palpitações do coração, .
Nos casos menos graves, não sendo a sensibilidade do
systema nervoso moderada pela riqueza de sanguesanguin moderator nervorum- se exalta e determina
as nevralgias violentas, variadas e interminaveis, que
não cessam em um ponto, senão para se apossarem de
outro, sempre com grande intensidade.
Quando as funcções do sangue são activada por emoções ~requentes e abalos muitas vezes renovados, sobrevêm as pancadas do coração mais energicas e mais
precipitadas que determinam, nos indi'lidu05 fortes e
sanguineos, as lesões organica dessa viscera ; a hypertrophia, a dilatação das cavidades, a aneu1'isma, Por outro
lado as congestões sanguineas do ceeebro predispõem
á ap01Jlexia, ao amollecimento cerebral, á p'l'rnlysia dos
membros,
Todos os autores, entre outros Tisso'IJ, Pinol, Cruveilhier, Londe, Andral, Serres, têm c01l0cado os excessos da ex tra vagancia en tre as causas dessas a[ecções,
e a maiot' parte da mortes subilas, durante o acto
gerador, devidas ao derramamento de sangue no cerebro, nos pulmões, (lU a rotura de uma aneurisma. Não
tem sido raro ter de provar esses factos nas casas de
pro til uição.
Doenças cbronicas do cCl'cbro, e sobretudo do cerebelIo, tem sido mui tas vezes reconhecidas nos libidinosos. Sabe- e que é no cerebello; que os pllrenologicos
situam o instin~to da reproducção O doutor SeITurier
conta a notavelobservação feita sobre um joven offlcial, que, esgotado pelos excessos vcnel'eos e pela masturbação, foi atacado de uma molestia cerebral com
a.ccessos epileptiformes, pal'alysia dos membro., perda
total da vista e embecilidade. Lembrar-lUe-hei sem pre
com um sentimento doloroso, diz esse autor, do quadro
medonho que me olIerecia aquelJe desgraçado, que,
mesmo no meio de seus acce sos convulsivos, ainda sacudia seus orgãos já fanados. ElIe estava cm completo
marasmo, a vista extincla, a intelligencia embrutecida.
Em qualquer parLo em que se achasse saLi fazia as necessidades da natureza. Seu corpo exhalava um cheiro
nauseabundo: tinha a pelle côr de terra, a lingua Yacillante, os olhos fundos, todos os dentes abalados, as
gengivas ulceradas, Este estado durav:! havia seis
meze~quandoc.sede O'l'açacto un:uJlJbiu.
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Das paixões em Sltas ,'elações com a sal,de e. as doenças,
conforme o flr. Descuret.
As doenças da medula espinhal são tão frequentes nas
pessoas devassas, que se lhe deu o nome de consmnpção,
phtis'ica, dorsal, tabes (lorsalis, quando provém de excessos vrnereos.
.
Algumas vezes apparece rapidamente a JJaralysia llos
membros, porém quasi sempre ella vem com lentidão e
progressivamente.
São numerosas as moles tias do apparelho genito-ourinario que podem afTectar os extravagantes. Ob erva-se
no llornem. os corrimentos, e os estreitamentos da uretra, o priapisrno ou exaltação mOl'bída do appepte venereo, a impotencia, as perdas seminaes involun tarias.
Na muI! cr, a leucorrhea, as hern01'rhagias,' as ulceras
do collo da ?neul1'e, os polypos, o cancro uterino, o {1trOr 1Ite1'ino, ou nymplW1nl,tnia, a esterilidade, os abortos.
Nos dous sexos, a inflammação dos rins ou nephri te,
da bexiga ou cystita, a incontinencia de ourinas, a nevralgiado collo v~ica,l, e todas as rórmas da syphilis.
Finalmente nos mais desregrados as fendas anaes, a.
queda e cancro no re::to, os abscessu~ e fistulas nas bordas
do anus.
C~rtos homens que abu aram dos prazeres de Venns
veem arrefecer seus orgãos genitaes, e cabirem em uma
especie de inercia e paralysia, que se não póde vencer
ou se algum resto de forças obre vive, a semente, tendo
perdido seu poder prolif1co, não permiLte mais que o-érc.
As permanentes excitaçãc da sensibilidade, os desperdícios incessantes das fo.rças vitaes, o vicio das funcçães nutriti vas, tudo nos luxuriósos concorre para abalar profundamente osystema nervoso. A libertinagem
produz tambem as nevroses de todo o genero: indiposições sempre renascentes, spasmos, tremura, convulsões, choréa, epilepsias, desarranjos de cabeça, Itysterismo,
aberrações do oltvirlo, da vista, amauro.sis, paralysias pa r ti, culares ou gel aes, contracçãe do membros.
O doutor Oppenbeim, medico do grão-visir. attribue
a influencia drltypocondria e da hystel'ia nos Oriantaes,
ao abuso'que fazem dos prazeres.
Considerando-se os eaeitos phys1010gicos do acto venereo, vll,-se que otrerecem uma grande analogia com a
epilepsia, a l?ont.:l tal q'ue os antigos lhe chamavam
epilepsia brev1s. Ha individuos que têm uma tão grande
susceptibilidade nervosa, que sentem um verdadeiro accesso convulsivo, cada vez que se entregam '3 1'01 uptuo-
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sidarie. A epilepsia sobrevem algum, s vezes imm ,dia Lamente depois do excesso que a causa. Esquirol conta a
ob~ervação que fez em lim joven quP., tres dias üepois
do seu casamento, ficou epilepLico. Porém as mais tias
vezes- o abuso dos prazeres obra com mais len tidão.
Zimmermann cOI1La que viu um homem de 23 annos
que ficou epileptico depois de so tOl' delJi I itatlo pt!"r frequentes mastmbaçães. Todas as vezas que elle tillha
polluçôes, quér voluntarias CJuér provocadas, cahia em
um completo accesso: com tudo, reformando seus h Ibitos, as convulsões desapparrceram, e me~mo esperou
curai-o da epilepsia: tinha elle recobrado suas forças.
o appetite, o somno e um:l bAila CÔ!', depois de se ter
parecido com um cadaver: porém voltando ás suas manobras vergonhosas, que era ill sempre segu idas tle UIO
ataque,te've por fim accessos mesmo na rua, e uma manhã
o achal'am morto no seu quarto, cahido fóra da cama e
banhado em seu proprio sangue.
O enfraquecimento ou a perda dos sentidos, particularmente do OUVido e tia vista, tem sido considerado em
todo o tempo como consequencia dos exc;essos venereos .
Quasi sempre os libertinos tCm o, olhos vermelhos, lacrymosos, rameloso, fatigados, do 10:-0. os; não podem,
sobretudo de noite, dar-se a um trabalho que exija
fixar aLLentamente um object.o. Es'>e estado predispõe
para accidentes mais serias. O, occulistns mais distinctos: Sicllel, Sanson, Rognall,a, notam os abusos da vol11 ptuosida le, como cn u"a poderosa de cegueim lJela ama~L
1'ose. Acrescentam que, a retina e o nervo optico p\~r
dl'm gradualmente sua f,lculdade sensitiva, que acaba
extinguindo-se por fraqueza a::ithenica, como accntece .
au!' vellJos
Onde a libertinagem pJrece pr'oduzir mais estragos e
mais deploravcis, é na intelligencia e no coraçãu do homem. Os ex Lravaga ntes pel'll em a vi vacilladc da Imaginação, a solidez elo juizo, a actividaJe do espiril.o, o poder
da memoria: tendo abusado de todos os prilzpres em
suas orgias, tendo profanado todos os sentimentos humanos em .suas emprezas eroLicas, tomam-se frios,
egoistas, sombrios, hypoconrlriacos, e cahem em 'lborreci'Ilel1to e desgoslo ela vida. Umcerto numel'O t.em ar.abado pelo suicidio ! ... 0,1 tros perdem "Omplelaml'nte
a I'azão, e são atacado~ de alirnação mental. A mania, a
melancolia, a imbecilidade, a demencia, são as fórmas que
mais ordinariamente se oh ervam. 04 dados estatisticos
mostram que sobre Cém homens alienados, dez perderam
a rnzão pela libertinagem.
.
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« Esta dOCaç'latlca osjovens casados e os libidinosos.
ElIes têm feàre, e C0m quanto comam bem, emmag-recem e se consomem. Parece-lhes que sentem
formigas Glescendü da cabeça ao 'longo di espinha. Todas
f as vezes que vão evaCuar ou ourinar, perdem abunII dant~mente um lic6r seminal muito
liquido: são
« inhab3is para a geração, e seus sonhos são com actos
t venereos. Os passeios os estafa m e enfraquecem, lhes
« causam tonteiras de cabeça e ruido nos 6uvidos.
« Finalmente, uma febré' agudl" termina seus àias. ~)
Um pouco mais tarde, Celse escreveu no seu. livro
sobre a conservação da sa~tde :
« O.> prazeres do amor são sempre nocivos ás pes« soas fracas; seu uso frequente debilita as forçai> e
« produz uma multidão de males: as apaplex.ias, epiII lepsias, eonvulsõtls, cegueira, tremu.ra, paralysias e
II toda a especie de gotas as mais dolorosas .•
E Aretée, diz:
« Os moços tomam o ar e as enfermidades da velhice;
« fazem-se paUidos, effeminad.os, imbecis; seu cerp@
« curva-se, as pernas vacillam, os cabellos cahem, os
II oIROS encovam-se; seccam-se peio marasmo, e alg.uns
e são ata,cados de paralysia. »
Em tempos mais recentes é HolImaln que diz :
,II Depois de numerosas polluções não só as forças se
II perdem, o corpo emmagrece, e o rosto se torna pale .tido, como de mais a mais a memoria se enfraquece,
'II ulna sensação continua de frio se apadera dos membros,
« a vista se obscurece, a voz torna -se rouca, todo o corpo
« cahe em ruinas.»
{) grande Bolterltaave, faUa dessas eafermidades com
a força e precisão que eara'cterisam suas descripçues.
"() veneravel J'issot, em uma notavel dissertação sobre
e. onanismo, apresenta qliadros que fazem tremer.
Em nosso.> dias, Lallemand fez sClbre as perdas seminaes involllntarias uma (ii bra de g ranile al.ca nce que
a,l;)undl em observações, factos pra,tieos, pensamen,tos
gener.osos e eminentemente pllilosophicCls.
As perdas seminaes involuntarias oBservam-se muitas
V'8zeS nos libidinosos. Esta cl.oençl é a que os medicos
- celeIDres acima citados têm tido sempre maisem vist:l
em suas descripções.
"Sa"bemos que ha polluções uteis ; são as que se apresentam cl.e tempo em tempo durante a noite por sonnos lasei vos, nos adolescen tes Oll arJI.ultos que vi vem em continencia; então remedeam lima plethora espermatica,
e sãa seguidas de aUiv io e de bem-estar. "
D. ~r. 47.
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Porém (fll:lndo essa pol1uÇoÕes são f,'equenLc., repetidas l]'ua i todas as noi tes, sem serem exci tadas; se o
licor ,prolifico cOITe babando, sem cau~ar o menor
pl'azer,·cntão o e Lado é de doença, 'C a doença é das mais
graYes.
Os tristes'pacienLes t.ornam-se pallidos e emmagrecem
rapidamente; perdem as forças, têm frequen tes estremecimentos, eu. membros tremem, queixam-se de peso na
cabeça, vertigens, t.onteiras, zumbido nos ouvidos; e são
sujeitos a congestões cel'ebraes.
Sua digestões são peniveis, lentas, acompanhadas de
azedumes e Ilatulencias; . ua vi~ta é obscura, a voz
fraca, rouca; são faltos de folego, asthmaticos e atormentados por violel1,tas palpitaçõe..
Uma negra melancolia se lhe apodera da alma; tomam
aversão a.os prazeres, são incapazes de se occuparem
de cousas serias. Sen tindo sua degradação, têm o:ama ego
pezar de ter sido os autores desuas desgraças.
Alguns sentem oonvulsões, frequentes aCcessos de
epilepsia, outros têm os membros presos, contrahidos,
pa ra I ysados.
A doença tem uma marcha irregular, e olTerece intermi tencias; porém longe de ter tendencia para se curaJ!'
estantaneamente, aggrava-se sempre, passa ao estado
.chronico, e os tabec~ntos podem langlilir por muitos
annos.
A' medida que o mal progride, as evacuações semillaes se fazem sem que o doente tenba disso conBciencia pelos menores esforços musculares, durante a
depuração ou a evacuação das ourinas.
Pouco a pouco os doentes cahem em um estado de
consumpção: .Sustendo-se apenas, esgotados tanto physica como moralmente, parecemcadaveresambulantes:
seu cabellos ca'hem, os pés se infiltram; os sentidos,
sobre tudo a 'Vista, se embotam, têm fluxo do ventre
alternando com a constipação.
Finalmente succumbem sem febre no ultimo gráo do
marasmo: algumas yezes u,ma doença intercorrente os
leva ma i depressa ~
Os exce so venereos produzem não só doenças de
languidez, mas tambem algumas vezes alTecções de marcha rapida e aguda.
Hippocrates, em suas historias das doenças epidemicas,
nos deixou a observação de um jQven que, depois de
uma noite de orgia, foi atacado de. uma febre violenta,
acompanhada de symptomas malignos que em poucos
dias se terminou com a morte. Outros autore têm re-
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la tado fac los semelhan te , e Sauvages descI 6V'8'U imesm~
essa doença com o nome de febre. ardente dós ern!l,austos.
Tem-se ainda observado a {ebre cerebrall, a apoplexiOi; as
moles tias inllamma torias-jluxão.do lJeito,. pleun.sía-,em
fim a morte subita. As dGenças acciden taes· q\lo 0brevêm aos dtlbochados são mui to perigosas·;.sua march~,
é irregular, os symptomas extra vagan,tes, os· periodos
sem ordem. Quasi nunca se acham recursos na oon5ti tuição debili tada, a arte deve pois farev tudo. Quandoa morte não é a consequencia, o doente fica' em um
estado de languidez que não é a convalescença; e que
exige cuidados prolongados para que n-ão passe a,estadochronico.

Dos maiores perigos da devassidão nos· moços, nos· velhos,
nas pessoas delicadas, nos· doentes.
São muito mais lamentaveis as Gomequem:ias, da devassidão naquelIes, cuja idade e saud.e não permi tte desperdiçar as forças vilaes.
Nestes tempos em que só procuram.os viver depress3\
devorar a existencia, é deploravel ,(e1: a perversidade
tão precoce da mocidade.
. Seguramente, o vicio não attende ao numer,o, de
annos.
Se os antigos eram mais fortes, mais robustos· do que
nós, é porque elIes não se iniciavam tão moços nos
mysterio da libertinagem.
Essa belIa raça dos Germanos devia· g'U<l su.peri'Oridade,
ao dizer de Tacito, á sabia con tinencia, da mocidade até
á maturidade perfeita.
« Os antigos Gaulezes, diz Montaign'e, exprobravam
« altamente o coito com mulher, antes da idade de 2õ
« annos. »
Jovens, conservai bem isto na memoria; é preci o
que o homem pos ua a pleni tude da vida para poder,
sem prejuizo, communicar a vida a outros. E' pois
preciso que o trabalho da organização do corpo esteja
concluido.
Ora, interrogai uma grande autoridade nas sciencia
physiologicas, M. Flourens. O illu tre profes 01' do
Museu de Paris vo demonstrará que o cre cimento do
« homem só se termina aos 20 annos, que ésó aos 215 que a
« economia chegou ao estado da maturidade perfeita,
e que o corpo tem adquirido a mais forte parte de
« seu peso. D Porém o que é que nós vemos?
Em primeiro lugar a masturbação e apodera cm diJIe~
l(
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rentes itl:1l1'cs llc qlTasi todos os inllividnso. Com sem;
habitos tyrannicos, suas excitações convulsivas, suas
polluções prematuras, vem ella, nd meio do tr:Jbalho
tio crescimento, perturbar, mesm& suspender al~umas
vezes os esforços heneficos da natureza. Mais larde, na
jluIDerdad,e, a imaginação desregrada agt1ça os desejos
precoces, e eis que os jovens se la nçam inconsideradamente no meio dos prazere , 'prodig-alizanclo suas forças
Jlascentes, na idade em que essas forças são tão u teis
p&ra formar a virilidade, robustuar os orgãos, aperfei~oar as funcções e desenyolver as faculdades moraes
e intellectuaes.
. Assim como os prazeres, gozados anles da maturidade
viril, impedem o desenvolvimento do organismo, assim
tambem, continundos com excesso na idade em que as
forças declinam, apressam a I'liina e precipitam para
o tumulo.
E primei ramente, vejamos as modificaçue que a ve~hice imprime em um e outro sexo, relativamente ás
funcções gen itaes e ás paixões que lhe dize.m res pei to.
A faculdade de procrear extin~ue-se na mulher com
:l menstruação; é na idade dos 6,5 aos ;>0 amlos, que o
lIuxo mensal se supprime, que os peitos seccam, e a madre
perde a sua actividade organica. No homem observa-se
a diminuição da fnculdade prorreadora pelos 50 annos,
e e sa c1escencia vai augmentando até aos 70, periodo
uI timo do exercicio dos seus génésiacos.
Como se tem ainda achado o zoospermes no licor seminal dos velhos, como o demonstrou ultim:'lmente o
Dr. Duphay, não se deve attribuir a infecundidade na
idade avançada senão a uma diminuiçãet notavel das
forças funccionarias.
Gomtudo o amor sobrevive no homem, ao enfraquecimento cip sentido genital, mas é o amor calmo, reflectido, tenaz; o amor que se deixa immol1ar sem queixume, que não é mais capaz de grandes loucuras, mas
sim de grandes fraquezas. Do mesmo modo tambem o
sentido genital póde sobreviver it facvldade de gerar.
Quantos velhos ha que não sabem melhor do que os
moços re istif aos perigosos prazeres da voluptuosidade
sexual! ElIes deveriam reflectir nas fataes consequeneias
da sua má conducta, homens cynicos que lião deixam de
ab:Jndonar-se ú sua luxuria erotica. Qual D. João caduco,
<lndam empre em bu ca de novo objectos mais atrabentes a fimde melhor solicitar seus impudicos desejos.
Para melhor excitar seus ~entidos embotados, tem nece sidadc de cstimulo~ pod rosas, ' O' pedem á moci-
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dalle, a f['e3cnra á belleza, as graças ti varfeuade.
Para atiçar um fogo quasi exlincto, não ha manobras
que elles não empreguem, ainda que culpadas sejam. a
tempo que'brunqueou sua cabeça, não pMe .desencantal' seu espirito. a mal está elll'aizado nos habitos.
Deve~se dizer com um pensador da nossa época: «O cas« ligo daquelles que têm amado muito as mulheres é
« ama I-as sempre. »
E com tudo, quanto é aviltante o papel desses fatuos
sediços ! Como são ridiculos seus successos, despreziveis
seus infortullios I Além das doenças terriveis, e a
marcha precipitada da velhice, elles têm a temer a
morte l sttbita llrovocada pela apoplexia cerebral ou pttlmonar, pela rttlJtum de vasos resultados de emoções desordenadas e de esforços consideraveis.
Em todas as·idades ha individuos que resenlem mais
profundamente as perniciosas influencias da libertinagem.
Do onanismo conjugal ou das relações anormaes entre
casados, para Imitar a concepçi'io. - Immoralidade, perigos
pa.1"a a sa.ude. (Dr. Descuret.)
Devemos erguer a voz con tra os perigosos abusos
que mancham o leito conjugal, contra o onanismo dos
espozos.
Com pezar tocamos nesta materia: Porém o virio está
por tal modo espalhado, que a sciencia d(}'ve occupar-se
disso. E' util fazer conhecer os perigos reae~ dessas relações anormaes, inventadas por uma malícia culpada, para
se oppúrem ti fecundação e evitar as consequencias naturaes das relações' conjugaes.
E' penoso confessar quanto na nossa época esse vicio
se tem propagado, e quanto se propaga ainda de dia cm
dia, em todas as classes da sociedatle. A consciencia publica está, a esse respeito, por tal modo pervertida, que
se deixa ir á desordem sem escrupulo algum.
a fim culpado nem sempre é conseguido. Algi.lns casados sabem. que a natureza desmancha algumas vezes
os melhores calculos de sua industria, e que reconquista os direi los que queriam usurpar-l~e; nota-se
que os fJ..lhos, productos inexperados dessas procreações incompletas, se resentem profundamente das perturbações estranhas de sua concepção. Em geral elles são
fracos, cacochymos, escrofulosos, e mesmo 1ll0nstruoSQJ .
Reflectindo um instante comprehende-se, que as leis
da natureZl\ não podem ser tran,;gredidas impunemente;
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o homem que, substituindo sua industria ás aumiraveis
combinações do Creador, perturba a lei que rege a
conservação da especie, não o faz sem o merecido castigo:
elle deve sol1'rer a pena.
A observação medica o prova.
Elia mostra que o acto génésiaco exercido de outro
modo, que não seja pelas inspirações do instincto, é
uma causa de doenças para" os dous sexos.
No homem, o d'ever conjugal, cumprido normal e
completamente, deixa após si um bem estar, que resul ta sempre da sa tisfação de uma necessidade imperiosa. Mas quan10 a Iuncção foi perturbada por
, preoccupações culposas, o erethismo nervoso persiste
acompanhado de abatimento, de fadiga e sobre tudo de
uma especie de melancolia analoga a um remorso de
consciencia.
Pela mpetição desses actos podem sobrevir desarranjos na saude, doenças semelhantes ás que produz o
onanismo solitario; como: nevroses, hypocondria, magreza, impotencia, perdas seminaes, etc.
As mulheres sol1'rem habitualmente mais do que os
homens dessas manobras contra-natura, que nem sempre
são de seu gos to. Frus tradoR os gozos, aos quaes ellas
têm um direito incontestavel, sentem dolorosamente
a sem-razão que é feita á sua honra, e á sua saude.
Provocando sensações incompletas, os artificio, introduzidos no acto do casamento suscitam na mulher
um estado de orgasmo de todo o apparelho genital, que
não se apazigua pela ::rise natural. A sobreexcitação
persiste e se perverte: então passa-se o que teria lugar
se depois de apresentados alimentos a um homem esfaimado, lh'os tirassem da boca repentinamente, tendolhe excitado o appetite. Essas sobreexcitações não
acalmadas determinam graves perturbações na inervação uterina, ponto de partida de nevropathias multiplicadas e extravagantes, de phenornenos hystericos, que
atormentam cruelmente e sem descanso tantas mulheres
oasadas. Poderiamos citar um certo numero de observações, que demonstrariam a verdade dessas assel'çõe~.
Em outros casos essas praticas anormaes, excitando
inutilmente a faculdade procreadora sem satisfazer a
funcção, provocam congestões da madre, engorgitamentos
ínflammatorios ou atónicos, depois as ulcerações; e finalmente, por pouca predisposição que haja, os polypos, e
os cancros, doenças tão communs nos nossos dias, que.
nm escriptor, leigo em medicina, ch:.lmou.a este seculo
o eculo da doençll, ~la madre.
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Pelo que (] iz respei to ás consequencias moraes, podemos acrescentar que, essas manobras culpadas, violando a santidade da alliança conjugal, produzem pouco
a pouco tri tes mudanças nas relações moraes dos dons
esposos: a indifferença, azedumes, despresos, resentimen tos que, engrossando, fazem reben tal' rupturas escandalosas tão ordinaria.s nos nossos dias. Sim, diremos
nós com o Dr. A. Mayel': « Os costumes publicas de« vem em grande parte sua degradação, e as familias
« suas desordens, ás scenas escandalosas da alcova trans« formada' em verdadeiro lupanar. A immoralidade do
« marido ensina á joven esposa os engenhosos estratage« mas inventados pela extravagancia. RevolLada ao prin« cipio em seu pudor até então respeitado, secretamente
.( advertida por sua consciencia do ultrage feito á mocC ral de que ella se constitue a innocente complice; a
« mulher se lembrará, se algum dia sua virtude vier
11 a succumbir, das lições que recebeu para enganar a
« natureza, e assegurar-se a impunidade violando odiou samente a fé conjugal, esse palladio das sociedades.
« E de quem é a culpa, senão do imprudente que não
( soube comervar preciosamente-em sua companheira,
« a castidade, essa salva-guarda que Deus collocou no
« coração da mulher, para a preservar de sua fraqueza
« e advertil-a ao perigo? J>

Do onanismo solitario. - Suas f'!tnesta.s conseqltencías pam
a alma e para o corpo.
O habito criminoso do onanismo solitario, é o mais
funesto dos vicias por seus espantosos resultados.
« A meu ver, diz o Dr. Revellé, a peste, a guerra,
e as bexigas e uma multidão de males semelhantes não
« têm resultados mais desastrosos para a humanidade.
( E' o elemento destruidor das sociedades civilisadas,
« e tanto mais activo, que obra continuamente e ar« ruina pouco a pouco as populações. »
Sobre este ponto, existe um accôrdo unanime entre
todos os medicas.
E não se creia que os medicas exageram os perigos
attribuidos aos gozos soli tarios. Eu sei que se encontram
individuas dados á masturbação desde a infancia e que
chegam, cheios de saude e de vigór, a uma idade avançada, sem sentir o fardo das enfermidades. Esses factos
são excepções. Mas tambem, por outro lado, antes de
observar as doenças graves resultantes do onanismo,
quan tas arrecções mais leves, em caracter determinado
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lia, que os praticos dei.xam pa"sar sem reconhecer sua
l)l'imeira causa I
De todos os excessos venereos, a masturbalião é o que
ol1'erece mais perigos. Vejamos porque.
Um grande lIulllero de circumstancias afasta ou al)I'Oxillia do commercio das mulheres; mas estas impudicicias nunca têm obstaculos; assim não têm limites.
togo que elia subjuga o coração, toma um odioso imperio sobre os sentidos. Elia persegue por toda a parte,
atormenta sem cessar, provocando idéas e desejos lasci vos, mesmo no meio das mais sérias occupações. Dahi
resulta a repetição tão frequente dos actos.
. O espiri to e o corpo concorrem para solíci tal' o mal.
A imaginação importunada por pensamentos immundos,
cxcita movimentos desordenados. 0.3 orgãos genitaes
aguilhoados pela acti vidade morbida da funcção secretam
com mais abundancia o licor prolífico, e exigem cada
vez mais serem dclle desembaraçado.
O habito torna-se então tão pod'eroso que encadeia
a sua victima e reina despoticamente, contendo-a em
um jugo de escravidão. E, como a vontade se enerva
progre5si vamente, assim como o corpo, chega um tempo
em que o desgraçado, sen tindo os apertos crueis do mal,
quer corrigir-se mas não póde, não tem para isso nem
a força nem a coragem sullicientcs.
Aos soffrimentos que opprimem o corpo, vem juntar-se ospezaresque atormentam a alma.
Nos prazeres do amor, o coração partilha a voluptuosidade dos sentidos, e cssa satisfação, auxiliando a digestão, arrimando a circulação c favorccendo todas as
funcções, contribue, até ccrto ponto, a reparar as perdas do organismo.
Porém, no onanismo, nesse roubo odioso feito ã
natureza, nessa estranha perturbação do sentido genital,
não se encontram mais do que pezares, tristeza, vergonha e remorso. O crime é por tal modo infame
mesmo aos olhos daquelle que o commette, que jámais
elic ousaria confessar sua desordem e se envol ve na
sombra do mysterio para se entregar á sua prostituição.
Quantos têm morrido por não terem nunca ousado declarar a causa de seus males!. . .
.
Poderia desculpar-se aqueHe que, seduzido por uma
incliI}ação que a natureza gravou nos corações, e da
qual se serve para a propagação da especie, só commelte a falta de abusar' deHa estragando-se. Mas elie,
<:> desgraçado I elle pecoa con lra todas as leis, cor-
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YI)mpe todos os cntimentos, desul'l'anja todas as vistas
a. mais aclmiraveis do Cl'eador.
PaI' i so, tambem a eUe lhe parece que to~os têm
em SCll rosto a causa de sua degradação. Vós o vêdes
fugir da sociedade, aBandonar os prazeres, engolfar-se
no mais profundo isol'lrnento. Preza de uma negra
melancolia, angllstiatlo pelo remorso de ter sido elle
mesmo o autor de sua propria ruina physica e moral,
não póLie algumm; vezes nem mesmo aspirar á cloce
cohsolação cio ca amento; elle não o ousaria nem
podel'ia, porque todas as mulheres lhe causam horror.
Tl'olf17nento do onmúsnw pelos meios mames, hygienicos
e coercitivos. (Dr. Descnret.)
Sendo a famílias e me'mo a sociedade, directalllen te atacallas cm seus elemento, pelas devastações
da masturbação, é da maior importancia prevenir esse
terl'ivel fiagello e reprimir suas desordens.
Dever-se-ba ter sempre um respeito sem limites
para com a inDocencia da infancia. Nada de conversações
li Vl'es, nem maneiras levianas na IJI'esença das crianças.
Os pai pre tarão uma grande attenção á escolha dos
criados. Vigiarão sobre seus costumes com a vigilancia·
do pai de familia de que falIa Phedro, que descobre o
.que se faz nos lugares mais occuHos da sua casa.
E forçar-se-hão por afastar as causas physicas e moraes lia corrupção prematura dos costumes.
Um estado geral de languidez, falta de cúr da face,
magreza do corpo com appetite voraz, mão halito, e
circulo azulado em volta dos olhos, fazem presumir
que o menino ou o moço se cn trcga a algum aclo
secreto; é preciso sorprendel-o e convep.cer-se da
existencia do vicio.
Reconhecido o mal, devem pôr-se em usO" os meios
mais proprios para o destruir.
.
Não vos entregueis a vãs declamações sobre a in~
famia da conducta do vosso homem, sobre a enormidade do crime de que se torna culpado; e sas exagerações nada podem.
Porém preveni o medico; e, sob-pretexto qualquer,
ponde-o na presença do culpado. Elle o examinará,
mostrar-Ihe-ha que sua saude se altera, f~zer·lhe-ha
conhecer a causa de seu padecimento e lhe traçará o
quadro dos males que o ameaçam, dando-lhe conselhos
convenientes.
E' indispensavel mudar o habilos aos desgqçados
D. 1lI.
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que correm á sua ruina. Nada de mais salutar que :ts
distracções, as viagens a pé, as excursões longinquas,
os exercicios gymnasticos con tinuados, forç:l.do , levados até á fadiga, sobretudo de tarde, para que ()
corpo tenha necessidade de repouso, e que a secreção
espermatica diminua.
O regimen será apropriado ao estado'das vias digestivas, mais suave e grosseiro do que excitante e
succulen to. Os acepipes I exci tan tes, bspeciarias, vi nho
puro, café e licores alcoholicos devem ser proscri ptos.
O somno deverá ser de curta duração, de sete até oito
horas quando muito, em cama dura de crina ou palha.
Dormir de lado, nunca de costas, porque a concentração do calor na região lombar desenvolve excitabilidade
nos orgãos sexuaes. Tomar banhos mornos repetidos e
prolongados para acalmar a irritação do systema nervoso.
Se as praticas vergonhosas são devidas a uma aITecção morbida qualquer, bastará curar a doença que é
a causa primaria do vicio; assim expulsar os vermes
do recto, fazer desapparecer as hemprrhoidas, livrar
das impingens com.ichosas as partes genitaes, etc.
Preste-se muita attenção ás pe soas de um temperamento fraco, delicado, nervoso; as que são affectadas
de uma molestia constitucional ou diathesíca são muito
sujeitas á masturbação. Ha em tudo isso uma origem
de indicações preciosas para a therapeutica. Fortificando
a constituição, destruindo o vicio original ou adquirido,
se desenraizará o máo habito contra-natura, e se restabelecerá a harmonia moral ao ml;lsmo tempo que a
harmonia physica.
Em todo o caso deve-se. afastar o doente das pessoas
de outro sexo, das companhias que lhe são funestas.
Fazer-se-ha renunciar á leitura dos romances, á poesia,
á musica sentimental, desviando dos sentidos e do pensamento tudo quanto puder despertar desejos eroticos.
Os estudos sedentarios devem ser suspensos, ou de
curta duração durante o dia, porque exaltando o espirito e deixando ao corpo todas as suas forças, ellas
fovorecem os máos habitos. Não obstante é necessario
que tanto o corpo como o espírito estejam continuamente occupados, sejam quaes forem os exercicios
escolhidos, menos os que proscrevemos.
Será bom tambem fazer recorrer os meninos, e mesmo
os moços, se fôr possi vel, aos ,conselhos de um director
esclarecido e ás praticas religiosas. A confissão assid'ua
tem muitas vezes curado radicalmente; ella auxilia
sempre muito os' outros meios empregados.,
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Fica bem entendido que a vigilancia mais assidua,
a mais intelligente será dirigida de modo a ter sempre
as vistas sobre todas as acções dos jovens, e sorprendeI-os no momento em que menos o esperem. Nos estabelecimentos de educação é· indispensavel que os
donnitúrios sejam alumiados toda a noite, que as camas
estejam separadas umas das -outras, e que haja um
vigia que alli pas3eie con tinuadamen te.
Fina Imen te, emquanto os meios moraes e hygienicos
empregados ao mesmo tempo que os medicamentos especiaes-que mais adiante indicaremos -, fazem esperar
seus effeitos salutares, é preciso, quanto ás crianças,
reCQrrer a apparelllos que os ponham na impossibilidade de abusar de si mesmos. Tem-se feito uso de
cin tas, de roupas compridas ligadas aos pés, calças
amarradas a traz; porém esses meios de contenção são
por vezes insulJicientes. Eu t~nho aconselhado, e
sempre com van tagem, as luvas de tecido metallico. Os
apparelhos coercivos devem ser empregados durante
a noite e por muitos mezes.
'
Que se lia de fazer, em ultimo caso, quando regimen,
medicamentos, consell1os moraes e religio os, tudo tem
falhado: que se ha de fazer com um adolescente, que,
illudindo a vigilancia de todos os instantes, se entrega
com furor ás suas praticas vergonhosas, e que sua
constituição ameaça ruina?
Em tal perigo alguns medicas experimentados, e entre
outros LalJemantl, o Dr. Deslandes, o professor Grisolle,
aconselham adoptar um partido que sem duvida é um
mal menor do que aquelle que se quer combater. E' o
que J. J. Rousseau exprimiu nas linhas seguin tes :
a Desconfiai do instindo, seria perigoso que elte en« sinasse a vosso discipulo a dar troca a seus sentidos e
« supprir as occasiões de os satisfa7.er: se eUe chega a
« conhecer uma vez esse deploravel supprimento, está
« perdido. Sem duvida ainda seria preciso mais, seria
« melhor ainda. . . •
\
a Se os furores d.e um temperamento ardente se tor« narem invenciveis, meu charo Emilio, eu te lastimo·;
« mas não hesitarei um instante, não consentirei que o
« fim da natureza seja illudido. Se é forçoso que um
([ tyranno te subjugue, entrego-te de preferencia áquelle
« de que quero livrar-te; aconteça o que acontecer, éu
([ te arrancarei com mais, facilidade ás mulheres do que
« a ti mesmo. »
Reconhecendo-se a necessidade de fazer entrar nos caminhos da natureza o infeliz que delte se desvia, não
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admittimos porisso que um medico deva dar um con. efho
immoral; pelo que nos contentaremos de induzir ao
casamento, se isso fôr passiveI: O' prazeres do amOl~
"têm fei to muitas veze desapparecer os habi tos solitario..
Mas convém observar, com La ltem:J.nc!, que cbega um
momento em que esse podero o recur o e capa por si
mesmo, pela demora que houve em applical-o. A perversão do in tincto genital é levada a um ponto que toda
a mulher é vi ta com desgos to e aversão.

Como a educação da (amilut deve favorecer os bons costumes.
-Alguns conselhos aos moços, aos .iovens casarias .-A.
leis deveriam pl'vteger as mulheres. (Segundo De~Cttl·et.)
A familia aperfeiçóa a educação pedagogica.
A educação da familia é da mais alta imporLancia para
ensinar os bO/1s habitas, tempe,rar o ardor das paixões e
afastar os perigos que ameaçam a mocidade.
O pai e a mãi devem dirigir os primeiro' passos de'
seas filhos no mundo.
Nesta tarefa ca::la um tem seu papel.
O pai fórma o filho por um emprego sabiamen te conduzido e- uma mistura discreta da autoridade e da razão.
A autoridade impõe e faz obedecer, mas é l.ambem a antoridade qQe demonstra o dever e o explica. O pai in traduz
na alma do filho, para o conduzir na vida, a icléa do dever
que o liberta Cl:l escravidão de si mesmo, de suas paixões,
procurando-Ibe a verdadeira liberdade. EUe dá as virtudes fortes, viri .
E' pela doçura e pelo amor que a mãi fórma o filho;
é encantando, persuadindo por doces caricia" ternos
conselhos que ella abranda sua natureza indocil, que
favorece a ~cção paternal,. que tempera sua severidade.
A mãi inspira as virtudes doces, castas, amaveis.
« O pai, disse um excellente pllilosopho, 1\1. P. Janet,
« debuxa energicamen te a e3tatua elo humem; a mulher
« junta-lhe a perfeição e a belleza. »
Apenas entrado no mundo, o moço é obTigado a lutar
contra as inclinações que o arrastam para fóra do lar
domestico. A necessidade de intlependcn 'ia, esse desejo, esse deseJo d guiar-se por "i mesmo, de ser seu,
de gozar libenlade, a curio idade da vida, o alUor da
novidade, do desconllcciLlo, têm para ellc attractivosirrc i Livei .
E' necessario que o pai saiba temperar essas necessi(lactes tão naturae.• não lutando contra eUas com uma
cveridacle clesapietlada, não cortanelo as a~as? martyri-
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zanâo as inclinações, mas dirirrindo-as convenientemente para o bello, o bom, o verdadeiro.
O moço deve fazer a aprend iZ<lgem da vida e não se
ignora quantos perigos tem a liberdade. Que pois elle
os conheça para os evitar; que sinta, ·que veja, que
soffra, porque tem npcessidade de experiencia, p:Jra
tomar-se um dia chefe de familia. Porém que o pai
vigie, que sua mifo esteja sempre estcnl1ida para o soccorrer.
Procurar ser guia bcnevolo, e não severo, amigo indulgente e não mentol' rigido, e por esse modo tornar- e
o confidente escolhido do filho; tal é o papel verdadeiramente salutar do pai. As desg-raças do nosso tempo
provém da falta de familia. E force-se pois em conservaI-o no lar domestico: Obrando assim, lhe fará
seguir o caminho da homa, preserval-o-Iu das amizades
faceis, banaes, perigosas, e afastará as paixãe deshonrosas. O moço que ama sua familia, respei t.a-se, porque
teme fazei-a envergonhar ou chorar. « Que mbo, diz
« Silvio Pellico, adormecerá na embriaguez de seus
« prazeres culpo os, p csando em sua mãi que tremula
« seg'ue suas pisadas, ora secretamen te por elle, e se
« amige? )}
A direccão da filha não é menos di[ficil nem menos
important"e do que a do filho.
Deve-se preparaI-a para uma vida activa e seria sem
comprimir demasiadamente a liberdade de sua imaginação; cultivar seu espirito e inicial-a nas cousas beIlas,
sem favorécer a exaltação pedantesca; educai-a no meio
da família, sem a fazer estranha aos usos e. elegallcia do
mundo.
Deve-se- lhe inspirar a simplicidade nos adornos; o
luxo nunca lhe póde ir bem; o bom gosto e a virtude revelam-se na arte de se adornar.
Não é probibido á moça procurar agradar, porém
que evite esse galan teio pertido que con ta suas façan]lils
pelo numero de suas victimas. E' pelos encantos do
espirito e qualidades do coração que conciliará a estima, que ganhará a zmizade dos que a rodearem.
Para conser ar-lhe a innocencia, essa graça secreta
e intima, apanagio particular da mulher, deve a mãi
pouco a pouco esclareceI-a e instruir, evitando deixai-a
na nescia ignorancia de t.oda as cou aS. Elia lhe dará
l~ções prudentes"seI' ias advertencias para a formar de
modo a preencher o papel que mais tarde tem a representar em uma nova família. Permitlir-Ihe-ha o uso
discreto do mundo, concedendo-lhe uma liberdade sabia,
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esclarecida, que fortifique a virtude. Confiando-se em
sua candura na tural, a deixara obrar e governar-se por
si mesma, mas vigian<lo-a. Permitta-lhe andar sem
apoio, mas preveja tudo e esteja prompta e junto delta
ao menor passo fal. o.
Entretan to a confiança da mãi chama a confiança da
filha; se a mãi se descuida de seus direi tos, a filha deye
em troca não ter reserva alg-uma, nenhum pensamento
occulto, deve abrÍl'-se á ternura natural, deixar-se ver
toda in tei ra.
Muitas vezes os jovens entregam-se ao deboche por
arrastamento, por leviandade, sem reflectir uas consequencias desastrosas de suas acções, deve-se portanto
faltar-lhes á sua razão.
Sem me erigir em censor austero, posso dizer a essas
almas transviadas, ma generosas que comprehendem
tão bem os nobre sen timen tos:
Vós tendes honra e probidade. Pois bem! vêde o que
fâzeis. Vós dais como pasto aos vossos divertimentos o
corpo e a alma ue pobres moças; e, depois de lhes ter
roubado a innocencia, depois de lhes ter despedaçado
sua felicidade, as lançais para longe, porque vos os caprichos libidinosos foram satisfeitos. Será pois que a
probidade permi t ta roubar assim o precioso thesouro
com infames falsidades? Será que a honra tolere esses
jogos crueis, que arrastam após si, para as vossas
victimas, a vergonha, a dese peração e o crime?
Quando profanais a mulher de uma maneira tão
odiosa, quando aviltais seu nobre caracter, acaso pensais
bem que sois unidos por laços sagrados á mulher, á
vossa mãi, a vossas irmãs ,?
Seguramente que vós tornais a peito que vossa mãi
e vossas irmãs sejam respeitadas.
Sabei tambem,jovens, que nesses com!llercios illicitos
e iniquos, destruis para sempre os mais ternos sentimentos da vossa alma. Não, não vos restará bastante
candidez e virtude para mais tarde sentirdes a doces
emoções do amor puro, para saborear as ineJIaveis
a,legrias de familia. AqueHe que se repletou de grosseiros prazeres da se\l ucção não póde ma is gozar da
poesia (la alma; não sabe mais amar. Elles só encontram
no fundo de sua natureza esgotada, o desgosto ama\'go,
a fria indiJIerença. Esta é seguramente uma das causas
poderosas de tan tos celiba tos sem l'azão, de tantos casamentos sem amizade que encobrem o adulterio em
seu seio.
Temei pois es es prazeres enganadores, fugi tlcUes,
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porque debaixo de seducloras appal'encias se escondem
perigos inevitaveis.
Penetrai-vos melhor do respei Lo devido á mulher,
mesmo porque é mulher. Elevai vossos pensamen tos,
purificai vossos sentimento. Lançai-vos em regiões
ma is puras: wrS1l1n corda.
Temos visto como as desordens e os adulterios nascem
facilmen te das uniões conjugaes pouco conformes; que
os jovens antes de se ligarem um ao outro recorram
aos conselhos da amizade e da experiencia: sobretudo
que se preoccupem das qualidades do espirita e do
coração; que se esforcem por apreciar devidamente o
caracter, os costumes, as inclinações e sympathias.
O homem é a pedra angular elo casamento, elle póde
fazer muito bem e IJóde fazer muito mal. Elle evitará
seus modos brutaes de despota egoista, que julga tudo
lhe é permitido e· que quer reinar como soberano
absoluto.l\1oldar-se-ha a esses habitas de complacencia,
ele amabilidade, de attençães exigidas pela delicada
sensibilidade <ia mulher. Cobrirá ~ua companheira,
não dessa fria protecção prescripta Jllelo codigo, mas dessa
protecção moral, toda do coração, que arreda os perigos
de que ella é ameaçada por sua inexperiencia e educação
incompleta. Por um commercio intimo elIe sahirá
pouco a pouco do circulo de idéas frivolas, vulgares e
erroneas que occupam tantas vezes as idéas mais serias,
mais fecundas e mais sabias, a fim de que ambos possam
partilhar o gozo indiviso dos bens do espirita como
dos bens ela fortuna. Em lugar de desperdiçar as bcIlas
horas do descanso em serões ou no café, as concederá
ás doces relações da familia, e sua assiduidade, sua
solicitude, sua terna familiaridade attestarão á mulher
que ella não tem em seu marido um senhor, mas um
amigo affectuoso. Se elle é dedicado áttrahirá a confiança, e, com a confiança, eUe terá o imperio.
Quanto á mulher, é preciso que ena encare o casamento como um acto muito seria, impondo deveres os
mais austeros. Longe de olhar a direcção da casa como
uma occupação triste, aviltante e aborrecida, que se
deve abandonar aos criados, é necessarig que se entregue a i so com todos os cuidados e de1icação incessantes; que se lhe affeiçôe com interesse e com amor,
que a dirija com ordem e economia nas acções as
mais humildes da vida de familia, por haver uma arte
que agrade ao gosto, á imaginação. Assim, pois, as
graças, a elegancia, a poezia mesmo devem reinar no
lar domestico, porque tudo se anima, se vivifica. e
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brilha ao sopro do sentimento. Que a mulher seja
tambem a companheira de espirita do homem, que se
eleve ao nivel do marido por uma educação cultivada,
que partilhe o interes e de seus pensamentos e de
sua carreira, que possa recreiar suas horas de descanso
pelos agrados e encontros de um espirito bem ornado.
E se a adversidade vier um dia escurecer seu horizon te,
(leve ella encher-se de tornura e consolação, de heroismo
e abnegação, para levantar a coragem abatida, para
adoçar a amargura elas dóres.
O' mulher, se vós aceitais esse papel tão nobre, tão
benefico, de anjo tutelar, nunca vos consumireis llas
frivolas futilidades da vaidade, nas extravagancias do
luxo e do toucador: nunca occupareis toda a vossa alma
com vossas sedas e rendas, com vossos enfeites de
ouro e diamantes. Nem pensareis em procurar um ideal
fantastico, esperanças culpadas, um futuro perturbado
nas paixões r01llanescas.
Afastareis de vós os demoni03 tentadores que não
ousarão approximar-se do sanctuario sagrado em que
vos encerrais.
Mqs em recompensa, estareis segura de agradar
sempre e a todos pelas graças elo espirito, pelos encantos
do coração e attractivos da virtude.
Reclamemos em altos grito~ uma }Jrotecção mais real
para a mulher. E' vergonhoso para o nosso seculo de
progressos ver a sorte da mulher tão precaria, .tão
triste. Não deveria a sociedade occupar-se com mais
solicitude, da moça, procurar-lhe um trabalho mais
certo, mais remunerador, crear-lhe recursos para o
iu t.uro ?
E essa infeliz mulher, que foi enganada, deshonrada,
aviltada, trahida por um seductor adestrado, ou um sovelace debochado, não deveria eBa obter justiça? Porque se não ba de admittir, na França, o recurso de indemnização por interesses, como na Inglaterra e na
America, depois de conhecida a haternidade? Oh I então
bem depressa fariamos grandes progressos em moralidade ! Veriamos os nossos aventureiros mais reservados
e a mulher mais respeitada.

Meios ele combater a libertinagem operando na intelligencia,
no coração, nos sentidos.
O Sr. Dr. R. P. Debreyne, aproveitando os seus vastos conhecimentos medicos, dá os seguintes conselhos
para combater os pensamentos deshonestos;
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'Se c'ses penS:Hl1entos, que se tornam muito importunas, são o producto de uma imaginação leviana
u e inconstan te, ou-de certas lembrança
que se lle~
.hucham vi vamen te na memor ia. procu rar.. se-ha faz.er
« Jiver!;ão forçando o espirita por algum trabalho seria
« c applicado, ou por um calculo difTIci! e complicado
« fIue ab orva toda:l aLLcnção .
. « Se os máos pensamentos provém de um tempera~
cc menta erotico, ou de uma plet110ra espenllatica, os
~ melhores meio' serão os tirados da hygiene physica
« e moral; a pratica da temperança deu uma exacta
« sobriedade, o trabalho manual o exercicio corporal,
cc uma occupação material incessante a fadiga, algumas
t( vezes a caça, que, em alguns caso~ tem produzido os
« melhores c mais espanto~o efl"citos. (Diana, é, como
« se sabe, a inimiga natural de Venu~,) Um exercicio
« viole:llo abafa os sentimen tos crol icos, fazendo nascer
cc sen-açues mais imperiosa ainda, como um:! fome ex« cessiva, com uma propensão irresisl'ivet para o reu pouso pbysico.).
Tu, Que quere cooservar-te casto ou voltar a co lumes puros, grava estes sabias conselhos no teu espi·
l'ito, e fica sabendo que o trabalho, a sobriedade e a
fuga da occasiães, são os meios mais proprios para
lestruit' os habitos da libertinagem.
O trabalho imprime uma feliz diversão ás inclinações
desregradas, elle muda a actividade para o mal em acti·
yidade para o bem, occupa o espiri to, fortifica a vontade e fatiga o corpo. Porém é preciso que seja seria.
regular, exeecido durante as horas mais importantes do
dia.; a alma deve-se-I h dedicar toda inteira.
Para longe pois essas longas horas no ocio, e sas languidas mollezas, esses indolentes descuidos da vida que
Lrazem comsigo a queda moral do homem. Entrega-te
ao trabalho com ardor, com amor, e a paixão desde
logo será e magada. E quantos motivos forte ten a
invocar, para sustentar Leus esforços 10 amor proprio,
a emulação, a gloria e a riqueza alli estã{) para te sollicitar e conduzir.
A intemperança é a mãi do debocbe. E' no meio
das fumaças dos vinhos excitantes e dos manjares succulentos, que e exaltam e entretemosdezejos eroticos;
é em consequencia da embriaguez da orgia que te lanças
nos braçõs da voluptuosidade.
Para vencer tua in~linação á concup'iscencia, são
neces arios. os habitas da vida sobria; nada desses as~
-altos gastronomico ; nada dessa libaçõesfamozas que
cc
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nodõam a mesa dos convivas, mas sim um regimen evero, simples, uma justa e regular satisfação das necessidades nutritivas.
A sobriedade na bebida e co,nida, a actividade nO'
trabalho, não apasiguarão os appetites vene)'eos sem
a condição expressa para ti de fugir ás occasiões que
provocam ao mal. Evitar reuniões, bai'les, espectaculos, onde as excitações sensuaes devem abalar uma
vontade vacillante: abandonar a cultura da musica
sentimental, da poesia, a lei tura de romances immoraes
que despertam emoções perigosas para uma alma sensivel; romper de repente, e francamente com as más
companhias, principalmente com as pessoas objecto de
aferro illicito, <rue, por seus attractivos irresistiveis,
são continuas ex.citações á voluptuosidade; estas sãO'
as obrigações de que a experiencia tem demonstrado
a necessidade. As distracções das viagens, as suaves
monotonias do campo, serão tambem vantajosas para'
desviar dos máos habitos.
Escolherás os prazeres puros, amigos tranquillos.
Depositarás tua confiança cm uma pessoa grave, para
que ella te sustente nas lutas que te aconselhar nas
tuas hesi tações, que le levante nas tuas fraquezas.
Se tens a felicidade de aprecia r as sublimes doutrinas da religião, se tens a fé christã, faz um esforço'
heroico sobre ti mesmo, volta ás praticas que elIa prescreve, e ficarás mais seguro de te VBncer, de domar
teus sentidos, de formar tua virtude. Nunca a moral e pratica deixarão de produzir mais castidade epureza de costumes.

Medicamentos para combater a nutsturbação e applacar (t.
exaltação do appetite venereo. - Tratamento da syphilis
e das perdas seminaes involuntarias. (Dr. Des(;uret. J
Resta-nos expôr os meros medicamentosos que a experiencia nos tem demonstrado Gomo mais e.fficazes,
para comba ter a sobreexcitação morbida dos orgãos:
genitaes e do appetite venereo.
Quando as praticas da masturbação ou os excessos
venereos são devidos a uma irritação symptomaticlt
dos orgãos, .basta curar a doença que é a causa primaria do vicio; assim como expulsar os vermes do
recto, fazer desapparecer as hemorrhoidas, tirar uma,
impingem comichosa das partes genitaes.
Fazer-se-ha uso dos medicamentos seguintes, egundoas indicações :.
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Con ira os vermes: china, spigelia, mercuri'us solubilis,
<:onfei tos ou biscoutas de santonina. Snlphur será sobre
tudo efficaz para prevenir a volta dos vermes. Todas
as 'uoites 'uma injecção de agua _fria no recto produzirá bons effei tos.
.
Con tra as hemor'rhoidas: nua; vomica, capsicum annuum, depois sulphw', devem surtir eiIeito nos casos
mais ordinarios.
Contra as comichões, as impingens, arsenicum, mercurius
solub'ilis, sepia, sulplmr, carbo vegetabilis.
Esperando a C'Ura, as compressas, a fome.
Para combater o proprio vicio da masturbação, um
·dos medicamentos mais poderosos, é sulplmr, seguido
no fim de seis emanas de calcarea carbonica. Pojeriam
substituir estes agentes therapeuticos por uma demora em uma agua mineral sulphurosa, depois em uma
agua mineral ca lcarea ; porém é preciso ter menos confiança nas aguas ar tiflciaes ou conservadas.
Nos casos teimosos: rnercttrius solttbilis, carbo vegetabilis, phosphoms, podem ser empregados com vantag-em. Sepia nas moei nhas é mui to poderosa.
Voltar-se-ha ao sulphuA', seguido decalcareacarb., em
caso de falha dos medicamentos pl'ecedentes.
Cirurgiões dos mais afamados, Dupuytren, Grrnfe,
Jobert, recorreram a varias operações, á ablação do
clitoris, dos pequenos labios nas mulh~res ou mocinhas atacadas do furor onaniaco; e têm conseguido
curar casos rebeldes.
Contra as tristes consequencias da masturbação se
dará:
China. Quando houver esgotamento pelos excessos,
enfraquecimen to muUo prenunciado do organismo, magreza' suores facilmente provocados.
Ferrum. Será muitas vezes indispensavel depois de
china.
PhospllOrI acidum. Será empregado antes de china ou
depois de ferrum, quando se observar grande fraqueza
n,ervosa nas pessoas moças, cuja constituição anteriormente forte foi rapidamente mLnada pela perda do
licôr seminal.
Os banhosou duchas ele agua fria no orgãos genitaes,
os banhos de rio serão empregados vantajosamente em
~uitos casos concorrentemente com os medicamentos.
Eis-aqui alguns exemplos de curas:
Um moço de 19 annos, temperamento nervoso, com
.as faculdades intellectuaes muito desenvolvidas, dava-se
havia 15 mezes i.ma turbação, repelindo oacto quatro
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a cinco vezes por semana. Pouco a pouco cnfraquecell,
ficou magro, pallido, ~srall'ado, tinha palpitações violentas de coração. O appetite no principio vivo, diminuiu, as digestões tornaram-se laboriosas, e o e&tomago so1Iria caimbrns violentas, a memoria e_ a imaginação se enervaram. Com os meios montes e hygienicos, empregaram-se o. medicamen tos phosphori acidum,
depois china, que restabelecer'am as forças em tres mezes : snlphnr seguido de calco carb. desraizaram os mitos
habitos. No fim de dez mezes estava de perfeita sau'C1e.
Em um moço de 17 annos, sarnoso e e croplJuloso,
dado ao onanismo, os cuidados prestados ii sua saude o
livraram da sua paixão.
Em muitas mocinhas aLacadas de Ilól'es branca!';,
prurido, erupção da vulva, determinaram o ommismo.
Sepia seguida de snlphur serviram marnvilhosamente.
Ha uma cousa dignn de notf r-se: mais de uma vez me'
aconteceu, . hormonizar a alma harmonizando a saude.
Contra a exaltação do appeti te venereo se fará uso :los
medicamentos seguintes:
Phosphonts. Nas pessoas 'ele consti tuição fraca, cahidas
em abatimento e debilidade, tenelo desejos continuos
do coito, e ll11li ta luxuria com polluções frequen teso
Cantha-ris. Contra os symptomas ele priapismo, isto 6,
contra os desejos sobr'excitados ao mais alto grão,
com erecção dolorosa, incessante, e de longa duração. Perdas seminaes involun ta rias .
Carbovegetabilis. Quando l1a prostração de forças, digestões difficeis com pituitas do esLomago e calor ardente ilo epigastro ; affiuencia de pensamentos vo1uptuo30S. polluções frequentes.
China. Quando, não obstan te uma grande fraqueza ria
constituição, 11a idéas lascivas, desejos imperiosos e polluções seguidas de prostração extrema.
Phosph01'i acidmn. Póde ser applicado depois de china,
I>rincipalmente quando ha grande fraqueza nervosa nn.
pessoas cuja constituição foi rapidamente abalada pela
perda de licôr seminal.
•
Plat·ina. Conv6m sobre tudo ás mulheres hysLericas,
abundantemente reguladas, afIectados de nympllomania.
A acção medicamen~osa é manifesta nos seguintes casos: Um moço de 24 811no , namoràdo havia alguns
mezes de uma moça que respeitava, e atormentado de
imperiosos desejos venereos, tinha jesde seis semanas
e tpdas as noite polluções com sonhos lascivos. Elle se
enfraquecia visivelmenle, c não podendo d terminal-o
a romper e sa jjg:Jçi.in, I'omLurlo dei-lhe plio'~l)lIOfUS,
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Na primeira semana de tratamento teve apenas duas
pollações, na semana seguinte ficou completamente
curado.
Um religio~o de 28 anno~, temperamento ardente, soffria com extrema dimculdade a exaltação do :Jppetite
venereo, que o atormentava violentamente toclos os treR
ou quatro mczes. Dou~ annos Jlavia que eJIe se tinha
confiado aos meus cuida.cl.o., algumas dóses de lJhosphorns seguidas de canlharis o socegaram rapidamente.
Em um caso de furor uterino cm uma moça cle 20 annos, hysterica e regulada abundantemente todas as tres
Remanas, platina acalmou cm 15 dias a irri Loção sexual.
China, {er'I"U?n, ignacia ama1'a, restabeleceram a forças
c a' inervação.
O tratamento da syphilis ou molcstia venerea nunca
deve oITerecer perirro CJuando se faz com prudencia.
O mercurio é o mcd icamen to principal, porém as
dóses mais minimas são sempre su1Ilciente~. Eis-aqui o
modo de emprego que eu aconselho: Merctt'rius con'osiV1~S
cinco centigrammos, assucar de leite cinco g-rammos,
tudo triturado por espaço de uma JlOra, e dividido em
W papeis· tomar um pela manhã outro á noite, em
uma colher de agua pura.
.
Mucla-,e com vantagem a preparação se a cura se não
obtem em um mez. 111erwrius lJrecipitatus T1tber, merc,
protoodiat1tS podem ser empregados utilmente.
Depois de. tes medicamentos são indicados:
Tlmya, contra as excrescencias dn carne; nitri acidum,
contra as ulceras rebeldes; iodur. lJOtassoe, contra os
symptomas mais inveterados.
O tratamento da espermatorrJlCa (perdas seminacs involuntarias), é m.uito longo e ofrerece muitas difficuldades.
La~lemand provou que as perdas dependentes de uma
inflammação chronica ela membrana mucosa da uretra,
sobretudo ela porção prosta tica, se curavam modificando
essa superficie por cautcl'isação com o nitra to. de pra ta.
Duas ou tres cauterisacões com um mez de llltel'vallo
são muitas vezes suffidentes.
As pessoas que ainda não estão enfraquecidas, e cujas
perdas são acompanhadas de excitações, evitarão a comidas irritante, especiarias e vinhos capitaes. Farão
uso de saquinhos de al'êa quente á roela do perinêo, dos
rins, e das partes genitaes, toma~ão banhos mornos c
prolongados; quando a doença é antlga, que tem esgotado
a. forca, é preci"o recorrer aos alimentos tonico~, nutriente!: á fecnla; ao leile de jnment.a no. vinhQ~ g-cnc-
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rosas. Os banhos, as duchas de agua fria sobre os ri ns
e partes genitaes, assim como os banhos do rio serão
uteis.
A electrisação tem prestado serviços.
China. Medicamento gabado por todos os autores tl
que restabelece as forças abatidas, reanima a vitalidade
e res taura os orgãos.
Ferntm. Seguirá a quinquina.
Plwsphori acidttm. E' mui to util depois desses primeiros
remedios.
Cantlwris, carbo vcgetabilis, phos]Jhorus. Poderão ser
empregados com vantagem.
Finalmente, nos casos' rebeldes: sttlplmr, calcarea carb.
deverão ser ensaiados.
Não se deve esquecer nunca que a .maior parte das
doenças consequentes de excessos venereos apresentam
um caracter nervoso. Importa não as confundir com
as doenças organicas ou inflammatorias que têm symptomas analogos. Assim a dyspnéa, as palpitações, atordoamentos, a dyspepsia e a paralysia, têm dado lugar a
erros de diagnostico, fazendo acreditar em doenças do
estomago, do coração, dos pulmões e do cerebro.
Em consequencia alguns desgraçados doentes têm
soffrido tratamentos debiJi tantes, longos e dolorosos, que
lhe têm sido muito nocivos. As sangrias e sanguesugas
nunca podem ser indicadas nas enfermidades que provém de excessos venereos.
INFLUENZA.-Affecção catarrhal epidemica.
Diagnostico em geral.-Ca tarrhal, affecção da membrana
mucosa do nariz, com inchação, grande irritação e
corrimento de sorosidade acre; lagrimação dos olhos;
tensão; dôr- pressiva na cabeça, na testa e por cima dos
olhos; vermelhidão das partes internas da bocca, .garganta e paladar, campainhas, amygdalas, com deglutição
difficil e dolorosa; affecção da trachea e bronchios
(catarrho pulmonar); tosse a principio secca, ou acompanhada de expectoração de sorosiclade e de pituita acre; _
rouquidão, sensação dolorosa na trachea arteria e nos
pulmões. Juntam-se a estes symptomas muitas vezes um
estado nervoso, hemorrhagias, etc.
Indicação therapeutiea.

At'nica. Havendo picadas no peito, dÔres sacras,
laceração nos membros; hemorrhagia pelo nariz e
bocca.
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Belladona. Convém no estado nervoso, com sonho,
commoções; carphoogia.
Gampho?"a. lia vendo diarrhéa, ou dejecções moHes;
pe11e fria.
Garbo vegetabilis. Havendo tosse perseverante, com
faci l expec loração de muco.
GOfdttm. Havendo má tosse de noite.
f.q1wtia. Havend'o convulsões geraes com bocca escumosa.
Jodittm. Havendo tosse com escarros de sangue, dôres
no. peito e violenta febre.
Ipecacuanha. Havendo violentos esforços para lançar,
.
seguidos de e carro mucoso.
Merwrius. Havendo dóres nos membros, com g-rande
tosse ou sem e11a, catarrhal subita prostração cle forças,
frio violen to, cephaJalgia, picadas no pei lo e hemoptysia.
1I1ercnrius vivtts. Havendo alfecções da cabeça, ela
gal'gan la e [:lei to.' com expectoração forte, ao depois
crassa que lhe pnva de fallar.
Nttx vomica. é remedio principal contra o catarrho.
Phosphor. Havendo febre catarrhal com calor, corysa
acre, espirros e tos-e; iepois affecção dolorosissima da
trachea arteria. A tosse tolhe a respiração ao enfermo,
e a dôr nos bronchios embaraça-lhe o fal1ar.
Phosphor. AIIecção inOammatoria da trachea arteria; a
dôr embaraça-lhe a faHa.
Pttlsatilla. Convém, havendo violenta tosse, com
expectoração e dóI' no 'peito.
Sabadilla. Havendo grande somnolencia ; friéza ; dysphagia, sabor amargoso na bocca; falta de sêde; tosse
com vomito c dôres na região gastrica e na cabeça;
sensação paralytica dolorosissima nos membros; exacerbação ao meio dia e á noite, assim como frio. Calor
da face com frio das extremidades.
Senegar. Havendo titilação e ardor no pharynge e
larynge.
Sta,nnwm. Convém na tosse pegajosa com abundante
expectoração .
.Taraxacttm. Começa a tosse por uma cocega nas guelas
e nos bronchios.
INSOMNIA, OU FALTA DE SOl\1NO.-Provém da excitação do systema nervoso occasionada por dôres physicas ou por ca:usas moraes, e se combate com bell.,
cham., colf., merc.
Outros remedios são: Qcon., arsenicum, bryonia, Catt ticllm, hyoscyallws, mercudtts solltbilis.
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INTEB.STlGO OU ASSADURA DA PELLE; E FOLLADURA, TRILHADURA.
Excol'iação dolorosa da peUe, com feUllas nas dobras
das articulações, nas parte genitaes, nas verillJa',
beiços, etc., pri nci palmen Le nas criancas lIe pouca
idaúe.

Sepia. Havendo assadura com tosse noctUl"lla e:pasmodica .
. PMe com proveito, nas assadura, empregar- e: arn.,
chin., graph., pet-rot., sulplw.,
Senúo a assadura das crianças convém: cltam., lycop.,
sulphur.
.
. INTUMESCENCTA (INCllA(:XO) INFLAi)IMATORIA DAS
GLANOULAS INGUINAES.

Bell., merc., are.
Dulcct1nara. Convém em conseqllencia de resfriamento:
dór molestante e sensivel na verilba, que se estende
até á arcada pubiana, especialmente ao tempo d~ movimento, ou quando faz diligencia para caminhar. Ao
mesmo tempo, vomito, diarrbéa e ligeira febrp..
INTUMESCENCIA DAS GLANDULAS SUBMAXILLARES.
Indicação theralleutica.
Coniummaculat~trn. Em uma mulher de 37 annos .
.Mercurius solltbilis. Havendo dó[' pungente.
INTUMESCENCIA DO NARlZ EM PESSOA ESCROFULOSA.
I

Imlicação therapeutiea.

Calcarea. Havendo obstruccão e cár azul avermelhada
dos narizes. Merc., bell., ar7i.
INTUMESCENCIA DOS TESTICULOS E DO CORDÃO
SPERMATICO.
Indicação thel'apeutica.
P~tlsatilla. Havendo o'onorrhéa secca, com dáres
abdominaes, frio, , êde, anorexia e dianhéa. J11el'c., belt.
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DE PAHTO.

Intlicar;:io tberapelltica.

BeZlltd01If1. Havenjo pressão, laceração e dôres sacraes continua:. Aconilo, muita yezes repetido.
INTO~1E CENClA DA VAGI -A PELO ABU O DO

corro.

IUllicar;ã.o thel':Jlllellticll.
lVI/X

vomica, bell., merc.

lodium. (lodo.)

Cctl'{l(;tel' physiologi·co.
Representa o temperamen to 1ympha tico Li lioso.

Tempo de aoçc7o.
lia acrão é de (fuatl'o dia nas molestia chronica-.

Medicamento a seguir- e.
Depois do ioelium convém merc., ulplL

Antidotos.
Ar-., bell., campll., chin., coIT., hepar., pho pl1:,
sulplJ.

Concordancilt em symptomas.
Lyc., mere., phosph., pulso

Exacerbações.
Moderam-se com puls., calc., phosph., sep., staph.

SympttJllUis gemes, que desenvolve o iodiwn.
Dôres erraticas na articulações .-DÕJ'r. nos membJos, e mónnente na articulações, de noite principalmellte.-Sensação de torpor nos membros.-Tremura
convulsiva e sobr saltos do tendõcs.-Oesviação do:
osso.. -Esttl medicamento opera ele uma maneira e. C.tan te, obre o sy tema glandular, o cstomago, o fig'ado, etc. , e pro\,(!) a ne. tes orO'ãos a se rerão.D. ~I.
00.
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Inchação 17 ullrcza da glandnlas. -Hemol'fhagias cm
differen tes orgãos .-5u perexci tação for te de todo o systema nervoso. - Efferve ceDcia de sangue, e pulsação
em todo o corpo, augme.n tada peio menor esforço.Tremura dos membro. -Anllar vacillante.-Grande
fraqueza: o fallar mesmo, provoca o suor .-Atropllia
e magreza até ao estado de esqueleto.-Inchação cedema tosa, me. mo de tod o o corpo.
Indicação UICI'a[lcutica.

o iorlium convém na angina - arthri te inveteradacachexia mel'curial-gonite-indur3ção dos testiculos-intnmescencia das glandulas inguinaes-leucorrhéapannos escrophulosos - papeira-tosse- tosse Ieriaatumor branco.
I.tecacuanba. (Ipl'cacuanha., portia.)
Caractlw physiologl:CO.
A ipecacuanba exprime o temperamento sangnineo.

Tempo de acção.
Sua 3cção é curta, e na maioridade dos casos chega
a cinco dia.
.Medicamentos a seguir-se.
Depois da ipecacuanha convém algllmas vezes arn.,
ar ., china, coce., ign., nux Yom.

Antidotos.
Arn. , ars., cllin., nUA: yom., tabacum.

CO'/lcorrlancia

en~

symptomas.

Puls., 1el1., bry., nllX vom., pbosph., sep., sulph.

Exacerbações.
Moderam-se com bell., bry., nux vom., puls., sep.

Symptomas gemes que desenvolve a ipecacllanha.
DóI' de pisadura em todos os ossos. -Formigamento
como de adormecimento nas articulações. - Accesso'
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de indispusição • com dcso'osto de todos os alimentos, e
fraqueza excessiya e subi ta .-Fluxo de sangue em diver o orgãos.-Semibilidade muito grande ao frio e
ao calor .-Tetano , accessos de spasmos e convulsões
tle differentes naturezas, alguma' yezes com quéda da
cabeça e torcedura do queixo, ou com perda de cQnhe·
cimento, face paUida e opacla; OU10S meio fechados,
movimentos convulsivos dos musculos da cara, dos
j)eiços, das palpebra , e dos membros, ou tambem com
grilos, vontade de vomitar e esto1'tor muco. o·no peito.
-Magreza e, ccssi va.
lndic~u;ão

theralleutica.

A ipecacuanha convém na apoplexia-asthma-dita
miliar simulada -atrophia- aborto- cardialtria com
vomi to-cholera-cholera asia tica-corysa chronicadiarrhéa-febre in termitten te-grippa-hema Lemes'hema turia -hepa ta19ia-bYPocol1dria-h ys ter ia-i nd igestão -meloona-metrorrllagia-phLisica - scarlaliua
miliar-spa mo -spasmos dos pulmões e <161 tracheaarte1'ia-tabes-tosse-tosse convulsiva-vomito idiophaico-vomito durante a gravidez.
ISCHrAS NERVOSA.
Diagnostico em geral. Dóres nas cadeiras, qu.e se estendem até ao joelbo eainda até ao pé, e que em muitos
casos ~eguem exactamente o nervo isclliatico; a dór
torna-se muitas vezes penosissima, impede o movimento da exlremidade enferma, produz, emfim, a rigidez e a contractura da parte atIectada e pMe causar,
por sua longa duração e pela violencia das dóres, que
tiram o somno, um marasmo e magreza geral. A coxagra (coxartrocrace) é affecção infiammatoria das
mesmas cadeiras e distingue- e do isch ias, porque
não causa da es senão durante o movimento do membl'O
alTectado, ou quando o doente se firma no chão, e porque
essas dares não se sentem no estado de soe ego .
lndic~

ão therapeutlca.

Acid'Utn nitricum, ajudado por carbo vegetabilis. As
dôres diminuem andando em sege; o uso do vinho
e a fiatulencia excitam dôre .
Chamomilla. Havendo dôres nocturnas na côxa direita,
com fraqueza da côxa, o que faz o passo penoso e arrastado. Fraqueza paralytica subi ta e completa da caxa,
com dares riolentissima , e pecialmente de noite.
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Cotocynthida HavenLlo impossibiliLlacle de andar ou
de estar em pé.
ColGcynthidas. I:Iave-o lo completa impo. s,ibilitlade M
se f·jrma-r no pé do Jaclo enfermo.
Nux t'omiw, carlJo l'egetabitis e S'ulphzcr. ConYé"m na
ischia- nrrvosas, na face anterior da eóxa, dóI' violenta
e lacerante, agrrr:J.vada pelo movimento e pelo lacto.
PlIlsatilla e sulphur. fIa vendo elMos y iolenLas~ pungenles e lacerantes: o doente coxêa; a dóI' e lende-s
para o allo e para o i nlerior ela cóxa, e alê ao joelho.
Rhus.
ISGH HIA.-CoilllJ1cLa rclençã de urina. (Vicie
U1~A.)

Arnica. Havendo vonlade ue urinar . ~ni:ação de
plenitude da bexiga, impossibilirlaue de urrnar.
Cannabi~. Convém na ischuria complicada de COil,ti pação.
.
Pulsatilfa. Convém no aeee so de contl'accão compressrva do baixo yeu lre : gemidos, gri los, divagação
cio 01110 , eon tor ão da bocca, vc,nlL'e vermelho e quen ta
na região da bexirra.
Ou lro& remedia : camphora e um W' ';.

KoU corbonicUllI. ( ub-carbona[o de potas a.)
6aracter lJhysiolo[Jico.
O kafi cal'1JonicuTIl exprime .0 temperamento sanguíneo nervoso, e lambem o Iymphatico.

TemlJO de acçãu.
E' mui prolongada a sua acção, e alrruTIIa. 'rezes chega
a "'O dias em ca~os de moles lias ·hronicas.

Jl1e(üeamcntos a egu,ir-sIJ.
Drpoi. do kali onvém, conforme o, sY1l1plOma
VCo'., phosph., pul'., nitr" ac. lir,

c<l'bo

?
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..Intidoto3.
Camph., colL, . pir., niti., dule.

Concordancia em

SY111

ptornas.

L c.,pul .,rhus,sep.,sulph.

ExacerbaçÕe3.
l\lol1eram- e com bry.,.lyc., sep.
Symptomas gemes que desenvolve o lrali cal'b.
Seno ibilidade dolorosa dos membros, em qualquer
posição que se tome.-Dôres pressivas na ar! iculaçõcs.
-Con tracção spasmodica de algumas partes. - Dóre.
tractivas e penetrantes nos membros, prjncipalmente
no repouso, com inchação das partes afIecLada ..-Dóres
lancinantes nas articulações, nos mu culos e orgãos intelnos.- Incitação e dureza das glandula.. - SoITrimentos hydropi00s dos orgãos internos, ou de toda a
pelle do corpo.-l\fanifestam-se ás vezes as dôres pelas
duas horas da manhã, e são mais fortes que de dia,
durante o movimento.-Logo depois das dôrcs, frio..
-O .ar arrrrraya muito o padecimento (principalmente
os ymptomas febri ) emquanto outro a ham nelle alI ivio.- Accessos de spasmos e repuxamento cOllyul.. iyo do membro e dos musculos.-Ataques de epilep$ia,
por acce. sos nocturnos .-Facilidade de mover as cadeiras.-Di. posição dos membros a dormentar-se quando
se deita sobre eUes. --Paralysia.-Sensação geral de
vacuidade em todo o corpo, como e estives~e ôco.Peso e preguiça.-Fraqueza como se se tive se de perder
o conhecimento, e tremura principalmente depois do
pa eio. - Accesso de fraqueza com nau eas, sensação
de calor e de cansaço ],la bocca do estomago vertig ns
e atordoamento.- Grande effervescencia do angue,
com batimento em todas a arterias.- Repugnancia
ao ar e ás corrente" de ar .-Grande di posição a re friar-s0, principalmente depois de uma marcha forçada.
Indicação thl'rapentica.

O kali convém na adherimcia da placenta-amenorrhea - hemopty e - hydropisia - parotite perrpneumonia-phtisica laringea-dila pulmonar- upJll'es ;to
tla regra -tos c-vomica pulmonar.
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L.
Lachesis. (vírus da cabra trignocephalus.)

Caracter physiologico.
A laehesis exprime o
voso.

temperam~nto

sanguineo ner-

Tempo de acção.
Sua aer.ão se prolonga a

~o

dias.

:lI1edicamentos a seguir-se.
Depois'da laehesis convém alum., ars., beU., carbo
veg., caust., dulc., merc., nux vom., phosph., conforme os simptomas .

. Antídotos.
Ars., bell., merc., nux vom., phosph. ae.

Concordancía em symptomas.
Lyc., phosph., pulso

Exacerbações.
Moderam-se CQm cham ... ign., nux vom., puIs.,
rhus.

Symptomas gemes que

desenvol~'e

a laehesís.

DOres voluptuosas, ex,cessivas, ou fortemente pressivas em muitas partes do corpo.-Sensação de deslocação e de paralysia nas articulações. -Rijeza e tensão
nos musculos como se elles fossem mui curtos.D(lres osteocopas.-DOres rheumatismaes activas e tractivas nos membros, ou dôres l'oentes, com sensação
de pisadura movendo-se.-DOres nocturnas, que parecem insupportaveis, e não permittem conservar-se
na cama.-As dOres aITectão alternativamente um ou
outro lado do corpo, ora os membros, ora o corpo e,
mui tas vezes se mostram em fórma de cruz. -SoffrimenLos intermittentes e periodicos, soffrimentos acom-
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panhadoü ue perigo de suiTocação, e soffrimen los com
von lade de deitar-oe. -Aggravação e renovação de sol'fl'imenlos depois do somno, ou de noite, e principalmente antes da meia noite, ou algumas horas depois
da comida, ou por um tempo humido e quente, do
mesmo modo que pelas mudanças de tempo e de vento;
a llivio de mui tos soffl'imentos expondo-se ao ar.As emoções moraes, taes como, as cont.rariedades, o
medo, o pavor, etc., muitas vezes renovam todos os
soITrimentos.-Paralysia.com peso e rijeza dos membros;
paralysia semi - latera L -Grande fraqueza de corpo e
de espirito; prostração como depois d'uma perda de
angue; quMa rapida de forças, relax.ação das torças
mu culares.-Accessos de desfaIlecimento, com dyspnéa,
nauseas, suor frio, vertigens, pallidez do rosto, vomitas,
a tordoamentos, escuridão dos olhos, dóres e pontadas
na região do coração, convulsões e epistaxis.-Accessos
de asphyxias e de syncope, com perda dos sentidos
e do movimen to, insensibilidade como na morte, cerramento dos (lentes, rijeza e inchação do corpo, pulso
tremulo e sem aba timento algum. - Tremor dos
membros, palpitações musculares e estremecimentos
em muitas partes do corpo.-Accessos de convulsões
e de epilepsia, com grilos, movimentos de membros,
quéda sem sentidos, olhos l:onvulsos, e.cuma na boca,
e punbos l'ecba1os; antes do accesso, pés frios, arrolos,
palliclez do rosto, vertigens, cabeça pesada e dorida, palpitações de coração e tympanismo do ventre; depois
accesso, somno.-Accessos de tetano com torcedura de
membros.-Hemorrhagias, e derramamento de sangue
em differentes orgãos.
Indicação thcl·:J,peutica..

A lachesis convém na angina-apoplexia-as~llma
calarrho-dartro -demencia -c1iarrlléa - dyspepsiaepilepsia-erysipela da face-febre intermittent.e-ictericia-impigem-palpitação do coração-panaricioparalysia-phtisica principiante-spasmos das crianças
-syphilis - ulcera - ulcera de máo caracter- ulcera
varicosa.
Lede... palustre. (Esteva de LagfJa.)
Caracter physiologico.

Exprime o temperamento sanguíneo, e ás vezes o
I ymphatico.
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Tmnpo de acçüo.
Sua acção 'o o temle de 30 a l..,O l1ias .

.111eclicamentos
Depoi

Ll0

Ct

seguir-se.

lcdum convém china e

~ep.

Antidotos.
Camph.

Concordclncia em sllmptoHta, .
Bell., bry., calco lyc., merc., pul'. rbus, slllph.

Exacerbações.
Moderam-se com bel!., bry.,
spig.

nu~

vom., puls., rhus,

SymlJtomas geraes que desenvolve o ledum palllstre.
Dures arthriticas, prcssivas e repuxamentos agudo,
ou simplesmente pressivas, nos membros, aggravado.
de noite ao calor da cama.-Dor11lencia e sensação de
torpor em alrruns .meIP:bros.-D~res nas articulações
lancinantes, ]Jul~atlva e paralytlCas, aggravadas pelo
11lovimento.-A dôres nas articulações são as unicas
que se aggravam pelo movi"mento; o mesmo não acontece á outras.-Nodosidades gotosasnas articulações.
-Inchação dura, quente, exten a, com dóres mortiflcantcs.-Tnchação hydropica de algumas partes, ou de
toda a pelle do corpo.-Frio e falta de calor vital.
-O calor da cama é insupportavel, e provoca calor.
ardencia nos membros.
Indicação thCl'31Icutica.

O ledum paI. convém~na artbrite-dartho-dyséceafurunclllo-lJemoptyse- hemol'l'hagia pulmonar- hyLlrothorax-impingem da face-phtisica pulmonar purulenta-syphili. -tosse couvul iva-tnmores branco.
-tumefacc:ão d9 pé.
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LESÃO DA CABEÇA. (Feridas, pancadas.)
Indicação thcrapcutica.

Anúca.
Mercurius solubilis depois de se empregar em vão,
belladona, arnica, e aconico. Convém em um sujei to bebado, que em uma queda tinha quebrado a cabeça.
LESÃO DO ESOPHAGO. (Ferida, arranhadura.)
Indicação thcrapcutica.

Cicuta virosa.- Por uma esquirola engulida, consideravel inchação Da pescoço, in terna e externamente;
affiicção, aphonia, perigo de suffocação.
Para as lesões mecanicas convém: arn., con.,
hepa-r, puls., rhus, sulph., ac.
LARYNGITE AGUDA.-Inllammação aguda do larynge
Diagnostico em geral: Deglutição forçada e difficultosa; voz alterada e rouca; respiração constrangida
e sibilante; dóI' no larynge e bronchios; tosse secca
ás vezes acompanhada de expectoração de mucosidades
viscosas, etc.
Indicação therapcutica.

Aconico e spongia.
LARYNGlTE CHRONICA.
Indicação thcrapcutica.

Repar sulphuris, calcarea e spongia.
Spongia tosta. Havendo rouquidão, aspereza e ardor
na tra:hea artaria; tosse secca, e algumas vezes expectoração de mucosidades vis·cosas.
Para a laryngite em geral convém, além do acon.,
tambem cale., d?'os., iod., nux vom., phosph:, pulso
Para a inflammação da trachea arteria convém: nux
vom., plwsph., puls., spong., stann., carb., veg.
Para a secreção de mucosidades convém: lyc., phosph.,
, cale., stamt.
LEPRA.-(Vide HERPES.)
Diagnostico geral. Pelle tuberculosa, inchada, desigual, inteiramente desorganisada, com crostas espessas e escamosas, misturadas de placas suppurantes
com prurido e picadas violentissimas. Occupa esta
molestia muitas partes do corpo, e pMe até atacar a
D. M.
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face; o mai alto gráo é a lepra oriental, que felFzmente já não existe na Europa: clla é contagiosa, e
acaba pela total destruição da pelle, pela gangrenccencia e perda de partes inteiras, como olhos, nariz,
mãos, pés, etc.; profunda ulceração: deformidade do
corpo todo, rouquidão, surdez, agonia, fe'bre llectica
c morte por consumpção. A lepra occidental, não é, nem
tão maligna, nem c.ontagiosa, nem mortal; todos os
symptomas são menos intensos; a molestia é ordinariamente local, e não alfecta as partes externas; a des-,
truição da pelle não é tão completa.
lndicaç:io thcraIlclltica.

'Alumina, ammoniwn carbonicttm, arsenic1,/,1n, baryta,
cattsticum, carbo animalis, carbo veget'abilis, colocynthideS,
conimn, graphites, ioditttn, lcali ca-rbonicu.m, lycopodittm,
magnesia carbonica, mttrias magnesia, natrum carbonicmn, natrtt1n m~triatiC1tm, acidtlm nitricum., petrolemn,
plIOS1Jhor, s(lpia, silicea, sulplmr e zincum.
LETHAHGO.
Indicação thC1·aIlClltica.

Bellaclona. Havendo somnolencia de muitos dias, com
precisão de deitar-se.-Nttx vom., acon.
LEUCOMA....:....(Vide OPllTHALMIA.)
Mancha na comea produzida por uma cicatriz na
sua superficie.
Indicação tbCN\(IClltica.

Calcarea carbonica.- (Veja-se tambem

MANCHAS

DA.

CORNEA.)

, LEUCOPHLEGMASIA.
Derramamen to ou exhalação de ar ou de lympha no
tecido cellular.
I

Indical,;ào thcr,apcutiea.

Hellebot'tts nigm' e 1'lms.
LEUCORHHEA.-Flores brancas.
Dia,gnostico e'Jn geral. Corrimento pela vulva de muco
l)ranco, ámarellad,o esverdeadó, purulento, ora soroso
e aqiloso, o1'a espesso, gelatinoso, ora benigno (perda
branca benigna), ora acre e corrosiva (perda branca acre
ou maligna). E' este corrimento constante ou volta pc-
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riodicamente antes ou depois da menstruação. Symptomas accessorios: dóI' ob;;cuI:a e gravativa no hypogastrio, lombes, cadeiras e cóxas : lere inchação dos
orgãos externos da geração e da membrana mucosa
e da vagina; algumas vezes inchação de foGinho do
tenca e augmento do orificio uterino; indifIerença
ao ajuntamento dos sexos, ou excesso opposto; e em
alguns casos inaptidão para conceber ou conservar até
ao prazo natural o producto da concepção; languidez
do habi to exterior, pallidez, cansaço, fastio ou depravação do appetite; dóI' de estomago, digestão custosa,
constipação ou diarrhéa; fraqueza de pulso. O scil'r1to
do utero póde sel' causa ou effeito da enfermidade; póde
receiar-se a existencia deste quando dóres pungente"
e lancinantes atravessam a bacia, ou quando a enferma
sente violentas dóres furantes, e um corrimento fetido,
ichoroso e raiado de sangue, se ,!la já manife tado,
ou se desenvolve no curso da moles tia. Em todos os
casos deGta especie, e até por simples suspeitas de
scirrho, em recorrer á exploração para desengano do
tr:lLamen to.
1Jldica~:i.o

tberapeutica.

Almnina. Convém na leucorrhea acre, cono iva, especialmente antes elo tempo 'dos menstruos.
A1'nica seguida de calcctrea. Convém na leucorrhea
complicada Je inchação .do joelho.
Bovista. Convém na leucorrhea corrosi va.
Calcarea carbonica. Havendo corrimento de muco
])ranco e benigno, com muita comichão nas partes
geni taes, á vezes tambem ardor e picadas; cansaço e
fraqueza geraes, especialmente nos joelhos e pernas;
magreza, pallielez ela face, dór de peito, tosse secca e
fa tigan te.
Calcarea ca'l'bonica. Convém na feucorrhea de tres para
qua tI'O annos, sobretudo depois da menstruação. A materia que corrg esfola as partes; dóres frequentes,
lancinantes na região hepatica; pouco appetite.
Coccnlns. Convém na perda branca, como lavagem
de carne, com corrimento de humor ichoroso e purulento; colica ventosa; inchação do baixo-ventre; dóI'
de ferimento quando se faz o mais pequeno movimento.
Lycopodiwm, ajudada de pulsatilla. Convém na leuconhea acre e corrosiva, que augmenta antes e depois
da menstruação, mais que tudo con ieleravel e dolorosa
de manhã; dores nas ilhargas.
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1J'J~rcuritls solubilis. Convém na leucorrhea acre, com
dOres ardentes e picantes.
Natrum muriaticum. Convém na leucorrhea escrophulosa de uma moca anteriormente ata~ada de dartros.
Aspecto mui pall[do ; corrimento co}}iosissimo de dia e
de noite, de muco branco, grosso, benigno e transparente, sem dôres nem outras affecçãe.s no baixo-ventre
e partes genitaes; dôres pressivas no occipital; grande
disposição para diarrhéas mucosas.
.
Nitri acidum. Menorrhéa maligna com cephalatgia e
laceração nos membros. (Usará a doente de mercurio
an teriormente.)
. Nux f!omica. Convém Da menstruáção irregular,
corrimen to sanguineo e mui pouco, acompanhado de
dÔres abdominaes; corrimento indolente de muco
amarellado e fetido ; colica, sensação de desfallecimento
na fosseta do coração, com dôres no coração; constipação.
Ptllsatilla. Convém na leucorrhéa de mulher pejada.
Sepia. Convém sómenl.e de dia, havendo corrimento
de muco espesso, amareJIado e benigno; plenitude,
peso, tensão do baixo-"entre, pressão continua e dolorosa de alto a baixo no~ dous lados do baixo-ventre,
camo por um peso grave ;!menstt'Uação regular.
, Stannum. Convém na leucorrhéa chronica, que diminue as forças á padecente.
Para a leucorrhéa, fluxo branco ou flOres brancas,
em geral, os principaes medicamentos são: altlm., cale.,
eras, mere., puls., Sl/jJ.
Se é de côr amarella convém: seJ)., ereos., lye., natr.
Se de cór pardacenta convém: nit1'. ae.
Se de cOr esverdeada convém: sep., merc.
Se a lencorrhea tem mão cbeiro convém: ereos., sabin.
Se o fluxo é aquoso convém: graph.
Se é mui espesso convém; puls., sabin.
Se é de consis tencia lei tosa convém: cale., puls.
Se purulento convém: merc., sabin.
Se é mucoso convém: boraz., graph., rnayn., lez.,
stann., sulphr.
Se é sanguinolento convém: ehin., coce., creos., nitr.
ae.
-Se é viscoso convém: lJorax, stann.
Se o corrimento é ardente oonvém: cale'., pulso
Se causa coceira convém: calc.,alum., ereos., merc.
Se o fluido é corrosivo convém: a,h/m., ferr., merc.,
pllOsphr.
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LIBERTINAGEM.
A libertinagem é o abuso dos orgãos da reproducção em sua funcção natural ou é a perversão da
funcção por um uso con tra a na tu reza .
Ha abuso: L° quando as relações sexuaes tornam-se
nocivas á saude; 2.° quando tem lugar para evitar os
casamentos; 3.° quando na união conjugal procuram
evitar a propagação da especie.
Ha perversão quando o homem engana as necessidades
da natureza com prazeres solitarios., como a mast'ltrlJação
ou onanismo; ou por actos degradantes como a pederastia
ou sodomia e a bestialidade. Por causa das desordens nos
perigos da libertinagem os governos têm sido obrigados
a autorizar casos de tolerancia onde se reunem as mulheres que fazem vida da prostituição. Uma vigilancia
especi ai e regras severas dão certas garantias á sal-u.. .
bridade e á moral publica. Em um gráo menos baixo
que a prostituta encontra-se a m1ilher que se tmta, que
se põe em leilão e vende-se a quem mais otrerece ; a mulher
galante, que procura homenagens e se entrega a qualquer
que lhe agrada; a pintalegrete ou moçoila, que conforme
seus caprichos ri, ou se vende. O libertino frequenta
essas desgraçadas, diverte-se com os seus encantos vulgares, satisfaz seus appetites grosseiros e retira-se.
O devasso nem sempre se ostenta. As vezes cobre-se
com o manto da discrição. Alli é um marido estimado,
honrado por todos, que corre sorrateiramente ao encontro de uma amante por todos desconhecida.
Aqui neste camarim uma moça para ~e vingar do esposo, que a abandona, espera com o coração palpitante
o discreto amante, que uma criada introduz as escondidas. N'outra parte, envolvendo-se nas sombras da noite,
um mancebo se insinua furtivamente por entre as
arvores de um jardim, onde encontra uma amante complacente a quem revela os sentimentos de um amor
ardente I Quantos acontecimentos nas trevas I Que
dramas commoventes, que não têm mais que tres testemunhas, DE os que vê tudo, um homem e uma mulher!
Quantos crimes horrorosos, que ficam para sempre encobertos I
E' necessario que o homem conheça bem todos os males
de que está ameaçado pelos abusos dos prazeres sensuaes,
convém saber o que custa para sua alma, para seu corpo,
para a sua saude, para a duração da sua vida, para a sua
descendencia, os desvios de uma paixão desor:lenada, a
embriaguez de uma volupia desenfreada.
Se muitos não attingem a todos os seu destinos
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physicos ou moraes, se não se elevam ás mais aHas con·
cepções intellectuaes, se vive.m acabrunhados de enfermidades, se veem a morte dizimar sua pr'ole, não se
devem queixal senão de si, porque foram causa de sua
prema tma ruina.
Apressaram-se a colher em nôr todos os prazeres da
vida. Mancharam e esperdiçarum antes do tempo, gozos
reservados á uma idade mais tl'anquilla. Esgotam-se,
com insensato furor nas volupias embriagantes que estragam os recursos da organização e as forças da vitalidade. Saciados antes do tempo, tambem :Illtes do tempo
ficam fracos e decrepitos. Quando já nada lhes resta é
. que então pensam em procurar uma .família, com llS
faiscas'de uma vida que se extingue e que não póde senão
produzir uma raça de abortos. Vêde nas grandes cidades
passar uns, atrás ou'tros, esses entes estragados pela devassidão. No physico são seccos, pallidõs e inguinçados ~
no moral vegetam na molleza sem alma, sem coração, in-·
capazes de resistir ilúS males e capazes de todos os vicioso
Veem-se succederem umas após outras, essas gerações'.
produzidas -pela-libertinagem. São degenerados, stigmatisados pelas escrophulas, pela phtisica, pelas impin.gens e votajos a uma moI' te prema tura.
A pbilosophia e a religião, têm em todos os tempos levantado a voz contra as torpezas da libertinagem,
que bem pouco escutadas têm sido, porque o libertino
não tem alma e nem póde comprehender uma nobre linguagem ; e como a dos factos lhe toca de perto, convém
conduzi l-o ao leito de dôres, onde geme o vicio e apontar-lhe com o dedo o esqueleto ambulante, que cabe em
ruinas e fazeI-o apalpar o cadaval' gelado da victima.
LIENTERIA.
Diagnostico geral. Evacuações ordinariamente fre-quentes e liquidas de alimentos mal digeridos. As vezescom vomito, e fome·insaciavel de ordinario ; pallidez da
cor, fraqueza, magreza, e a final febre hecUca. Não S6'
deve confundir esta molestia com as evacuaçõ~s desubstancias, que o melhor estomago não pMe digerir,
por exemplo casc·as de- lentilhas, ervilhas, feijõ'es, decertas bagas, fibras de certos legumes, etc.
I

lndieação thcrapeutica.

China. Convém na lienteria, principalmente nocturna ..
China. Convém logo depois da comida, havendo.
dóres no ventre, seguidas de llenteria.
PllOsphor.
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Sc as evacuações são de materias pardacen taf; convém:
digitalis.
'
Se são negras convêm: bry., chin., wlplw. ac.
Se são verdes convém: cham., phosph.,jJUls., sulphr.
Sendo as evacuações biliosas convém: cham., lmls.,
dulc., ipec. , verat1" .
'
Sendo as evacuações escurnosas convêm: chin., mag.,
rlms.
Sendo mucosas as evacuações convém: aSa?"., borax,
caps'., -cham., nux V011t. , phosphr . , pttls ., wlplw.
Sendo purulentas convém: merc., sitic.
Sendo as evacuacões sanguinolentas convém: canth.,
ipec. , 'Ir/erc., n1~X v·am. , jntls " sep., sulplw.
Se a evacuação é de fórma mui volumosa em suas
materias convém: bry., kali, graph., ign., veratr. '
Se a evacuação tem a semelhança'na fórma do excrcmento do carneiro ou c,abra então convém: mag., mm".,
me'/"()., lJlumb. O]) •" sulphttr, verlJ.
Se as evacuações têm um cheiro acido convém: calc.,
graph., merc., natr., sulphr.
Se têm um 'cheiro mui fetido convém: ars., asaf.,
carb. veg., puls., silic., snlphr.
Se as evacuações são mui acres convém: ars., chim.,
ign. merc., puls .
Se as evacuações não estão bem digeridas (verdadeira
lienteria) convém: chin., ferr.,oleand.
S~ as evacuações sãb em pequena quantidade, convém:
111"n., -cham., mago mur., nat?"., mtx vom., sulplw.
Se se sente incommodos antes das dijecções, convem
tomar merc., veratr .
Se durante as dijecções: m"s., cham., 1nm'c.,pttls.,
'sulphr., veratr.
Se depois das dije<:ções convém: caust., nttX vom.,
phospll., selm.
'
LITHIASE. - l\f9lestia de pedra; formação de calculos
no corpo humano,.
Diagnostic'O geral. Calculo 1Jisical: continuo desejo
de urinar, dôres violentissimas quando se urina, especialmen'te no fim da emissão: pára de subito o jacto
da urina; manifestam-se todos estes symptomas, menos quando se está deitado, do que quando em pé.
Estranguria, dysuria, coceira e comichão continuas,
e desagradaveis no orificio da uretra; sedimento mucoso da urina, areias e pedrinhas, algumas vezes de
'sangue, principalmente depois de fortes emoções; sensação de peso e pressão no fundo da bacia, que.se aggrava quando se fica de pé; e diminue estando dm tado ;
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spasmas e inflammação da bexiga; eleve explorar-se a
bexiga, ou com o eledo pela vagina ou no recto ou seja
com o catheter (algalia), porque podem confundir-se os
calculas com as alfecções arLhriticas e hemorrhoidaes
da bexiga : ainda mesmo o catheter nem sempre dá o
diagnostico exacto, expecialmente se os calculas estão
envolvidos em uma membrana cystica. A presença dos
calculos 'renaes é indicada por dÔres continuas ou periodicas, ou sensação de peso e pressão na região lombar;
pela colica nephritica, queapparece de tempos á tempos
e que ordinariamen te é seguida de emissão de areias e de
calculos ; pela cór commummen te vermelha das urinas,
penosa pressão na cóxa do lado enfermo, e até de fraqueza e paralysia deste membro. As dóres do coração e
vomito em jejum, bem como a vertigem, são muitas
vezes symptomas accessorios da lithiasis.
Indicação tberalleotica.

Cannabis. Convém nos calculos da bexiga urinaria,
com difliculdade de urinar; urina de sangue; vi'olentas
dóres.
Lycopodium. Calculos renaes.- Depois do uso do lycopodium, desappareceram os calculas, e foram substituidos por um fluxo hemorrhoidal, mensal e aburidantissimo.
,
Salsapat'rilha, petroleum, calcarea; ·phosphor. e lycopodiurn, melhoraram uma atrecção graveolosa, acompanhada
de vontade de urinar e de contracções' espasmodicas da
bexiga.
LOCHIORRHEA .-Corrimento dos lochios.
Indicação tbcrapcutica.

.

Croc. bryonia e calcarea .
Nuxvorn., e china. Convém: na lochiorrhéa depols-de
aborto: tosse brava e secca, com dór de estomago, constipação, abundante secreção de leite; grande fraqueza.
LOCHIOS SUPPRIMIDOS. (Vulgarmente parto.)
Indicação tberapeutica.

Pulsatilla, sepia, acon., bell., graph.
LORDOSE. - Curvatura da columna vertebral para
diante.
Indicação tbcrapeutica.

Belladona, ignacia, s1.tlph1t'r.
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L MBAGO.
Violenta dÓI', ora periodica ora permanente nas regiõessacral e lombar.
Indicação tberapeutica.

Rfms. DóI' na região lombar, havia 1 IIIrzes,
ria Imente de noi te,stan1l'Un.

C.

pr-

Convém tamhem para o [umbaéfo cnnth., thuya., .=i'llc.
LOiUBRIGAS.- Ascarides lombrichoíde. (Vermes intestinae., que se parecem com vermes da terra.)
Diagnostico em gera.l. Pallidez; olhos com circulo.
azues (olbeiras); frequente mudança da róI' do rosto;
de manhã em jejum muita saliva na bocca, nauseas e
vontade de lançar; máo cheiro da bocca . appetite irregular; bolimia; frequente comichão no nal'lz e nas
costas deste; espirros; ventre inchado, mas sem dureza; elMes abdoininaes, especialmente no umbigo, com
sensação de pulos nesta região; dilatação das pupillas,
sangria cio na riz ; sobresa,ltos duran te o somno ; ra nger
cios den tes; o doente dei ta-se sobre o ven t re ; sonhos
mui vivos, que chegam até ao somnambulismo ; magreza ex traordinaria; disposiçâo para spasmos : o mais im
portante syrnptoma, e unico que denuncia vermes com
certeza, é a evacuação de vermes inteiros ou em pedaços.
lndica~ão

theral)entic3.

Aconito, cicuta, ciM., nux vomica, sabadilla, spigelia
oleltln terebinthino ou a casca do pdo Pa1·ahyba.
LUPIA.- Lobinho.
Tumor circumscripto, indolente, ordinariamente
arredondado, pedicular, ou rente, em inflammação
e .sem mudança de cór na peUe. Podem o lobinhos
encontrar-se em quasi todas as regiões do corpo; variam
de volume desde uma ervilha até ao tamanho da cabeça.
Indicação thcl'apeutica.

Bat'yta carbonica, caustiwm, calcat'ea e graphites, silic.,
hepa1', merc., puls.
LUPUS VORAX.-Lobo voraz (ulcera roedÔl'a).
Ilulicaç:i.o tbcral)Cutica.

Staphysagria,alumina. Convém na ulcera roed6ra no
pollegar, acompanhada de ulceras fistulosas, n'um individuQ atacado de dysérasia lepro-psorica.
D. M.
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LUXAÇÃO ESPONTA "EA DO FEMUn .-(Veja-se CoXALGIA. )
lL~'coau){Ullllm.

(LyclJpodio).

Caracter p!lysiologico.
O Ivcopodium, conhecido ha muitos annos, e
plicado com limit.o proveito na antig-a ruerlicina
dilIerentes mole~ti:t~, conful'me o testf'munho do
Szerlecki (Diee. de Thera(leut.), representa pelas
periencias puras' todos os temperamentos.

apem
Dr.
ex-

Tempo e acçã'o.
Tem 40 dias de acção.
Medicamentos a se{Jltíi'-se.
Depois do lycopodio, convém graph., ledum, phosph.,
puls. l'ilic.
Antidotos.
Acon., camph .. cham., pu\. .
I

Concol'dancia /,11I sll9nptolllas.
Cllc., puls., ,ulph.
Exacerbações.
Moderam-SI' com br)'., cale., nux "om., puls.

Sllmptomas gel'aes que desenvolve o lycopocliwn.
'Tracções e l'<lsgamen tos nos membro, com mais fl'equellcia de noite e durante o tlescanso, algumas vezes
tambem depoi- do I)leio dia, ou com illtervallo de dous
dia, e sobretudo pOl' um lempo ventoso ou chuvoso;
alliviados pelo ca\or.-Dôl'es latejantes nas pal'tes internas e e,tcrnas.-Rijeza doluroso\ dos museulos e das
articulações, mui tas vez s com torpol' e insensibi lidade
dos membros.-Adormecimrnto dos memhros.-Grandfl
facilidade pa ra se da r um gei lo nas cadeiras, que mui tas
vezes é f:eguido de rijrza da nuca.-Caimbras e contracções dos membros.-E'Üensão e retracção spasmodicas
e involuntarias de alguns musculos, ou de alO'uns mem"
bros.-Sacudimentos e estremecimentos de alguns membros ou de todo o corpo, dUl'ante o somno e a vigilia.Caimbras nas partes intcrnaf: c externas. mesmo de noite.
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-Ataques de epilepsia, algumas vezes com gritos, escuma na bocca e I!rande angustia de coração.-Incbações
hyuropicas e infl~mmatorias.-Varizes,- Nodosidades
artbriticas.~Incbação das glandulas. - Infiammattão dos
ossos com dõres nocturna..-De vio eamollecimento dos
ossos.-U1ceração dos ossos.-F reque.n tempn te os symptomas se agf'"ravam mais pela volta das qnatl'o boras da
tarde, e começam a melhorar ás quatro da madrugada,
excepto a fraqucza.-AtIlicções period icas. -Effervescencia de sangue por todo o corpo, principalmente de
noite, com agitação e tremor.- Sen ação como se a circulação do sangue estivesse nspensa.-Fraqueza interior. -Grande su ceptibilidade nervosa. - Fraqueza e
alquebramento nos membro, sensivel principalmente
durante o repouso, ou de manhã ao despertar.-Depois
de um pequeno passeio, cano,nço principalmente nas pernas, e sensação ardenle nos pés.-Receio de mover-se,
e desejo continuo de estar deitéH.Io.-Pro~tração total de
forças com queixo cahido, 0111 s encobel'tos, e meio fechados, e respiração len ta prla bncca.-Grancle mag-rrza
mesmo entre as crianças.-Accessos de desfallecimento:
principalmente de noite, algumas veze. mesmo estando
deitado, com perda de sentidos, obsl'urecimento da vista
e grande indilT-rença.-Trernol' de membl'os.-Falta
de calor vital.-Grande de;;ejo, ou forte repuD"naacia
para expÓl'-se ao ar, cou sensibilidade excessiva ao ar
fl'esco.-GI'ande disposiç:io para resfl'Íar-se.
Indicação therapeutica.

o lyeopodium convém na alienação mental-aneurisma -arthrite aguda -asthm~ -c~ncro do estomagocardialg-ia - cári 1 - cepll1lnlgia - choréa - colica nephritica -constipação - cro,tas rio lf'i le -dar tI'O -descamação' - d6r no te~ticlllo - dysecéa - ephplides epilep ia - excoriação da~ có'{as - e,<ulcernr;ào dos mamillo - feh 'e nervosa - fio,lula denl.arb- flatulencia'fungos da COI'oe1 - fll rllnclll 0 - hrmn turia - hemoptise - hepa tite- hernia iotrl1inal- hyrlropisia - hyste'ria -impotflDcia -intel"sti<ro -ischllria -lflucorrhéalithiase- molestia e cronhuloo,a - mpbncolia -nostalgia - ophthalmia - ogtéite - p1rnlysia - peripneumonia - phthysica laryngpa-ditn p'tuitosa -Dita pulmo'nar- Polyno n1 bHi!!a - n1'0'0p 11 <:ria - rhp.umatismo
chronico-~cirl'ho do te;;tir'lllo-tinha na fl(~r.-'1ita na
'cabeça-tosse ph 1I1 y,icn-tllmrf lcção do spio - ulcera
phagedenica-varice-vertigem-vomito chronico.
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Caracter lJhysiologico.
A magnesia (;arbonica exprime o temperamento sanguineo nervo o.

'Tempo, dnração de acçào.
O maximo da acção é até 50 dias em alguns casos de
moles tias chronicas.

111edicamcntos .a segui1'-se.
Depoi da magnesia carbonica convém, segundo os
. ymptoma , cale., graph., lyc., magno mur., nitro ac.,
r11us, sulph.

ilntidotos.
Camphol'a.

Co/wordancia. em symptomas.
Merc.,.pbosph., puls., rhus, sep.

Exacerbações .
.Moderam-se com lyc., puls., sep .

.

Symptomas geraes qne desenvo,lve a maqnesia.
Sensibilidade dolorosa de todo o corpo. - Tracção e
rompimento nos membros.-Abalos dolorosos em diversas partes.-Quéda frequente, sem perder o sentido,
andando ou.estando de pé.-Átaques de epilepsiq.-Rela;xamento de todo o corpo.-Cansaço, principalmente nos
pés, e quando assentado.-Fadiga prompta durllnte o
passeio.-De noite, inquietações nos membros, dep"ois de
estar muito tempo assentado.-Os symptomas ma.n.ifestaro-se ou são aggravados, de noite e durante o descanso. - Os symptomas que se manifestam qU~IldQ
assentado, alliviam com o moviII\ento.
.
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IlIdic:u:ão thcrapeutica.

A magncsia carb. convém na cardialgia-catarataccphalalgia-cholera spasmodica clos meninos-chôréaclartro secco no perineo-diarrhéa-hernia do scrotoobscurecimento da cornea-odontalgia -ophtbalmiapyrosis-sarampão-suppressão das regras.
JlIagnesia Illu.·iatica. (Mttriatico de magnesia).

Caracter physiologico.
Exprime o temperamento nervoso lymphatico.

Tempo de acção.
Sua maior acção é de 40 dias.

Medicamentos a seguir-se.
Depois da magnesia muriatica comém cale., graph.,
milgn. carb., nitro ac., sulph.

Antídotos.
Camphora.

Conconlancia em symptomas.
Cal., lyc., merc., phospb., puls., sep., sulph.

Exacet'bações.
Moderam-se com lyc., puls., sep.

Symptomas gemes que desenvolve amagnesia muriatica.
Dóres contractivas crampoidas.- Tracções e rompi.
mento paralytico nos membros. - Accesso de spasmos e
fraqueza hystericos. -Disposição a resfriar-se.-Fra,
queza do corpo. que parece vir algumas vezes do estomago.- Sensação de incommodo, e curvatura em todl)
o corpo, com grande sensibi1idade ao menor ruido. A mór parte dos symptomas manifestam-se estando
llssentado, ou de noite, e são geralmente alliviados pelo
1l1Ovimen to.

DICCIONARIO
Indicação thcrapentica,

A ll1;ag, muI', convém nas alfecções abdominaes spasmodicas - dentição difficil- hepa ti te chronit;a - induração do fi-rado - indul'açã'o scirrosa do utel'o -osteite
-periostlte-oz na b::mign'l-tosse convulsa-vomitos em consequenr.ia da gravidez.
Indicaçã.o tbcrapeutlca.

China c fernmL Convém em um rapaz: dijecções'
continuas; frequentes suores; anorexia; falta de sêd.e:
ma!{I'Pza; p~llidez e fraqueza.
MARA -;l\W' SE~[L, - ~I-lrasm6 dos velhos.
Nos velhos pl'incipalmmte é notavel a magreza pela
falla de carnes e sahitla dJS eminencias osseas.
Indicação tberapeotica.

Conium. bal"yta acetita e opium.
l\IASTlTE. - I1flammação das mamas.
-

ludicação tberapcntlca.

Aconito, hepaI' sulplmris e silicia. Havendo grand·e.
inchação da mama, suppuração em conductos pustulosos,
febl'e Irnla e muila fraqueza.
Bryonia. Convêm depois de resfriamento; tensão, dÔF
violenta e pnngl'nte nas mamas; ardor; dureza, vermrlhirlão p cO'I~idel'avel calol' na pelte.
Chamomilln. Ha vendo mastite em consequencia decole'à, r1(,f\p~iln'ou SUf\to.
Mercltl'itt.~. Hlverido dureza, inchação, semibilidade
doloro a da glm:lula mamada, com dÔres lacerantes
do I:lrlo cOI'rrf\Ponlll'nte da face.
Ph'1sp'IO"{). H'lvendo peiorado de suppuração: accelera
este rpmrdio 11 f\uppuração e aberlura do abscesso.
Phosphol'fl. Hlvendo muitas aberluras suppurantes na
mama, cerclda.;de bOl'das r.aIOS3f\. Tosse sccca; ás vezes
espertoraç'io f\anU'llinra; fehre hectica.
Pllosphoro. HIVf'urlo lll1PPUl'açiio chronica das mamas,
con inOlm'wlç'in ronlinua.
Phnspho1'O e sitieea. HJ\'.endo abllcesso com copiosa secreção de nus
SUt:CM. H;tvol1dl) ma~lite com fistulas.
Sillcea. H I vpurio lU "ti le. f\flg'llndo pp.riodo. Tambem
obra esle remedia contra a dUI'eza, como contra a suppu.ração das mamas.
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Stt/phur. Havendo ulcera na mama, coberta de carne
esponjosa, com secreção ele PUl' sero-l'anrruineo.
,
Para a inflammação l!àsglandllla ma'llmarias convém
bI'Y., carbo a,n., cllam., con., pltos., lii/ic.
Para a iofla mmação das lOl .ami las cóo \'ém : graplt.,
lyc., puls., sulphr.
MEL"ENA.- Veja.se MOLE TIA
EanA. E lambem
vomito.
MELANCOLIA.- v/:'ja-se MOL~STIA n'AL!u.
MELONCUS ou inchação da face.
Indicação tbernpeutica.

Lycopodiwn, 2 dóses; calcrtl'ert crtl'boniCl e sttlp!lllr, havendo consideravel tumefacção da Llce.
MELONCOS delltal'iul' ou inchação da flce e das
gengi vas causada por odonta Igia.
lndlc:u:iio therapcutlca.

. Chammnilla, eufol'biwn, belladona, mel'cnríus solubilis,
t'htts, pulsatüa, ntt:c vomica, bryonía.
Para o emmagTecimen to da face convém: sefem.
Para a alteração úos traços physionomicos t:oovém:
stram., veratr.
Para a colltorsão dos traços physionomicos convém:
belt., lyc., stram.
Para a erupção exa ntema l.ica da face con vém : ant.
crud., creos., lirl., 1'htts., sep.
Para a inchação da fJce convém: ars., ball., c1uzm.,
kali.
.
Para a cõr azulada da face convém: campll., con.,
CtqJl'., diYJ., hyosc., op., verat.
Para a cd!' amarella da face coo\ém: con., {en·.,
nttX vom., plll1nb., sep., sulphul'.
Para a CÓI' OSCllra da face convém: iod., nitro ac.,
seenle eom., sep., snlpht'.
Para a cdr que muda de dias em dias convém:
- bell., ign., phosph.. plat.
Para a CÓl' pallida do rosto convém: chin., cin.,
phosph. ac., sep., slIlphl'.
Para a cM vermelha do rosto cOIHém; aeon.,
bell., brg., cham., chin., hyosc., lWV vom., op.
Para a cdr vermelha escura convé,u: bell., bry.,
cupr.,
Para a cdr vermelha erysipclatosa da face convém:
bell., gl'aph., hep., t'hus.
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PUl'a a cÔr manchada da face convém: cúb. an.,
rhus, silic.
Para a cM manchada ephilidos convém: phosph.,
m~~.
_
Para a cÔr manchada de pontos negros na face
convém: gra,ph., natr., nitr., ac., sabad.
Pa-ra a côr terrea da face convém: chin" ferr., rnerc.
Para os exanthemas da fronte convém: an., c1'ud.,
creos., lid., rhus, se-p., sulph.
MENiNGITE AGUDA DAS CRIANÇAS.
Chama-se meninp;ite á inflammação das meninges
ou membranas cerebl'aes, para distingui l-a da encephalite óu inflammação da substancia do cerebro;
mas é quasi impossivel differençar estas duas molestias no leito do enfermo, que tão semelhantes são
em seus symptomas.
Diagnostico em geral da meningite. DóI' ás vezes
forte, outras sumida n'uma parte, raras vezes na ca
beça toda com calor e sentimento de compressão interna; delirio passageiro ou constante, alegre ou
furioso, alternando com torpor ou acompanhado de!';te ;
exagerada sensibilidade dos olhos á luz, das orelhas
aos sons, insomnias, sonhos fatigantes; convulsõe~,
tremores; estremecimentos; ás vezes rigidez e abalos
tetanicos; rubor das arterias da cabeça e particularmente :las caro tidas e das temporaes; febre; face.
vermelha e inchafla. O enfermo le\ra muitas vezes a
mão á cabeça; continua agitação; attitude muita"
vezes singul~r; o doente procura fugir da luz;
olhos salientes ou fechados; deglutição ás vezes laboriosa; esforços para l:mçar; respiração curta; calor
elevado, em época ma is adian tada o adormecimen to
succede ao delirio, á abolição da vista ou do ouvido, á
sua exaltação, á paralysia, aos tremores e convulsões: suores frios e viscoso, desfallecimentos precedem muitas vezes á morte.
ltulicação tberapeutica.

Aconit-um, belladona, charnornilla e JJhosphor.
MENINGITE PUERPERAL.- Meningite das mulberes de parto.
Indicação tberapeutica.

~

Aconit16rn, belladona, strarnonium,
ciamtl e platina.

vemtr~'rn,

hyos.
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~[ENOSTAS[A OU retenção do sangue das regl'as,
que se accumulam nos vasos uterinas.

Indicação therapeutlea.

Pulsaiílla. Havendo paJlidez da face; !.ensão e •
pastllodica d.o pei to e calafrio continuo .
. SulplLlt['. Havendo febre; congestões na cabeça e
pei to, baço e vasos das cos tas e lombos, com atrecções
hemorrboidaes.
Outros remedias são: kali carhnnicwn, opütm, sp.pia,
stramoniwn, vel"'g,tnt1n.
MENSTRUAÇAO irregular.
bHUcação thcl·apeutica.

Acid'um p/wsphoricum. Havendo menstruas abundan·
I.is!:imos e mui frequentes, precedidos de perda branca,
lle cephalalgia, palpitação das palpebr:ts, batel' do coI'açãn; o sanguo menstrual é negro e em postas.
Attl"'wn. Havendo violentas dÔl'es pulsativas no baixo
,'ont['o; con"'estões na cabeça; dôres intolcraveis pressi'..
vas, lace;'ante , sol ['etudo no occipital; a cabeça toda
tomada, estonteada e vErtiginosa' todos estes sympI.omas se ;j"'gl'avam antes e depois dos mlmstl'uo ;
humor melancolico' a doente não diz Ilada.
Bovista. Havendo menstruação maL copiosa todos
os qui nze dias, precedida de perda branca, que escoria
as partes.
Calcarea carúonica. Ha,endo memtruação abundante
com violentas dôres abdominae ; e muitas vezes cephalalgia, embotamen to, vertigp.m principalmente antes
II depois dos menstruas; pressão no peito; grande
cansaço ..
China. Havendo menstruações abundantissimas: vertigem; cephalalgia pressiva; movimento involuutarios
nos olhos; zunido nas orelbas; bo ca secca, sMe, inquietação, grande fraqueza.
Coccnlus. Havendo spasmo em consequencia de
tra nstorno na menstruação.
Croutus. Havendo menstruação muito abundante.
Graphites. Havendo menstruação em pequena quantidade, com repux:amento no baix.o ventre e em todos
os membros.
Graphites. Havendo menstruos rarissimos e em mui
pequena quantidade, que voltam irregularmente, com
orrimen ~o de sangue· gros~o e negro como carvão:
D. i\f.
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cephalalgia pressiva o continua,; inchação do ven,tre
e das extremidades superiores e inferiores; peso;
canceira; preguiça.
19natia. Havendo menstruos demasiados e mui apressados, precedidos e acompanhados de peso, calor na cabeça., cephalalgia fron tal I violent~ e pressiva, sensibilidade dos oLhos á luz, zunido nas orelhas, anorexia,
sensação de yasio no, estomago, pulsação do coração,
cansaço, mui proximo ao desfallecimento.
Nua; vomica. Havendo spasmos menstruaes,; pressão
na testa e no alto da cabeça; sensação pressiva, e
'dolorosa desde a madre até ao umbigo, e ás yczes
até á região epigastriga; ao mesmo tempo acces~o de
desfallecim en to.
Opium. Havendo spasmos menstruaes.
Ph;osphoro. Duram os menstruos quasi oito dias, e
são se~uidos de grande fraqueza.
Rlat,na.. liavendo menstruos abundantissimos e mui
prolongados, com pressão na direcção das verilhas para
as paI'tes genitaes, e d,ôres abdOIninaes 'espaRmodicas
semelhantes ás do parto.
Platina. Havendo lijenstrllos abundantissimos, que
correm dous dias e voltam todos quinze 'dias: muitos
dias antes dos menstruos, pUxús violentissimos no
baixo nntre, especialmente de noite; pesada pressão
para as partes genitaes, e dôres violentissimas semelhantes ás do parto. São os menstruos seguidos de'
grande abatimento.
Pul~atilla. Havendo menstruos mui apressados, precedidos e seguidos de perda branca com puxos; respiração curta e insomnia.
I

'

Hercurius.
Caracter physiologico.

o mercur.ius exprime todos os temperamentos, e
principalmente, o sanguineo e lymphatico.
Tempo de acção.
O seu maximo de acção é de 30 a (lO dias.

Medicamentos a seguir-se.
Depqis do mercurius~ con(orm~ os symptomas, convém bel!., china, dulc., hepar, lach., nitro ac., sulph.
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Antidotos.
Assar., aur., bell., camph., carbo veg., chillü, hepar,
lach., mezer., nitro ae., op., salsap., sep., sUie., staph.,
sulph.

Concordancia em symptomas.

Ben., pILO'ph., nux ,vom., puls., rhus, suJph., spig·.

Exacerbações.
Moder•.nn-se com beIl., bry., cale., hepal', lye.• n.
vom., phosph., puls., rhus, sep., spig., sulph.

Symptomas gemes que desenvolve o rnercufius.
Dlires uespedaçantes e tractivas ou lancinantes 1105
membros, principalmente de nQite, no calor da cama
tomam-se insupportavei . - Inchações inflammatorias
com um vermelho luzen te. - Dôre o. teocopas nocturnas. - Aggravaf,{ão dos soffr'imentos ue noite, ou de
tarde, a sim como pelo ar fresco (da noite). -Batimentos, 'eH ação de deslocação e dôre, art!Jriticas nas
articulações, com inchação. - Dôres l'heumatismaes,
com suor abundaute que não alUvia. De manhã e no
descanso sente-se muita melhoras, principalmente estando sentado ou dei tOldo. - Todo o corpo está como quebrado, com adormecimento de todos os ossos. - Grande
agitação nos membro, principalmente de noite, com
dôres nas al'ticulaçõe.'.-Grande fadiga. fraqueza e quMa
rapida de forças, com grande indisposi 'ão do corpo e
do espirito. - EtIervescencia do sangue e tremores frequentes, ainda mesmo depois do menQr esforço.- COllgestões sanguineas e hemorrhagias. - Geande disposição
ll ara se adormecerem os membl·os. - Caimbras, movimentos convulsivos e accesso' de epilepsia nocturnos,
com ~ritos, rijeza do corpo, tympanismo do ventre,
comichão do Bariz e sêde. - Spasmos tonicos e t~tanos.
_ Rijeza 'cataleptica do COl'pO. - Accessos de esvaimentos. - Paralysia de muitos membros. -Magreza e
atrophia de todo o corpo. - Sobre-excitação e sobreexci tabilidade de todos os orgãos
Indicação ,tbcrapeutlcllo.

o meflwl'iu' couvem na redoite labial- alienação
mental - amblyo.pia - angina - ~ngilla gangrenosa-
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aphLa: - al'thriLe -astbma- balbuciamenLo - Llepharoph tb,almia grandulosa - cacbexia procedeu te do uso
da china-cacl1exia proveniente doabusoclosulphurcaria - cepbalalgia - cl10réa esporadica - choréa - cabida do recto-cahida da vagina-commoção cercbralcongestão ccrebral- coxalgia - cro tas de lei te- diarrhéa - dóres artbri ticas- dôres rbeuma tica - dysecéa
- dysenteria -ectropião - febre ca tarrhal- febre gastrica - febre hectica - febre intermittente"":'" dita nervosa- dita pituítosa-glossite-gonorrhéa-crrippa
- hematuria - hemeralopia - hepatite - hydrocephalo- hydrothorax - hyperostose do tarso - ictericia
~impigem -interstigo -leucorrhea -líLhia. is- molestia escrophulosa-mania-odontalgia- o Leite-oLíte
- otorrhea - panaricio - pannos escl'ophulo os - parotite - phtisica - pletbora - prosopalgia rheumaLica
- rachite- ranula - rbeumatismo-scarlatina - s;eialica - sterilidade - stol.iJacace - suor - suur dos pé~
sycosis - syphile - tene 'mos - typhus - Lo se chronica -dita convulsa - trismo,iuOammatorio '- tumefacção dos labias da vulva - dita dos seios- dita dos
Lesticulos - ulcera maligna - diLa naS orelhas - variola (bexigas).
MANCHAS NA PELLE.
lndic~Lção th~l·a.pelltica.

Manchas que apparecem na pelle c são de
quiçada. Curam- c com an., il'ic.
e são azuladas, a1'n.
'e amarellas, lITn, sulph.
'e lividc!.s, conium m.
e negras, anL

'Ó/'

c bl'an-

Belladona, aUTum, cOnitl1n, wnnabis, he/lcLt' sulph'urú,
'lLl'senicmn, nitri acidum ewllJhur. (Y eja -se tauJl)cm ObsCURECIMENTO DA CORNEA.)

:MANIA.-Veja-se molestias da alma.
:MARASl\IO.- Con umpção.
Herradeiro gráo de magreza c esgoLamento, quç sobrevem a muita!> molestias chron icas, e il Lé depois de
doenças agudas gravíssimas, e deI ois do uso do mel~
curio, e de salivação, etc., depois abundantes perdas
continua de sangue, suores, como diarrhéas, ttc" etc.
METRITE.- Inllammacão -da madre.
Dio,gnostico em geral. DóI' na região uterina com
inchação e tensão exterior doloro a ao lacto; calor
e dóI' na vagina: 161' no orificio do ul '.ru ao tocar-
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:>1::-1110' dór ourinaudo e obrando; cstranguria; ischuria; tenesmo; con, tipação. A este phenomen'o se
ajuntam, logo que a moles tia c11egou a alto gráo, symptomas ás vezes gra vissimos, como vomitas, grande
alteração da plJysionornia, agitação pIJysica, desalento,
soluço, susto, frequencia de pulso, exaltação de. calor.
delil'io, etc.
lodieac;ào tberapeutiea,

CombaLe-se a OletriLe com: bell" cham" kali,plat.,

pul,~.,

sab.
A inflammação dos orarias combate-se com: canth.
staph., tlmya.
A inllammação da vagina combate-se com: cal., kali,
. ep.• bcll., merc., lmls .
.METRITE PUERPERAL,- (Vej. FEBRE PUEI\PERAL.)
l\1ETRORRHAGIA.- Hemorrhacria da madre.
Exhalação de sangue pela vupcl'ficie interna do utero
rÓl'a do tempo da menstruação, ou nessas 'pocas, em
grancJr quantidade,
InlHe. 'iãu thel'3peutiClt,

1Jelladuna. Convém quando ba ao mesmo tempo dórps
pressivas no baixo, entre, para a madre, e violentas
dore, sacraes. Bryonia: havendo sangue carregado
Júres acr<Jes violentas, c dóres mui sellsivei de afastamento na cabeça t.oda.-Chamwmiaa: havendo sangue
carregado com pedaço coa Ihac1os, e correndo por illterv~llos,- Crocus : havendo eretllismo nervo o; cephalalgia ; atordoamenLo ; verligelll; SUSUlTO de orelhas,
o rubol' alter'na-se com pallidez; colicas' corrimento
Je sangue negro e carregado, em pasta, viscoso.-F'err'1un: havel1l.lo el'elhismo lio
ystema sanguin o; face
rubra, intlammada; pulso duro e cheio.-Hyosciamus:
bavendo corrimento .continuo de ~angne rubro-claro
com convu I sões geraes interrompidas de commoções
ou palpitações dos membros.-Pulsatilla,. convém especialmente quando o sangue coagulado corre por intervallos. \
Amica. Havcndo metrorrhagia precedida de uma
causa externa (pancada, com alg-uma lesão.
Asm·U'In. Convém em con equencia de violentas convul õe causaclas por susto na prellllez.
Belladona. Jhvendo continuo corrimento dc sangu p
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rubro-claro; pulso cheio, dmo e frequente; fortes
dõres abdominaes que privam de socego.
.
Belladona. Havendp menstruos <;opiosissimos; c01'l'imento de sangue rubro-claro; violentas dóres aMo·minaes.
Belladona. Havendo corrimento continuo de sangue
rubro-claro, com fortes d6re. abdominae UG tempo
dos menstruos.
Charnomüla. Convém na época dos menstruas, corrimento copioso em excesso e fetido de sangue coalhado, em rrrandes postas negras; grande fraqueza
geral; zunzum nas orelhas; escurecimento da vista.
Chamomilla. Havendo violenta metrorrha[!ia em uma
f.llulher de poúco Lempo pal'ida ; ~specto pallido; quasi
completa perda dos sentido; pulso apenas palpavel.
Chamomilla. Havendo metrorrhagia no tempo da
menstruação; corriUlenlo continuo de sangue feLidissimo; g-rande fraqueza; zunzum nas orelhas.
China. Havendo perda continua de sangue, havia
quatro semanas; <;ephalalgia pressiva; dóres abdominaes semelhantes ás do parto' vontade de urinar;
dijeeções raras e duras; grande fraqueza; insomnia;
perda de conhecimento; cOl'l'imento de sangue coalhado, negro e em pa ·tas.
Croclls, ajudado de ipecacuanha e n'ltx. Havendo metrorhagia violenta em resúlLallo de um susto: perda
de sanrrue negro e coalhado, em grandes gudllhõeH~
~cm o menor sentimento; saltinhos á roda do umbigu ;
cephalalgia marte!aule no lado esquerdo da caberia,
tesLa até o olho e querdo; grarde fraqueza na vista;
ertigem, desfallecimen to' fasLio; dôre' no coração'
esgotamento e cansaço; leve inchação dos pés.
C,.ows, . ajudado de óryonig,. Havendo cOl'rimenlo
inaolenLe de s:mg'ue coalhado e célt'l'egado, fóra do
tempo Lios menstruo.
CI'OCllS. Havaudo metr01Thag'ia co_m fraqueza Lal qu
a doenLe mal 1)óc1e falIar.
COCCUlltS. Havendo metrorl'lIag-ia de mulher pejada,
com corrimento sanguineo pi~llit.O. o conslller3vel pela
madre.
FerrU1n. Havendo metrorrllalTia ue mui bel' de parLo.
em cOl1sequencia de forte abalo: vem o corrimento
com dOres semelhanLes ás do parLo.
Ferm1n metall'iclt/n e china.
Hyoscím/L'Us. Havendo corrimenLo coutinuo de sangue
ru-bro-claro, com slJasmos geraes, in terrompido de
'ommo ões elo corpo e palpitações dos membros.
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lpeCMu.anha, seguida de china.. Havendo metronbagia
violenta como aborto: dOres abdominaes pallidez da
face, vertigem, dOres no corqção, grande sêde.
MesmerismltS. Havendo metrorrhagia com desfalleçimenros, face e mãos glaciaes, convulsões.
Platina. Havendo perda continua de pastas sanguineas
ou de vermelho vivo ou negras: anorexia; sensação
de uma bola que rola no baixo ventre; picadas nas
regiões inguinal e sacraI ; dijecçôes raras, dificultosas
e dolorosas; a região hypogastrica dolorosissima:
grande fraqueza; somno inquieto; melancolia.
Pulsatilla. Havendo violenta metrorrbagia, em mulher pejada, com falsas dOres de parto e ameaço de
aborto.
Pnlsatilla. Havendo violenti§sima metl'orrhagia depois do parto: a enferma está pallida, coberta de suor
frio, sem movimento; rtúdo na cabeça, vist::,l escura;
falta completa de contracções da madre; adherencia
da placenta; madre pegajosa.
8abina. Havendo metrorrllagia com. dúnes do parto
desde o sacro até a madre, com grande vontade de
urinar.
.
I
Sabina. Havendo fluxo indolente, de. angue carregado,
ora liquido, ora coalhado.
Sabina. Havendo menstruos abundanti. simos com
spasmos abdominaes.
Sa.bina. Havendo fluxo de sangue rubro-claro.
Subina. Havia quatro semanas, fluxo anguineo indolentp, pela madre, as mais das vezes em pastas coalhadas e de cOr negra carregada, misturad~s de sangue
liquido aquo o; o lluxo diminue de noite; ás vezes
pas am para as parles rrenitaes, gl'ande fl'aqneza geral,
magl'eza.
8ecale cornutum, intercalando calcarea carbonica.
Ha \'endo menstrnos abundanti simos que Llebilitam a (\nferma a pon to de desfallecer.
Sepia. Havendo flilXO sanguineo continuado e copiosissimo noite e dia, com dó!' espasmociica e contractiva
no baixo ventre; pressão dolor'o a nas partes genitaes; ás vezes picadas passao-ei!'as e rapidas nas partes geni taes.
Sulphur.
l\fONOMANIA COM DESGOSTO E TRISTEZA.
Monomania é a mania, dirigida a um unico objecto:
elIa representa por symptoma principal a concentração
de todos os pens·amentos, em um só ponto: uma unica
idéa parece absorver toda.s as faculdades da iDtelU·
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gencia; se se ton~eg-ue por movimentos dislrahir fJ
rnelancolico dessa idéa, cJle discorre muito bem sobre
outras cousas; mas este intervallo de razão, é geralmente muito breve. ElIe tem muitas vezes visões phantasticas; tem modo preoccupado; porte extraordinario;
anda habitualmente triste, calado, tem apezar disso ás
vezes rasO'os pas agciros de alegria convulsi\:J.
Indicação tbcI'apeutica.

Belladona. Quando crê o doenle, que offendeu a lodos;
afllige-se logo que vê vi r :ilguem.
Ignatia. Convém em consequencia de morlificaçàf!.
o doente busca a solidão, e olha fixo diante de si.
MeRBILLI.-Rogeola, (Sarampo.)
Diagnostico em gernl. São primei/'o. phenomenos' d:J
molestiá: incommodo; alternativas de calor e frio,
máo humor, acceleração ele pulso, faslio e sêde. Nu
segundo ilia lagrimação com brilho e vermelhidão elo.
olhos; cocegas no nariz; fluxo clc Iiquido claro e acrr
pelos narizes; espÍ)Tos ; ás vczes hemorrhagias nazaes:
tO.se sccca com 'um som particular; ás vezes clOr de
garganta; vomito ou diarrhéa ; dôrcs de cabeça, e em
certos casos delírio, adormecimenso, convulsões. Aggravam-se estes diversos phenomenos com ou sem augmento nocturno, até no momento em que apparece
a erupção; e é ordinariamente no terceiro ou quinto
elia que ella começa a most.rar-se. Apparece emfórma
de manchinhas vermelhas, apenas elevada, rcunidas
em Ihuitos pontos, ele sorte que formam grandes placas
irregulares, Mostram-se estas manchas a principio TIa
face, depois no peito, bracos, abdomeu e membro~
pelvianos. E' cada mancha" coroada de pequena eminencia mais sensivel ao tacto do que á vista. A crupção é ordinariamente terminada em 6,8 horas, dura
tres Oll quatro dias, e desapparece pouco depois pela
ord~m por que appareceu. A peJle fica aspera ao taclo
e cobre-se de uma especie de farinha subtil que ahc
esfregando-se .
.A especie de irri Lação das membranas mucosas dos
olbos das fossas nazaes
as vezes até das vias respiratorias ou diO"estivas, que precede á rubefacção da
pelle, e acompanha 'e ces a com ella ; o movimento
febril que diminuiu as~ im que se faz a erupção, continúa em mediocre gráo de intemidalle até que elIa
'e extingue. Em algumas epidemias, um catarrbo pulmonar accidental tem acompanllaclo a 1'oO'eola na maior
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parte dos 'enfcrmos. Nos adultos este catarrho pulmonar é notavel, porque os escarros se assemelham aos
dos phtisicos. Em alguns casos ha um corrimento
pela membr'ana nlUcosa dos orgãos genitacs, quêr no
homem" qutr na mulllcr'.
,
Indicaç:io tbel'apcutica.

Aconitu?n é o remedia principal, porque faz transpi~
rar' o clocn te.
Aconil. Havendo ophthalmia; grande calor universai; face rubra, ardente; tosse rouca, Ollca, ras~
pante e ..ecca: inquietação nocturna.
Aconitnm. Hal'endo violentas clMes no ventre e vontade de urilla 1',
Aconit'lt?n c ptúsatilla ai ternauos, con vêm em s3rampo
epiclemico.
Aconitttln. HHendo frio e calor alt r'nndos; violenta
tosse; cephalalgia; fluxão do nariz.
Anúca. Havendo sarampo 'com inchnção da glandula p.lrotida,
lJellarlona. Havendo leve erupção com calor muito
sccco; sêje; delirio; grande aperto do peito; respi~
ração con~trangida; voz rouca; dôres no ventre.
BelladonG,. Havendo violenta cepbalalgia; palpitações
das ex.tremidades, que impede a faUa.
Bryonia, Havenrlo picadas no pcito ao respirar; bre'l8
lasse secca e frequente; laceração nas extremidades.
Bryonia accelera a erupção,
China. Havendo dóres abclominaes violentissimas,
com sMe illextinguivel; vomito de ascuridas lombri~
choid s.
China. Convém quando predominam alfecções abdominaes sem augmento de dijecções; magreza; pallidez
da face; fa!ta de febre.
Magnesia carbonica. Convém contra os casos de sa~
rampo maligno.
Nua; vmnica favorece e accelera a erupção.
P~tlsatilla. Quando está a erupção no seu auge; grandissimo calor com sMe; tosse secca, continua, com
IJicadas no peilo ; respiração mui penosa.
Sulpltur'. Havendo violenta othnlgia ; dureza do ouvido; otorrhéa; respiração curta e accelerada; rouqUidão da voz.
Sulphur. Havia-se manifestado o seguinte estado nervoso em consequencia de um resfriamento ao tempo do
sarampo. Lingua e labias cobertos de materias sujas,
espessas, viscosas e de negro pardo; calor Meco; falta
D.
:M. 54.
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de sêde; o doenLe não se queixa das d6res, e não dá
a menor attenção aos que o cercam; tosse continua;
abundante suor viscoso e pUl'iforme.
Belladona e mercnrius. Convém quando ha predominante affecção cio cerrhro com febl'e innamm~toria.
'Coffea, ignatia, belladona e hyosciamus. Havendo grande
irritabilidatle e excitamenLo uos sy~tema nervoso e
muscular, com affecção febl' iI meno:> intensa.
Aconitnrlt e ipecacuanha. Ha vendo affecção predom inante do peito; respiração rapida, arqu.ejante; excessiva
inquietação e tos e ca tarrhal.
. P'ulsatilla, cham01nilla e hyosciamus. Havendo tosse
nocturna frequente.
Pttlsettilla. Havendo sarampo ·com disposição para
retrogressão.
MORBI ANIMI.-Molestia do espirito. (Vid. PAIXÕ1~S.)
Indicação t.hcl·3pcntica.

Aconitmn. Havendo Lemor de morrer, em uma mulher
parida; tristeza; morosidade; laconismo; accesso de
agonia; perda de conhecimento.
Arnica. Havendo ai to gráo de alegria e de inconstancia; impertinencia; humor recalci tran te; falia todo
absurdo.
Arsenicum. Havendo grande ancia; inquietação; insomnia, calor na cabeça; o doente chora frequentemente, e Leme ha ver olJendido a todos.
Arsenicurn. Ha vencia melancolia periodica : sensação
de anciedade na fosseta do coração; a agonia obriga o
doente a el:guer-{;e de noite; sensação de suffocação;
torceduras e picarIas na fosseta do coração, com estrangulamento e acrumulação de agua na boca.
Arseníc'U1n. Ha vencia melancolia em consequencia de
miliar recolhida e grande agonia interna; julga o
doente que não póde ser feliz em sua casa; propensão
para o suicidio; insomnia.
Aurum, ajud:ldo de nux tlomica, veratrum e pulsatilla.
Havendo de mnnhã peso na cabeça, perda tle conhecimento por momentos; icléas falsa. e erroneas,
agonias, desejo de e Lar junLo. de sua familia, temor
do futuro, desesperação, grande disposição par:! chora~';
continua inquietação, u enfermo busca a solidão.
. Belladona. Haveqdo mania furiosa, l'aiva freneLica,
olh11,r selvagem e fixo, o enfermo c<lspe na cara de
quem e lhe cbeO'a.
Balladona. Havendo Ll'isLe~u caus11,da por' pensar e~
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pessoa morta; o doente bate no' peilos e nos daquelle
que chegam a elIe.
.
Belladona. Extrema agonia, visõe3, medo de morrer;
o enfermo não reconhece a Jlinguem; morde e espanca
aos que lhe apparccem; granue desasoce,a-o. Opiwn
curou o estaL10 comatoso com profunda respiração, que·
havia succediL1.o aos outro .'ymptoma L1.epois L10 uso
da /Jelladona.
Bell(~dona e stramonimn. Convém na mania, face
rubra azulada, olhos clIa mejan te " grande dila tação
das pupilla , gritos continuos; o uoeIlte bebe muita
agua, tem visões, espanca e monJe os que se lhe
chegam.-Stramonílt1n cura o continuo movimento das
mãos com ventre dilatado e ar altivo, que tem succedido ao uso da belladona; -o helleborus nigBr tem
curado ne te mesmo ca o o humor choroso.
Bellrtdona, veratrUln, nux vomica e snlph/w. Convém
na melancolia.
Belladona, snlphm', cocculus, lycopodit~m e acid'mn
nítriw?n. Convém em uma mui bel' recen temente parida;
humor taci turno, concentrado, lacon i mo; a doen te
desespera ela sal ração da sua alma, pouca sCGreção de
leite.
Belladona. Convém na inRomnia, agoll1ia; o enfertno.
fazmilloucura ; briga, o Ianca, pupillas dilatadissimas.,
aspecto amareJlo e balofo.
Belladona. Convém no transtol'llo das funcçõe" intellectuaes, com humor attrabil.iario;- gran.de affiicção e
agonia, continua dóI' no eRtomago e no sacro.
Belladona. Convém na ic1éa fixa de haver sido muito
olfendido, perversão do ou.vido, congestões na cabeça.
BeUa.dona, ajudada de t;eratrUln. Convém na mania
puerperal.
Belladona e ?WX t'omica. Convém em um rapaz de
treze annos; de repente ca,he· melancolico, amoroso e'
descontente, chorando a miudo; ás vezes o toma o
de~ejo de apunhalar os que pa sam.
Conit~m. C.onvém no e Lado indolen t com laconismo.
Conium, ajud·ad:o de lJellaclolla. Convém na molesti:a
de espirito em um homem de 32 annos: o enfermo
e'tá triste, taciturno, ahsorto em suas idéas. Alteram-se
estes symptomas com grande excitação: o enferm.o
pa sa a violento, altivo e imperioso.
Hclleborus niger, ajudado de veratntm album. Odoente
lê continuamente a biblia, está melancolico, falia pouco,
c as mais das vezes da morte, e olha fixo para dianLeue si, propensão para o sllicitlio.
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Helleborns niger. Convém na mcl:lnc01ia· tacilurna
Hyoscymnns, ajudado d 'nUJJ vomica. Convémna mania
m con. equencia de tirar um dente ouco. Odontalgia
lacerante e pulsativa: a~ dôres e, Lenuem-se até átesta,
e fazem perder o conhecim nto; furor e gritos; ()
doente salta da cama eespilllca a t.odosqUp.eneoDLra.
Hyoscyanws, aj udado de Jmlsatilla, e de vcrat7'lt'm. Convém.na melancolia com <Jmenorrhéa, em con 'equencia de
um susto; de 'confianças, anclas, calor e rubor da face;
o doente foge de sua casa ele noi te.
Hyoscyal1ws.' Convém na mania em uma mulher :.
colera, palavi'as extravagantes, loquacidade, affiicção,
tremor dos membros. Se se lhe contrariam as vontades ella fica furiosa, insull.a e espanca os que a
cercam.
Igncttia. Convém na 111 lancolia em consequencia de
um susto; sentimento de fraqueza no baixo-ventre,
menstruas de U:i em 15 dias, consti pação, humor choroso,
sensação de grande sensibilidade do corpo, amor á
solielão.':-A platina para a irregularidade da menstruação.
Ignatia e natrummU'riaticum. Convém na melancolia
intermittente quotidiana.
Lachesis. Convém na extravagancia, especie de orgulho e desconfIança, grande loquacidade; o doente faz
gra ndes discursos.
Num vomica. Convém na Hielancolia começante: aspeoto sombrio e errante, sen~ação de fraqueza no lado
esqucl'llo do ])aixo-ventre, dôres no corllção, borborygmo , entrepreza da cabeça, lllcapaciuatle pa.ra trabalho de espirito, ditos extravaganLes proferidos com
grande.viva .idad e.
Nttx vomicn. COllvém nos fallal.orios ah~urdos, peso
da caheça, anorexia, canceira, pal1idez e rubor da face
ai !'ernados.
Nux vomiro. Convém quando ha perturbação de idéas
no tempo dll ces. i1çào dos menstruo .
Opimn. COllvém fluando {) doente quer deixar a SUa
habitação ~Ol' e julgar om quarto estranho; ancia,
consLi pação de mui tos dias, f3::e abrazacla, retenção de
urina.
Platina. Convém na melancolia com grande timidoz,
facilidade em assustar-se; todas as pesso:.\s que o doente
vê se lhe afiguram demonios ; tremor das mãos e pés,
])ater do coração, anciedade, pulso fraco e pequeno.
Platina, ajudada denuxvomicn, veratrumalbum e ferntm
acidwn. Convérnno aspecto palliclo, cabeça embaraçada,
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com sensação de vasia; violen ta CI'f'cção, ti isposição
para a colera e disputag; amor à solidão., fac1lidade em
enganar-se COD tando, JIUIDor brigo. o. vontade de Jugir ;
apparece a doença cm conscquenc:ia de alguma e
I
expressi va appl icação de espiri to.
PtLlsatilla. Convém na melancolia puerperal com
agalacia em uma mulher esterica.
P1tlsatilla. Convém na me/ancol ia em uma mul!leli
pejada: a doente conserva-se tl'anquillamellte sentada
com as mãos jUllta ; parablepsia, fa!lalorio' absurdo,
desejo de fugir, insomnia.
Ptdsatilla. Convémnaanciedadedecspirito, insomnia,
sensação singular de arritação na cabeça, ccphalalgia,
pressão no coração, menstruo. irre~ulares.
Stramonium. Convém na melancolia, visões espantosas, remorsos, desasocego, tristeza, lagrimas' o enfermo pensa na morte gaauice, lJalbuciação e febre.
Strarnoniwn. Convém na mania de bomem dado a
bcbidas espirituosas e cioso de sua mulher.
Stramoniwn. Convém na mania: á noite delirio,
conversação com espiritos: crê o doente que di. pula
com o diabo, dorme mui to. pouco pela manhã, face
rubra, olhos brilhantes con.'lipação, pulo frequente.
Stramonittm. Convém na mania de uma menina de
onze annos : a doen te conserva-se cl e joelhos no seu lei to,
mas salta para o ar C]u,lndo lhe tocaOl, dando gritos e
fazendo movimento. violent.os; torce as mãos, urra
algumas vezes e não cOlilJece' seus pais; movimentos
singulares, risadas, cansaço.
S1tlphltr. Convém na fac pallilla, forte cephalalgia,
pressão· na fosseta do coração, humor anciadi simo,
temor de perder tudo quau to s possue e de acabar de
fome; muitas veze sente a enferma grandes agonias,
amenorrhéa.
Veratrtt1n. Convém na agon ia, desalento, desesperação; o enfermo não quer sahir da C<lma, geme e grita
sem causa;' não quer comer, beber, uem dormir; face
rubra e abrazaçJa.
Veratmm. Convém na melancolia, aneia
inquietação; o lIoente e. tá qua,i em desespcração, violent.os
deli rios, cantig-as e risadas.
Veratrttm. Convém na vertigem, constipação, ora
mortaes agonias, gemido e clese peração, v.iolentos
delirios, aberração de idéas e perda de conhecImento.
Verat1'um alburn. Convém no excessivo furor; o
doente maltrata os que se lhe chegam; grande anc!a
com batel' de coração, facilidade em assustar-se, de CJO
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de fugir, cantigas, assovios, risadas e beijos, desconfiança, furor de destruição, grande garrolice.
Veratrmn. Convém na mania de um menino de 1.2
annos: face rubra, carregada, durante o paroxismo;
boca escumosa, mugidos; o doen te espanca os que se
lhe chegam.-As gargalhadas de riso, e os verdadeiros
saltos de dansarino da corda, que se haviam seguiJo ao
uso do veratrurn, cederam ao strarnoniurn. ,
Veratntm. Convém na vesamia com lasci nia e cynismo.
l\1ELA..t~COLIA TACITURNA. (Vid. PAIXÕES.)
Para as alterações mQraes, em geral, convém: au,,:.,
bel!. , ign., lyc., nitr., plat., puls . , phosph. , veratr.
Para combater a anciedade moral convém: ars.,
lJuls., cham., camph., "hus., sep.
'.
Par~ a soJIreguidão convém: pttls., lye.
Para o desespero convém: ign., ars., calc., emtst.,.con.,
puls., rhus. sulph.
Para a audacia convém: 'ign., op.
Pa 1';1 a lacrida le convém: colf., aoc., natr., op.
Para a indifTerença convélll: phosph., phos]Jh,. ae.,
puls., sep.
Para a versatilidade .Jc opiniõe convém: alum., fen'.,
ign. plot., sulphr. ae., zinco
Para a irritabilidade de humor convém: aeon., aop.,
cham., eolf., n. vom.
Para o espirito de maldade convém: acon., nux vom.
Para o que está em desconfLança convém: bar., caust.,
eic., lye., pulso
Para o que sofTl'e ele m~o Immor convém: cale., lye.,
snlphnl'., Cll/u,st., nlnm., (/nr., ign.,natl'., staphy.
Para combater o orgulho Ctllll"l"m : .lye., piat., veratr.
Para combater a tristeza convém: aeon., ign., natr.
mnr.
Para a perversão da intelligencia convém: bell.,
hyose., lach., lye., op., phosph. ae., sep., stram., veratr.
Para a alienação mental convém: bell., hyose., lye.,
stram., vel'atr.
Para a concepção dimcil convém: lye., nat,·., op.,
lJhosplt. ae., sep.
Para a concepção facil convém: eolf., op.
Para a perda de conhecimento convém: bell.,
phosph. ae.
.
Para combater o delirio convém: bell., hyose., op.,
stram.
Para combater a excitação do espirito convém: eolf.,
laeh. 01'., valel'iana.
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Para combater a extase convém: acon., phosph.
Para combater a distracção convém: CatLst., cham.,
ptds., sep.
Para combater a allucinação convém: bell., coce.,
phosph. ac., ign" babad., sulph.
Para cl'lmbater o idiotismo convém: anac., bell~,
hyosc., natr., phosph. ac.
.
Para combater a fraqueza da memoria convém: bell.,
hyosc., veratr.
Para a perda da memoria convém: anac., bell., hyosc.,
lyc., veratr.
l\fOLESTIA MACULOSA DE WERLHOF. - Moles tia
petechial, hemorrhagica de Wel'lhof.
Manchas pctechiaes maiores ou menores, de azul carregado, no corpo todo, ou mais ordinariamente em 'alg'umas de suas partes; apparecem em certo casos com
fórma de ecchymoses ; .>angria do nariz, das gengivas,
paladar, ou de algumas outras partes; grande lacidão,
essencia de febre. Distingue-se este ultimo symptoma
da febre petechial. Esta doença dit:rere do escorbuto pela
essencia do máo cheiro da boca, c por aD'ectar partic.ularmen te as crianças.
Indiéa,:ão thet·allcutica.

Rlms foi empregado com bom successo contra esta affecção, bem assim belladona e bryania.
l\fELENA.-Doença negra de bypoératis.
Evacuação de materias negras, alcatroadas, ás vezes
tambem cinzentas e pardas por baixo e por cima, com
(iJesfallecimento, tremor, grande fraqueza e aITecções
espa modicas. São de ordinario symp!omas pr'ecursores
os seguintes: atrecções de estomago e transtorno de
dig·estão, máo appeti te, pressão na fosseta do coroação,
e muitas vezes até dóI' nessa parte, baixo ventre, costas, cuja violencia chega a causar desfallecimento.
Symptomas hypochondriacos e muitas vezes melancoliCDS; cM amarella, pallida da pelle, região precordial
distend'ida e inc·hada; as mais das vezes pulso desigual
intermittente e mui variavel: é este ultimo symptoma
agueHe de que maior certeza se póde concluir que ba
consicferaveis alt'erações no baixo ventre, e que é eminenbe o perigo; flatescencia que muito encommoda o
enfermo, somno inquieto, constipação. A estes symptomas· precursores succede subitamente, em consequencia de commoção pbysica ou moral, ousem ca11sa,
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um vomito violento de materias negras, alcatroadas, a
ljue se ajuntam evacuaçQes alvinas de natureza analoga;
pulso pequeno, desigual, impalpavel; sensação dolorosa
no 'baixo ventre; algumas vezes spasmos violentissimos, agonias, materioismo, tremor, desejo continuo de
evacuar, frio elas extremidades, suores frios, desmaios.
PMe a rnolestia assim dur:lr muitos dias seguitlos, ou
semanas inteiras, sumir-se por alguns dias e voltar
depois. A fraqueza passa a extrema por causa das muitas ma terias evacuadas, que são de muitas libras no dia.
Distingue-se esla molestia -da hematemése .porque naquella o sangue lançado é POLICO, e nesta se tia vomito de san.?,uc corrupto e alcatroado, e ordinariamente logo desde o começo, jac tos nnalogos aS ma terias
vomitadas; a melena é t.i.mbem sempre precedida lle
encllexia já levada ao ultimo pon to.
bldicação tbm'aJlcutica.

A7'senicwm. Havendo melena com affecções hepaticas
de ictericia.
Arsenicmn, aj udado de arnica.
Belladona. Convém para os syrnptomas precursores:
cavamento doloroso, pressão, belisc·adura, roeduras na
região gastrica
Ipecacuanha, aux iliada de pulsatilla. Havendo pressão
no peito e frequentes evacuações, evacuação de sangue
queimado, elMes no coração, vomito negro, desmaio.
Ipecac'ltanha, ajudada de belladona e china. Havendo vo·
mito e evacuações.alvinas de materias negt'a~e alcatroadas, face pallida e cavada; o doente está mais atordoado
frio das extremidades, ás vezes suor ancioso, pulso pe~
queno e fraco.
Nltx vomica, aconit'ltm, arsenicum, ipecacltanha e zíncum.
Nu.x vomica, bellaclona e stannn1n.
N'ltx vomica, sulph'ltr e petroleum .
Veratntm.
e

symp~omas

MORPHEA.

D'entre os males- terríveis de que é susceptível a
organização humana, a morphéa mais que nenhum outro
a conduz á morte, sem outro recurso que uma esperança infundada I Se abrirdes as pnginas venerandas
elo livro i mmol'tal do nosologista Pinel; se abrirdes os
docl1mentos pathologicos dos famosos doutores de todas
as é pocas e crenças med~cas, em oada nm delle~s achareis
confirmada esta verdade.
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Oh I como e morre as im ! como se acaba uma existencia lorturadn pela proprias mãos da narureza I A
mr llIa pes'oa, á mão grado s'u, alli vê cahir um dedo;
fil'sal"licular-se um pé' apodrrc r-~I~ um membro ceifado
pela mortL" prrmanecendo \'jvo o indi\'iduo; e aquelle
semblalll' que oul'ora rxprimia cnCJnlos e I'a·cillaçàe:.,
:1\1 uclles peito' que embellezavam o aUlor e o encerram,
Cl111l0f'!l1 sanluario, agora repres nta 110rror e morte.
Vejamos o ·qu seja a morphéa _ Esle terrivel mal,
para o qual até hoje (concordam todos se não tem
çonhrcido um remedio certo e seguro, que o destrua
complelamente, atrecta o tecido culaneo e o systerna
)ymphatico; e principiando inàistinctamente por um
delles conforme, que a causa é interna 011 externa,
ll1ui tis imo dilTerençam-se seus caracteres pa tnoloO"icos.
QUilndo a morphéa é desenvolvida por causa externa,
manifesta-se por manchas postulosas, asperas, vermelhas, c ás vezes in termúadas de ou Lras iguaes mancha.
de côr amarella, em diversas partes d'o corpo, acompallhadas de in, ensibiJidade, e de grelils por en.tre a
pelle des es tuberculos que se mo tram desiguae em
Lamanho, e que depois se ulceram de truindo as partes,
como fazem as ulceras de caracter roedor.
A' medida que a morpbéa caminha, a pelle muda de
cór, e torna-o e grossa, a deformiüat' a pessoa: os·
Lecidos subcutaneos engorgi,tam-'e tID liquidos brancos
e permanentes, as faculdades intellectuaes e affectivas
se diminuem e se abate}11: os cabellos cabem por
não receberem a nutrição queosmantém-edisloresulta que o morphetico ardina riamente sen te coceira
in:.upporlavel, e logo depois cariação dos ossos, e se
destacarem insen ivelmente os membros, em que ene
possa remediar a progressão do mal. A morpbéa por
QaoUsa interna primitivamente aO'ecta o systema Jymphatico e cellular, e se manifesta por uma dôr local
nos ganglios e nos trajectos do va os lymphalicos.
Disse-se que logo depois de sa dM, o engorO"itamento
da pelle é acompanhado de muilo calÓl' e suor; e bem
que os ganglios formam as mais das vezes especies de
cOldões nodosos, sendo estes nós vermelhos e sensiveis
cama acontece aos leicenços. O mal que as'im caminha,
vai mudando a fórma do semblilnte do individuo a
toma I-o gl'os o e tuberc ulo,o, a dal'- J ho il fórma leonina:'
O-bsel'va-se UOla mudança completa em todas as fllncções
ol'ganicas no morphelico, e as não descrevo, por serem
(acei5 de se perceberem, visto que o desalTanjo camin,~a.
a par do desenv·olvimento do mal.
D. M. 5;;.
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Quan'clo a morphéa toca o segundo per iodo, ou ao
pcriodo elo sel1 desenvolv imen to perrei lo, se exper i men ta
grande;, clôres, ou estas clesapparecem de toelo até o
flnal ela vida: ordinariamente esle ultimo phenomeno
é o que se mais observa; e ai elo misero morpheLico, se a natnreza, delleaomenossenão compadecesse,
Do 2.° periodo (]a morphéa em diante o doente
perde o som no, e se V3 i tornando ancioso, melancoli~o e taciturno, e ao depois começa a ter 1101'1'01'
a si mesmo I Tem-se visto que a morphéa, chegando
ao 2.° periodo, ou por ontra, chegando ao gráo de perfeito desenvolvimento, muitas vezes flca estacionaria a
permittir ao desgraçado uma existencia de H) a 20
annos, sempre tormentosa c horrivel, porque os suores
e a respiração fedem a se não poder tolerar: isto só
hão] basta a tornar a vida pesado fardo; 11ma êde ardente e continua, um fedor permanente, a inversão
de todas as fnncçôes organicas, as reridas roedoras que
destroem e acabam os membros, são quem por dCTr)ais
concorrem a tornar a existencia pesada e cruel. Omeoanismo por que cahem as unhas e os membros é
singular e horrivel: umas bolhas appal'ecem debaixo
das unhas, que as suspendem e destacam·n'as, destruindo
as partes molles desses lugares,' e como não são susceptíveis de cura, porque o mal caminha, cariam-se os
ossos e os membros se destacam, mutilando o doente
illsensivelmen te sem que e]l('), misera victima, possa
remetliar a progressão do mal.
. Todos concord~m em ser a morphéa um mal cont.agioso, e por isso é que muitos atll'ibuem-n'a como as
sarnas, ~ar·ticularmente desenvolvida em presença de
animaculos eminentemente malfei tores. Esta ultima asserção é tan to ma is verdadeira, quan to o tra tameo to de
que a allopath·ia se tem servido até hoje, não tem ao meu
ver outra fim que destruil-os,
Plwiodos da morz)héa,

, 'fres são os period.0s ou gráos por que passa o doente
acommeltido pe.fa morphéa, que são, conforme a opinião
de Arêlêo, transc'riptos na nosographia phylosophica
de Penei:
1..0 'Face tuberculosa, aspera, secca, com greta na
pelle; outras vezes o mal começa p -los cotovelos, joelhos,
p'és,' mãos; lentidão nos movimentos, somnolencia,
c·onstipação;
2.' Respiração fetida,ourinas jl1mentosas, ard'ente

DE MEDICI;çA.

desejos para os prazeres sensuaes, tuberculos da pel1e
asperos, isolados, com gret.as mais profundas, 'cujo
aspecto se assemelha Gom o do elefante; os cabellos
e pellos cahem; {) pulso é pequeno e lento, com
coceira intolcravel nos dedos c lias joelhos; as bochechas se tornam vermelhas c mui crescidas, o olhar
é amortecido, os sobr'olllos proeminentes,tu1Jerculos
neg-ros, lividos e disforme no nariz;
. 3. o Os tuberculo' das faces, do lllen to, dos dedos li 1ceram-se, c estas u]cer3ç5cs acarretam a perda ou queda
dessas partes, como acontece com o nariz, dedos das
'mãos e pés, isto é, a morte p3rcial apparece primeiro,
que a I!lorte geral: neste intern110 o tloentc experimenta muilas clMes, insomnia, anciedade, melancolia
profunda, abol ição dos sen tido .

Causas geraes e ordillal'ias.
O contagio, a imlllunclicia em que se conserva 0 corpo,
a alimentação constante de peixes e mariscos, má alimentaç,ão, a abolição da menstruação, o Yicio venereo,
a syphilis constitucional.
Indicação therapeutica.

A ho 111 ffiOpa tllia no começo da morphéa tem tirado
bons resultados com o emprego do llrsenico, muitas
vezes repetidos, com o stLl]Jh1~1", mere., mel'c. s1tbl., iod.,
gra]Jh., sitic.

N.
Natl'llIn cal'bonicunl. (Carbonato de soda.)

Camcter lJhysiologico,
Exprime o temperamento nervo o lymphatico.

Tempo de acção.
Tem 40 dias de acção.

Medicamentos a seguir-.se.
Depois do natrum carbonicum convém ars., carbo
Yeg., china, merc., nalr. 'mur., nux "om., pul
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A/ltidoíos,.

Camph., spir. nil r., dlllr.
COJ/cordllltcia em SUlni/tomas.

c:t1c., Iyc..

pl~o:,pll.

~ep ..

sulpll.

Moderam-. c a. C''',1f:('rb"vül'~ com cale., lyc., conil101,
'nux vom. pllo·ph., puls., Sl'I!., s·ulpll.
Sumptomas gerars qUI:

d~51J1WollJff

o natncm. cal'vonicwn.

Caimbra., ]1rin ipalmenLe nos Lraço- e na, perna,.
-Tracções paralyticilS Jlas arl.iculações, j}rincipalment'
de tarde e c1~ noite. -Encolhimento dos tendões.Tremura 110S mem lira... nas ar Liculações e nos musculoso
- Lancinações forOligantes nos mnsculo . - Grande
disposiçã'o ás- luxações, e d rreamen tos. - Ineha~ão das
glandulas.-Ex.acerbação dos sympLomas durante a mudança d tempo. - Á maior parte dos symptomas manifestam-se emquanlo e está assentado edis. ipam-se
'pelo moYimento, pela pr s ão e es-fregamento. - Durante ao dÓTcs ancjas, lremura e suor. -Grande' agitação gbral do COI:pO, de noi te. - Grande sensibili:lade
doentia, com tremura, mesmo tocando pia.no. - nelaxamento e falta de solidez em todo o carpe. - Andar
incerto. - Peso e p'reguiça, IJrincipalmente de manhã,
com m do do movimento. -Quebramento puralylicode manhã, e grande can aço nos membros. -Depois
de uma marcha m derada, cansaço quasi a deixa'l'-se'
cahir. - Fraquez:\ prolongada. - :l\'Iagreza, cór pal'lida,
pupilla dilaLadas e urinas e. cura. - Repugnan'Cia <.10
/lr livre. - Granele cI i. posição a re'friar-se, seguida' de
rheuma elo ccrebro,. ou de colLca , com diarrl1éa'.

o nat.l'um

rar·b.

na :trthrite-clartro-dyeI dos das mãos e dos pés-ephe'Ilfres - hep<.ltite clJrouica - I' pra - mola - nevralgiaprosopalgi:J.-sarna - ulcera nos- oalcanhares-verrugas.
COIl\'t':1Il

s~céa-empolas no~
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N Rtl'U.U nllu'ia ticum .

Camcto,. physiologico.
E$tc mellicamenlo exprimc

n 'O

O

temperamcllto saugui-

Hl:/"VO O.

Tempo de acção.
O .rlllllaximo de accão é de 40 a;)O dias
moles lias cllronicas. .

'fi ca~o

de

.Medicamentos a segnil'-se.
Oe'[lnis do natrum muriaticum convém am., ars.,
carbo reg., china, lyc., merc., nux. vom., Hatr., pulso

Antidotos.
Camph., pir., nitr., dulc.

Concol'dancia em syrnptomas.
Cak., puls., sep., sulph.

Exacerbações.
Moderam-se com calc., lyc., nux vom.

SymptQmas gemes q'lte desenvolve o natn17n 1Ituriuticwn.
Tracção pressi va nos membros. - Dureza de toda as
a rticulaçães, que estalam quando se faz movimento. Encurtamento dos tendães. - Tremura nos mu culos '
membros. - Disposição ás luxaçãe e a se derrear.Paralysias.-Inchação das glandulas. -Acce'so de incom modo, principalmente de manhã, ou de noite, com
nauseas, fraqueza, pallidez mortal no rosto, dóI' de cabeça, dormencia dos memJJros, necessidade de deitar-se,
etc. - Conse.quencias tristes de uma contrariedade.l\1anifestam-se os symptomas, renovam-se e aggravam-se
geralmente levantando-se da cama. -As dôres nocturnas suspendem a respiração e occasionam uma especie
de paralysia semi-lateral. -EfTervescencia de sangue,
geral, com pul ação em todo o corpo ao menor toqu.e.
-Congestão na cabeça, no peito e no e tomago, com
frio nas pemas. - Incomniodo depois ele ter muito fal-
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lado. - Grande relaxamento de todas as forças physrcas
e moraes, depois de qualquer fadiga corporaL - Peso e
preguiça. principalmente de manhã depois de levantar-se, com repugnancia para o movimento e ao Ilndar.
- Cansaço excessivo nos membros, principalmente de
manhã e estando assentado. - Fraqueza hystel'ica,Grande fraqueza. -Abatiménto e agilidade alternativamente nos membros. - Grande magreza. -Disposição a constipar-se. - Inquietações no COI'pO com
tremura.
lndicaç;lo thct'apeutica.

o natrum muI'. convém na alopecia-choréa-constipação - febre intermittente-dita nerYosa - gonorrhéa - hemicranea - incontinencia da urina de noite
'- prosopalgia-prurido -esterilidade- suppressão das
regras-tosse com urinas involuntaria -tumefacção
dos joelhos - ulceras na bocca - vertigem- vomitos
das mulheres gravidas.
NECRaSE. -Nécr ase, mOl't'i(icaçiio elos ossos.
Assim se denomina a morte da totalidade ou de uma
parte maior ou menor de algum osso. A necrose é a respeito dos ossos, o mesmo que a gangrena para as partes
molles: a parte necroseada, deseccada, falta de succo,
passa a ser corpo extranho, analogo ás escaras gangreno as; a natureza faz esforços, para separar essa porção
morta; ella a destroe das partes vizinhas e favorece sua
expulsão.
Indicação therallClltica.

Belladona, mCl'cltl'., sulphur, calcarcf1, lycopoditt1n e silicea.
NEPHRALGIA.- DMes nos rins.
Indicação thcrapeutica.

Nux vomica. Havendo pressão excessiva na reglao
lombar direita, suspensão da secreção da urina, impossibil idade de se deitar sobre o lado direito.
NEPHRITE.-Inflammação dos rins.
Dôr abrazadora, pressi va, na região renal, que ~c dillata ao longo dos ureteres até a hexiga; dóI' quando se
urina, estranguria e até ischuria, quando lla simultanea
inOammação dos dous rins, o que raríssimo àcon tece:
urina vermelha e ardente, o testiculo do lado inflammado é attrahido para o .ven tre, inchado. e dolorido; o
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mu culo inferior do lal10 enfermo está muitas vezes
adormecido e alfectal10 espasmodicamente; vomito' colicas; tenesmo. Aggravam-se as dÔres quando o' paciente se põe de pé, anda ou está inclinauo para a parte
doente.
Indicaçã9 1herapeutica.

Aconitmn, cantharüles, ptds. c salsaparrilha.
Aconiturn, cannabis e cantha1'ides. Havendo intlammação dos rins e da hexiga, com ischuria.
NEVROPATHIA.- E' o estado nervoso morbido ou diathesc ne['vosa, que se caracterisa por symptomas significa ti vos do estauo morbido nervoso, indeterm inado, no
qual os enfermos padecem perturbações funccionaes
variaveis de intelligencia, do movimento edesensibilidade organica, a formar um estado nervoso geral, a que
se tem dado o nome de nevl'opathia. As causas que determinam a nevropathia são as debilitantes, a syphilis e os
miasmas nephriticos e as hemorrhoidas.
Indicação therapeutica.

China, {e'rro, cu'usticum, bell., acon. e rnerc.
NECTILATIO .-Pestanejamento.
Movimento continuo e rapido das palpebras, que se
chegam e afastam alternativamente.
Indlcnção thcrapeutlea.

Spigelia, aj lidada de

{ern~1n

acetiwm.

Nitl'i acidulU. (Nitro acido.)

Caracter physiologieo.
O nitro aci.do exprime o temperamento sanguineo.

Tempo de aCç(lo.
Sua. acção se prolonga a 40 dias.
Meclicamentos a seguir-se.
Depoisdo nitro acido convém, além de outros, cale.,
petr., paIs., sulph.
Antidotos.
Camph., hepar, sulph.

nrccl ONA n lO

Concordancia em symptomas.
Puls., sulph.

Exacerbaçõe .
!\Ioderam-se com carbo veg., pul ., sep.,. ulph., merc.,
Iy(;., l'11us.

Symptomas geraes que desenvolve o nitro acido.
Dôres lancinantes como po·r espinho, principalmen te
ao tocar.-Rompimento nos membros, principalmente
depois de um resfriamento. - [nflammação e sensibilidade dolorosa dos ossos. - UIcel'acão dos ossos. - nachitismo. - Inflammação, incllação e suppuração das
glandulas. - Estalos das articulações. - Ataques de
epilepsia, precedida de repuxamento nos membros, e
seguidas de molleza do corpo e de roncos. - Dôres com
a mudança de tempo.-Dôres en iveis durante o somno.
-Exacerbação dos symptoma , de noite e de tarde.O passeio de carro alli via a maior parte dos symptomas.
-Grande fraqueza, e cansaço ger'al, com tremura,
pe o das pernas e necessidade de conservar-se dei tado,
pt'incipalmente de tarele ou de manhã. -Magreza excessi va. - Facilidade de resfriar-se.
Indicação therapeutica.

O !li tro ac. convém no absces o do seio-afTccções abdominaes chronica3-angina tonsillar-eardialgiacaria - cephalalgia-cancro da madre -dartro - dito
syphilitieo-diarrhea-dôr na pelle da cabeça-dyscrasia mercurial-febre hectica-gonorrhea-hemorrhoide !la tulenta - lmpigem - melaneol ia - obscurecimento da cornea-odontalgia mercurial-ophtalmia
syplülitica - osphyalgia - parotite -scarlatina - scialica - stornacaee - syeo is - syphili - transilli te ul(;era da bocea - verrugas.
NEVJlALGIAS.:-Dóres nervosas.
Indicação therapelltica.
I

China e platina, Havendo nevralgia da lingua, dóI'
pungente.
Magnesia polus articulos. Havendo nevralgia em geral.
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SulphtLr, calcarea carboníça e kali. Havendo nevralgia
temporo-facial. (Veja-se tambem CARDIALGIA e PnosoPALGIA. )
NOCTAMBULAÇÃO.
Syn.o~imo de sOlllnilmbulismo, OUiln tes é um gráo desta
enfermIdade, em que o doen le se ergue dormindo, anda,
trata de seus negocios, te., sem que de tudo isto se
possa lembnl' depois que acorda.
13ryonia e bellarloná são os m dicamentos que conviria
emprclrar para comI aleI' este ·incommoc1o.
NOTALGIA.-Dôr nas costas.
Jndicação tllcrapcntica.

ArseniclLm. Havendo TJotalgia periodica. Começa por
uma sensação de molleza e ancicdade na!'; costas, ahaixo
da omopla la, Gom pressão no eslomaO"o ; a dõr obe aô
depois mais para cima, passa a ardente, e ~ aggrava
com o menor taclo. E ao somno drjl'cções frequentes,
liquidas e amarelladas, dõr de excol'iação nEl anus, cansaço.
B"yonia. Havendo rigidez no sacro.
Rhtts e tolocynthides, Havendo violerttas dôres de dia
e de noite ao 10nO"o das costas, até aos hombros, nas
('.adeiras e na parte posterior das coxas.
~ ..x uaoscata.
Caracter physiologico.
A nux mo cata representa o caracter sanguineo nervoso.

Tempo de acção.
Sua acção

e de 1.0 a Ui dias.
,Medicamentos a seguir-se.

.

Depois da nux moscata convém: ign., nux vom.,
opio, pulso
Antídotos.
Camph.

Concordancia em symptOlnas.
Nux vom., puls.,
D. M.
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Exacerbações. '
lloderam-se 'com: sUic., rhus, nux vom.

Symptomas geroes que d'Cs&nvolve a nux mosc.
Dôres penetran Les e pressivas, que passam de um
lugar a outro, eque só occupam um pequeno e paço,
duram poucos in.stantes, mas reapparecem logo.-Trac'ção nos membros, principalmente durante o repouso,
como depois de um resfriamen to. - Por um tempo frio
(humido), dôres nos membros e nas articulações, 'c
outros incommodos. - Os symptomas ão aJ!gravados a{)
ar frio; o calor exterior allivia. - Afllicções acampa·
.nhadas de vontade de dormir e de disposição aos vaga.dos. - Ace·essos -de es vaimen tos. - Convu lsões. - Resfriamento, como a:contece subitamente depoi's do suor,
com dôr na nue.a e em todos os ossos. - Grande sensibilidade ·dolorosa de todo o corpo, mesmo estando
deitado. - Grande agitação do systema muscular. - Depois da mais levc fadiga, caflsaço c necessidade de dei,tar-se. - Grande cansaço, principalmente nos rins e
nos joelhos, como llepois de uma longa marcha, com
von tade de dormi r •
Indicação tbcl'apcutica.

A nux moscata convêm na suppressão das regraslasse convul a, e outros muitos padecimentos indicados
na symptomatologia geral e locaL
~ux VODlicu.

Caracter

p~ysiologico.

A nux vomica exprime todos os temperamentos, e
mui particularmen te o sanguIneo 'bilioso. E' o principal
'medicamento p~['a a, congeslões cerebraes.

'Tempo de cU·Ç(/o.
A sua acção é de Hi a 20 dias.

Mellicamentos a segui'r-se.
Depois da nux vomica con vêm: bry., pulso I mere.

~uapb..
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Antidotos.
Acon., camph., cha m., cocC., coIT., ign" puls.

Concordancia.
Puls., rllU •

E Jiacerbações',
nioderam-se com: a1'5., bry, , 1'11 !IS.
Indicação tbcl'apcutica.

A nux vom. convém nas aITecçães abdomi nles chro'nicas - amaurose - amblyopia - 3.ngina - apoplexia
-arthrite-astllenia - asthenia espasmodica dos meninos - atrophia dos meninos - aborLo - bronchiLecachexia - cardialgia-ca talepsia - cataphora - ca tarrho - cephalalgia -cancro nos labios -choréa - cahida do anu -colica-dita biliosa-dila nephriLica
-dita sanguinea - dita ventosa - congestão para a cabeça, para o peiLo e para o abdomen--constípação
- contracçãe prematuras do utero para o partocontra~ções espasmodicas do uLero para o parto-contracção espasmoelica elo anu -calos nos pés-dart.ro syphili Lico nos labios superior e iJlferior -delirio tremulo
- dentição difJici 1- el iafra mi te - diarrhéa - dóI' depois do parto - elór no cordão spel'maLico -dyspep iadysenteria - dysuria - ecchymose dos olhos - encephali te-estreiLamen lo e pasmodico do anus - enterite
- epilepsia - epilepsia abdomi nal - erysipela habi tua I
- exukeração do seio- febre catarr1Jal-febre gastrica - febre intermittente- febre nervosa - febre
pi tuitosa - febre puerperal- febre l'1Jeumatica - febre verminosa - fla tulencia - frieiras - fungos medular - furunculo - gasLricismo - :;l05 algia - gonorrlléa - grippa - beimiaLhinse - hemoptysia - hemorrhagia dos olhos - hemorrhoidas - hepa ti te - hernia
- hernia crural - hernia estrangulada - hydropesia
abclominal- hydropesia do peito - bypochondria hysteria - ictericia - i mpigem - ischuria - leucopblegmasia ~olorosa -leucorrbéa - lypothimia - lithia e - mania - melena - menstruação dillicil II!enstruação supprimida - metastase do leite - metrite pUeI'peral - metrorrbagia - myodesopia - nephralgia - nevralgia "celiaca-noslalgia - odonlaJgia-
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ophtualmia - orclJiLe-oLalgin- oLi Le-para Iysia -pC!ralysia da perDa eSLluerda- peripneumonia - photophobia - phLl'ica - tliLa larYllgea - plethoradiLa das mulberes gravidas - lJleurodinia - pollnçõcs
- presbyopia - príapismo - prosopalgia - p,oiLe pyrose - rlleumaLismo - dito da espinha dorsal-.sarampão - scíaLica nervosa - spasmo na g;Jrgan Ladito do phuynge-dito Lonico--;-slomacace-stranguria - suppre são das regras - susurl'O Llos ouvidos
- tosse - dita convulsa - dila com vomito - so~
lu~o - tumefacção do testículo - tumor J;la boccatun;lOl' na vagina - ulcera -:- dila na bocca e na lingua - urticaria - vertigem - vomito: LIa bebadosdilas das mulheres graYitlas - tlHo idlOpaLhico..

Symptomc!s geraes que desenvolve

lt ?lUX

vmnica.

Dõres lancinantes, arfluejan Les, ou e"lremccen Les,
despedaçanles e tracLivas, com f;cnsaçJo ((e lorpor e d.e
fraqueza paralyLica das. parles alfecladas. - Dôres tão
excessivamenLe insupporlaveis, que anl. se desejaria morrer. - Ddres de monilic;Jç-ào 11l1S membros
e nas arLiculações, a maior pal'les das Vezes ue manhã na cama, e duÍ'anLc ou Llepuis do movimeRLo.Tensão e rijeza, adOl'llle<.:ÍlllcnLo e lorpor, cansaço, alquebl'amento c paralysia dos membros. -Tremor do.
membros. - Palpilação lios muswlo. 011 sensação como
se alguma cousa e moyessc.- [mmollilidade da articulações.- Contr;lcçÕe" cra mpoidl' de muitas partes.Acccssos Lle convulsões, de caimbras, de tetaDos e outro, spasmo, algum;)s veze com grilos, Llcrrean~ento
da cabeça, tremor dos m~mbros, cva:':llaçâo involuntaria das dejecções e das ourinas, "omi LO, "1)01' é.luuncIante, sêde e respiração arquejante. - Toda emoção
colerica renova os at.:ccssos epilcpticos. - Os acc). sus
de imp rtinellcias ão seguidos de uma sen ação de
torpor e le aLlormccimonlo nas partes arreetadas. Acce .os cle indi 'posiljão, principalmente depois do jantar, de tarde ou de noiLe, e algumas vezes com nausoas que excedem da cavida le uo cslomago, a.nxieclade,
fraqueza e tremor dos membros, calor pa sageiro e pallidez do 1'0 to, zunido nos ou vido , dôres na éavid~dll do
eSlOJIlago, formigamento nos pés e nas mãQ~, e ~e
oe. idade de deitar-se. - Aoces o de c1csfallecirpQnto
depois do menor esforço, principalmenLe d~pois de passear ao ar, e algumas vezes com vertigens, atordoamento, scinLíHamento, nevoeiro Lliante dos olhos e
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fervor do sangue. -GI'ande alqucuramento e fadiga,
mesmo de manhã despertando, ou depois de estar levantado, e grande prostl'ação depois do menor passeio ao ar. - Quéda rapida e ~ ral das fQrças e grande fraqueza dos musculos, com andar vacillante e
prostração. -Sobre-excitação de todo o systema nervoso, com mui granue impressiúnabilid;llle-de todos
os orgãos, principalmente da vista e Ido ouvido, Sensibilidade excessiva e repugllanc~a ã corrente de
ar, com dispo ição para se re friar façilmente.DOl'mencia Jo corpo, preguiçn. c 1J0rrOl' de todo o
movimento com mui ta neces idade ue tlc~r dei tado
ou assentado, posições nas quacs todas as clôres . ão
alliviadas. - Os o!frimentos que appareceram durante o repouso na alwva, melhoram-se pelo passcio ao
ar livre, e vice-versa. - O café, o vinho, a fumaça do fumo, a meditação e as vigil ias, assim como
um tempo ventoso, provocnn ou aggravam tambem
muito os soITrimentos. - Dc maHhã, ao levantar, ou
de noite pcla volta das 'oilo ou nove horas, e tambem depois do jantar, sente-se ordinariamente mais
atacado, e muitos soll'rimentos aJ)parecem pcriodicamente n'uma ou n'outra de:;ta épocas. - Magrcza
do corpo.

o.
OBESIDADE. E' o excesso de nutrição manifestanuo-se pela ex traord inaria gordura.
Indicação tlWI'31lclltiCll,

Combate-se este e.tado com: cale., caps., ferro
OBSTRUCÇAO ALVlNA.- Constipação do ventre ou
difficuldade de evaCuar as matcrias fecacs.
l.1ldicação thcl·Ulwutica.

Al'gilla. Convém na constipação nas crianças.
Bt yonia, ajudada de n1tX vomica. Convêm nas dij ecções
dUl'issinlas de oito eU). oito dias.
G.arbo vegl/tabilis. Convém na constipação hemor·
rhoidal.
.

DICCIONA RIO

Lycopodiwn. Convem na constipação com accesso de
violen tas coi ica s.
'
. Nux vomica, Convém l'la constipação de seis dias; vertlgem, atordoamento, peso de cabeça com sensação de
bebedeira, congestões na cabeça e symptomas gastricos.
Opium. Convém na con tipação em geral.
Opinm. Convémna constipação das mulheres pejadas.
,Phtmbu1n Convém na constipélÇão de 19 dias.
PSOriCll1n. Convém na constipação habitual de uma'
criança desde a nascença; sulphur, alumina e opiwn só'
hviam produzido melhora passageira.
Stanll1l1n. Convém na pie n itude, ventre como balão"
incommodo, calor na.cabeça.
8'ulph'llT. Convém na constipação pertinaz.
Veratrll1n album.
OBSCURECIM ENTO DA CORNEA transparente, resullante de inflammação dos oluos.
Indicaf,'ào thCl·apClllica.

Cannabis. Convém externa c intel'lJamente. Uma
mancha parda alvacenta cobre a cornea toda.-Belladona cara a ophlhalmia ele que esta molestia estava
complicada.
Elljjhrasia, alternada com cannnbis. Convém quando
a milior parte da cornea esl.ú oll, cl1rccida com manchas,
Enphmsta.. Cun vém no ob 'curcGi l1len to da cornea.
toda.
Ma,gnesin,phosphor., silicea. Convém no ob curecimento leucol11aloso em consequencia de uma ophthalmia
traumatico-arthritica, com vertigem, prurido e ardor
nos olho. e nas palpebra5, suspensão de menstruos, dilatação da pupillas, phOlophobia.
OBSTlPIDADE LATERAL.-Cabeça torta.
Variedade de r]wumatismo, que tem a sede nos musculo do pe. coço, e obsta ao movimentos da cabcça,
de modo (Jue o doente vê-se forçado a detêl-'a inclinada para o lado enfer mo.
Indicação thcrapeutica.

Lyco)Jodillln, merc·" bell., a,con.
ODAXISMO. E' a comichão muito activa e incommoda
da pelle, Comba te-se com: bell., O1'S., merc., sulphur.
OOONTALGIA.-D6res de dentes que provém de cal' ie
ou podridão dos dentes ou de maldade do estomago.
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Acidurn nitricmn. Convém na odontalgia pulsativa,
'00m aggravação nocturna, em consequencia do mel'·
cw·io.
Aconiturn. Convém na d6r violenta e formigante nos
dentes, com exacerbação depois do meio dia, e sobretudo de noi te orga mo na cabeça, calor e vermelhidão
das faces.
Aconitmn. Convém na odontalgiapulsante com congestões na cabeça.
Agaricus rnuscarius. Convém na odontalgia aggrava,da pelo frio.
Alwnina. Convém na odontalgia ao tempo da mas:tigação.
Belladona. Convém nas d6res laceran tes e comprimentes nos dentes da maxilla superior, sem que um só
esteja furado; os den tes parecem mui longos; a inspiração do ar fresco excita as dMes, o tacto 'iS aggrava,
exacerbação á ~oite e de manhã; face rubra e abrasada.
Belladona. Convém na odontalgia com trismo.
Bryonia e rlms. Convém na odontalgia intoleravel;
sensação como se arrancassem os dentes todos; o calor
da cama, o ar quente e frio aggravam as dôres.
Causticmn. Convém na odontalgia ; gengivas dolori,da, que sangram facilmente, làceramento nos muscu,los da face, no olho e orelha do lado enfermo.
Calcarea. Convém no laceramento por accessos de dia
e de noi te, nos den tes furados e nos sãos, aggravado
com frio, especialmente por correntes de ar, grande
sensibilidade dos dentes ao contacto do ar, ainda fóra
dos accessos.
Charnornilln. Convém na- odontalgia em consequen·cia de resfriamento: os alimentos solidas e liquidos ,
especialmente bebidas quentes, café excitam eaggra:vam as dôres.
·Ch(Jflnomilla. .Convém na odontalgia violentíssima
com desasocego, gemi-dos, 'inchação da face esquerda,
. um dos molares da parte esquerda da maxillà superior ~stá ouco, gengivas daqueUe laia inchadas e
abrazadas, insomnia; queixa-se o doente de uma dôr
pressiva e roedora nos dentes furados.
Charnornilla. Convém na odontalgia forte e periodica no ultimo dente molar do lado esqúerdo da
maxilla inferior; '0 dente está furado; a d6r consiste
em um repuxamento e eru abalos, e augmenta depois das comidas..
.
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Chamomilüt. Convém na odo1'l.talgia forte e pel'iodica no ultimo dente molar do lado esquerdo da
Ittaxilla inferior; o dente está furado; a dõr consiste
em um repuxalhento e em abalos, e augmentam depois
das comidas.
Chamomilld. Convêm na violenta odontalgia, com
exacerbação nocturna e tumefacção das gengivas; a·
mesma dôr consiste em prurido e formigueiro nos
dentes e em picadas que atravessam o lado esquerdo
da maxilla supel'ior,
China. Convém na violenta odontalgia, espeeialmente de noite e depois das c011lídas. O doente não
póde errcon traI' melhora senão apertando bem os
dentes, ao mesmo passo que o menor toque exaspera
mui tas vezes a dõr.
Cotrett. Couvém na oU9ntalgia com excitação do
systema uerVOf;O.
Euphorbia. Convém na odontalgiá pulsativa e blltente,
como se se cerras em os dentes com ulh parafuso; temor
doloroso e sen ivel, pril1cipal11lente ao tocar-se-lhe por
baixo do dente canino direito; desenvolve-se depois
este tumor como abscesso; erysipela das faces.
Graphites, Convém na odontalgia em todos os dentes
do lado esquerdo, com cephalalgia semilateral por'accesso; exacerbação nocturna.
Hyoscya1nus. Convêm lia odontalgia em todos os
dentes da parte direita tIa maxilla superior, cariados
óu sãos, que alIectam a maxilla superior e a aza direita do nariz e se e tende atê á raiz do mesmo e
olho direito; ella ataca t~mbetn a maxilla inferior,
mas em úlenor gráo. Gengivas inchadas. Consiste a
. dôr em laceramento e pulsação, e aggrava-se com a
ptéssão sobre os den tes aIfectados. Sensação como
se fossetn os dentes mui compridos.
Lachesis. Convém quatldt'l ha atroz püxamento,
picadas surdas na raizes dos dentes da maxílla
inferior, ganhando muitas vezes a maxilla süpetiót até
a otoelha' manifesta-se esta dôt depois de acordar,
depois de comer e de tomar bebidas quentes ou
frias.
lrJagnesia carbonica. Convém na 'dÓI' ftirante em uln
ou em mui tos deu tes do lado esquerdo da mãxilla
inferIor, laceração no lado dIreito da face até á região temporal, com hgidez dos muséUlús da nuca e
do pescoço. A dôr é moderada de di~, mas violentissima á tarde e á noite, a ponto da doente se ver
forçada a llassear no seu quarto.
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.Merctttius vivlts. Convém na odon talgia da mulher
pejad·a: gengivas inchadas, lividas de vermelho vivo
nas bordas, como roidas, dolorosas e mui sensiveis;
lingua sensivel, cheiro putrido da bocca. Dôres l:mcinantes nos dentes cai'iados e nos sãos. A' noite,.o
ar frio e bebidas frias aggi'avam a dOr.
il'lercnrúts sol'ubilis. Convém quan:lo ha violen tas
dOres !an::il1antes nas den tes da maxilla inferior,
que obrióam o doente a largar o leito; gengivas pallidas, inchadas e com comichões. A esfregação tlos
dentes faz desapparecer a dar por momento, o calor a
diminue, o ar fresco a excita fortemente.
1I1el'cnrius solnbilis. Convém na violenta coceira, qu.e
obriga o enfermo a coçar-se; ulcera junto de Uili
dente molar cariado; as gengivas do lado esquerdo
ua maxilla superior estão muito inchadas ue vermelhas; inchação indolente da face esquerda; a ill'piração do ar fresco pl'ovoca d6r lancinante; com o
calor diminuem as dóres; augmentam de noHe.
lIfezeremn. Convém na odontalgia em consüquencia
de resfriamentos: dOres molestantes no lado esquerdo
das maxillas superior e inferior, alternadas de dÓres
furantes em muitos dentes, e picadas até ao osso juga!
esquerdo. Os dentes do lado esquerdo estão embotados e parecem compridos: todo o lado esquerdo do
interior da cabeça está adormecido; dôres puxantes
em difIerentes lugares da cabeça. O movimento e
tacto aggravam a cephalalgia e odontalgia; arripiumenta á noite; humor descontente.
lIfezereum. Convém nas dóres palpitantes, pungentes,
agartantes, n'um dente molar da maxilla superior,
persisten te de dia e noi te, sensação de embotamen to,
como se lhe arrancassem o dente enfermo.
Nux vomica. Convém na odontalgia lancinante e
puxante, sem inchação das faces, especialmen te de
noite aggravada pelo frio e calor, mas sobretudo pelu
ar frio; grande s'ensibiJidade dos dentes ao ar frio.
Nux vomica. Havendo violenta. dOr de excoriação em
toda a maxilla superior, com cavadura n'um dente
cariado da parte direi ta, alternada com picadas atl:
aos ossos da face, especiálmente de manhã andantlo
ao ar livre e durante as comidas.
Nux vornica. Havendo violenta dÓI' cavanlc ))'Ul1l
dente molar da parte esquerda da maxilJ:I 'uperio/',
com picadas em todo o lado e querdo da fac'; o
l'alor diminue e te' symptoma:-.
D. ~[.
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N1l.YJ vomica. Havendo cavildura e furamento nos dentes todo..
Platina. Havendo cavadura pulsativa em todo o lado
direito da maxilla; aggravação de noite no tempo do
descanso, Jagrimas involuntarias, sensação de adormecimento tensivo na face da parte enferma; menstruos
mui anticipados e abundantissimos.
Psoricum. Havendo odontalgia.
Pulsatilla. Havendo odontalgia de mulher gravida por
accessos, sobretudo de noite, com sensação de calafrio.
Pulsatilla. Havendo odontalgia pulsativa no lado esfJuerdo do maxillar superior, com l'epuxamento alé
ao olho e querdo; aggrnvação nocturna no leito. A
morada em camara quente, comidas e bebidas quente,
augmentam a dôl', o ar livre a diminue.
Pulsa,tilla.. Havendo dOres lancinantes n'um dente mQlar furado, que chegam ao lado esquerdo da face e vão
até a orelha. Ao mesmo tempo calafrios e palpitações
pelo corpo todo.
Pulsatilla. Roedll ra puxan te e lacerante nos dentes
molares ~uperiores e inferiores do lado eSfJ.uerdo. A
lllaxilla inferior acha-se dolorida no tocar-se-lhe.
Rhus. Havendo bceramento nos dentes e na cabeça
da noite até o dia seguinte; não póde o doente estar
dei lado .
Rhus, Havendo odontaJgia depOIS de esfriamento : o
calor allivja as dOres,
Sabina. Havendo violenta odontalgia, sobretudo na
cama e depois de comer, sensação como se quebrasse
o dente, abundante sangramento das gengivas.
Sepia. Havendo odontalgia de mulher pejada: dôr pulsante e batente, gemidos; agua fria diminue as dOres.
Sepia. Havendo odonlalgia pulsativa e lancinante que
'Vem ter ás orelhas e braços, respiração constrangida
e diflicultosa.
Silicect. Havendo .inchação do osso ou do periosteo
ilo queixo 'nferior, odontalgia pulsativa.
Spiçclia. HavenJo odontalgia pulsativa complicada
Ge prosopa19ia.
.
StaphySltflria. Coceira violenta rodente com dolorosos
repuxamentos, ora ao longo dos dentes dianteiros,
ora atê ao olho, maior de manhã e depois de comer,
a mastigação, o ar livre e bebidas frias aggravam a
dóI', o calor a din inue. As gengivas sangram-se facilmente.
S'U?plltll'. Havendo oc1ontalgia pulsativa com incha,ção da gengivas.
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lTeratrwn. Havendo odontalgia pulsati I'a com inchação da face, suor frio na testa e fraqueza geral.
Nux vomiea. Havendo violenta dóI' de excoriação em
toda a maxilla inferior, com cavadura n'um dente cariado da parte direita, alternada com picadas até aos
ossos da face, especialmente de manhã andando ao ar
livre e durante as comidas.
Nux vomiea. Havendo violenta dóI' cavante n'um dente molar na parte esquerda do maxilJar superior com
picadas em todo o lado esquerdo da face; o calor di'minue estes symptomas.
Nux vomiea. Havendo cavadura· e furamento nosdentes todo .
Platina. Havendo cavadura pulsativa em todo o lado
direito da maxilla, aggl'avação de noite no tempo do
descanso, lagrimas involuntarias, sensação de adormecimento tensivo na face da parle enferma, menstruas mui anticipados e abundamissimos.
Psorieum. HaVendo odontalgia.
Pulsatilla. fIa vendo odontalgia de mlllher gra vida
por accesso , sobretudo de noite com sensação de calafrio e pallidez excessiva. O ar preso allivia as clóre'.
ODONTALGIA GASTlUCA- ou eldre de dentes provenientes elo mio estado do estomago.
Indic:u:ão thcra lcntica.

Nux vomiea, ipeeawanha e pttlsatilla.
ODO TALG1A RHEU~IATICI\. OU SrPHLLITICA.
Indicação

tberapelltic~.

A dôres ele dentes causadas pelo l'beumatis1l1o syphili tico comba tem-se com: nux vomiea, pulsatilla,
mercurius SOlltbilis, mere. vivus, ehamomilla, bryonia,
mezereum, ealenrea earboniea e aeonitwn, sobre tudo
cm pc soas dispostas a congestões.
ODONTALGIA NERVOSA, devida á acção do ar ou do
COIl lacto ele alguma substancia doce, ou acida ou salgada.
IJldica~ão

tbcrallcntica.

CoO'ea, spigelia e belladona.
ODO 'TALGIA SANGUINEA.
Indicação Ihcl·apeutica.

~eonit nm? ]Jltlsatilla, hyoscüunlllr,

'a ama, scp ta,,

slllphur, aellac70wai

f.,. ,

,*v .
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rara as dures de dentes cm geral convém: bry.,
rhatn. clt1'n., na/r., sap., salsap., zinco
Se as dóres são nos dentes incisivos convém: colch.,
kali, mago 1nnr., nux 1Ito$C., t'lms.
Se nos dentes caninos convé1;J1: 1'hus.
Se nos molares convém: bry., chin., creos., ÚI~C.
Se são os dentes superiores os que doem convérn,:
amm., carb. 'Ceg., chin., aeos., =inc.
Se os inferiores convém: bell., cantlL, Ca!i~st., cham.,
Iam'., natr., plumb., staph., zinco
Se são as cIóres cm cientes cariados convém: bell.,
borax., mezer., natr., plmnb., staph., tart., sep.
Se as gengivas doem convém: borax., merc. nux
'Com., slaph.
Se são as gengivas superiores convém: cale., Tonta.
Se são as inferiores convém: salsaparrilha.
Se lIa máo clleiro na boca con vém: cm'b. veg., more.
üEDEMACIA.- OEdema .-Inchação.
Inchação pa II irIa causada pela accumulação de um
lif[ui lo soroso nos intervallos do tecido cellular. Esta
inchação é moI/c, cede ao nedo e conserva a impressão c1el1e por algum tempo. Ha duas variedades: <:eelema
quenle (inflammatorio), cm flue a pelle está diltltada
e e1oloro a: e melema frio, que é indolente.
hlllica~ão

tbcl':lllcutica.

Aconilllln. Ha,endo mdema llegmonoso.
Bryonia. Hrtvendo mdemacia fluente.
Chma. Havendo redema elas extremidades depois de
rn fermidade mui debil itan teso
Fernt1J1. muriaticwn. Havendo redema.
Ledwn. Hnenc10 redernacia por cima e por baixo
da rotula.
P1/1satilla. Havendo mdema das pernas com cessa.ção
rIas regras.
Rhus e snlphm'. Havendo redemacia quen te em roda
(]C\s malleolos.
Hepaí' sulplmris, calcar,. Havendo mdema dos pulmics.
Para o melema cm geral convém: a.nt. crud., calc.,
ca]Js., cupr., fett.
üPHüRITE.-Inflammação dos ovario~.
DóI' na região inguinal eSfluel'da· ou dirnita, i~ncha
ção mui scnsivt.ll, circumscripta, dolorosa ao tacto, na
me ma região muitas vezes acompanhada de affecçães
da parte vjzin~la e de moviment.o febril. A inllamma{;Io corneçante ou chronica, 0't1 pouco con. ideravel,
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não é tão facil de conhecer; e todavia é aqui odiagnostico importan tissimo, porque esta moles tia é muitas
vezes causa de desorganizações e de numerosas e variadas degenerescencias que atacam os ovarios, que se não
podem prevenir senão com prompto e feliz tratamen to
da in[Jammação destes orgãos. O unico symptoma destas
r. pecies de inflamm,ações é então uma dOr na região
inguinal, ii vezes pouco forte ao tempo do repouso, ou
quando o doente está de pé, ma mui sensivel á
grande pre. são sem inchação, com sensação de calor
na vagina, ás veze ardôr no canal da uretra quando
urina, ou dôr na coxa correspondente.
hulic:u:ão thcralleutica.

Nux vomica, bl'yonia, snlph1W,

Para a inflammação dos rins convém: canth" leali,
bell., chin., hepa,/',

1t'!W;

'liom., zinco

OPHTllALMIA.- rnllammação dos ollJOs.
Variam os symptomas da ophthalmia aguda egundo
ella é leve Oll grave.
No primeiro caso O doenie queixa-se de dÓI' ou de calor
no olho, algumas vezes uma especie de prurido que
o obl'ig-a a coçar' a miudo, ou a sensaçao de grão de
arêa deba'ixo da. palpebra. Ao mesmo tempo avermelha-se a coojunctiva, ou sGja na totalidade ou só
em parte, e ordinariamente o ultimo caso ea conjunctiva
occular a afTectada ; augmenta a secreção das lagrimas,assim como a das. glandulas de l\Ubon (n9me da.do
aos fonicullos palpeQraes): o olho {az-se humido de
dia, nc1le se formam filamentos e nocos mucQsos, e de
manhã estão as pestanas grudadas por uma mataria
viscosíl c amareUada. Os movimentos do globo do alba
são algum tanto constrangidos e dolorosos; a impressão
.da luz é penosa. Não é ordinariamente esta doença
acompanhada de movimentos febri5.
Na ophthalmia aguda forte, a dóI' é violentíssima, o
calor ardente; a conjunctiva não só vermelha, mas
'até inchada a ponto de formar em roda da cornea um
rolete circular; Of; movimentos do olbo são custosos
ou totéflmente Í.npedidos; °a impressão da. luz provoca
dôres fortíssimas, e traz comsigo a contracção con~
vulsi va de todos os musculos destinados a proteger
o olho; a visão é confusa '; os objecto parecem em
alguns indi,viduos colorido de vermelho ;as lagrim..as seCI'etada emabundnncia,corrempara a face,quecoram;
a. palpehra8 pl'gadas só com difTIcnlclade se descolam.
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Violenta cephalalgia, in omnia; elevação do calor, sêde,
frequencia de pulso, geralmente acompanham esta Vll.riedade de ophthalmia.
Em ambas adquirem os symptomas, por muitos dias,
maior intensidade; permanecem depois estacionarias;
diminue depois a violencia e desapparece por gráos :
ora se limitam a um olho, ora apparecem simultanea
ou successi vamen te nos dous OlllOS.
Aconit1t1n e úelladona, ajudados de sulphur. Convém
nas echymo es no olho, photophobia extrema, violenta
cepbaJ'dlgia,
A1'senicum. Convém na oph thalmia porfiadissima;
ulceras da cornea; grande photophobia.
Arsenicmn. Convém na injecção ela conjunctiya ; Yiolenta e ardente dôr no olho; febre. .
Belladona. Comém na dôr nos olhos e por cima delles ;
ardôr nos mesmos; photophobia; de manhã estão os
olhos grudados; calor universal; pulso frequente.
Belladona, ajudada ele wlphuT. Convém na photophobia; lacrimação con ti nua; ardôr nos olhos.
E1/iJhrasia. Convém quando os olhos estão inflammados; palpebras coIladas e inchadas; corrimento mucoso com sangue: corysa.
Hepa/' s1tlph. Convém quando ha violen ta dôr por
cima da sobrancelha direi ta ; lacrimação abundan te do
olho esquerdo; photophobia; rubor na conjunctiva,
nos angulos do 01110; o tacto causa forte dôr de quebrantamen to.
Merclwíus solttÚílts. Convêm na leve ophthalmia com
dór ardente e picante, que augmenta ao ar livre; abundante lacrimação, principalmente de noite; photophobia; dejecções viscosas que escorriam o anus.
Calcarea ca·/'bonic~. Convém quando o olho direi to está
levemente inllammado; uma risca parda atravessa a
superficie da pupilla; forte pressão no olho; grande
photophobia.
SttllJh'IW. Convém quando o olho direito está vermelho; turvo; palpebras inchadas, com secreção de
muco purulento' photqphobia; dóI' pungente por cima
elo olho; lagrimação; pouco appeti te.
Lycopodiwn, depois de inutil o uso de wlphtt/', digitalis, pulsatilla. Convém nas palpebras inchadas, escal'oticas, com inchação elas glandulas de Mibom.
Nux vomíca. Convém no ophthalmia em um bebado; ardentes dóres; lacrimação' Ilorescencias rubras
sobre a arcada zygomatica c sobre o J1ariz.
Rhll'. Convém na inílalllmação do dous olho : o
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branco do olho está colorido de rubro pallido ; picada
e ard6r nos olhos; vista turva; de manhã estão os olhos
pep;ados chumidos.
.
Sep'ia. Couvém quando ha comichão nos dons olhos;
palpebras inchadas, photopbobia; lacrimação; obtrucção do nariz eEqu~l'(lo; illlomnia.
S1tlphlW. Convém na violeu ta ophthalmia em um
menino de nove annos que cahir em cal, com inchação
e vermelhidão nos olhos; ard6r nas palpebras, que
estão inflamma las e vermelhas, com dares tensi vas ao
moveI-as, e d6r de quebramento fechando-as ~ impossibilidade de sofIrer a luz do sol.
S1tlphu1'. Convém na ophthalmia em cOl1sequencia de
um resfriamento; il1f1ammação do olho esquerdo, com
violenta pressão; o olho para maior. Palpebras inchadas; a tunica albuginca, vermelha, a corne'a tenra;
ulcera da cornea; photophobia; dMes violentissimas
e pressivas em roda da orbita, c[ue se aggravam pelo
movimento das palpebr!ls e pela luz elo sol; a c161'
affecta a cabeça toda, e de noite exaspera-se.
Aconitmn e arsenico. Convém na photophobia: lagrimação ao abrir o olho; cornea embaciada; conjunctiva
muito vermelJ1a; íris mais sombrio; ardente calor
no olho; violentas d6res na região subortinal, para
a testa e fontes, mais que tudo á noite e 'á tarde,
martelamento, pulsação na cabeça.
Aconitum em dóses repetidas.
Belladona e sullJlmr.
Belladona, cocculus e snllJhur. Convém nas àôres
arthriticas em roda da orbita; varices da coujunctiva.
Colocynthis. Convém na excessiva cepbalalgia; dôres
ardentes e incisivas no olho direi tI); congestões na
cabeça.
Nvx vomica. Convém na dóI' coçànte das palpebras; a luz do dia é intoleravel; d6r lancinante nos
olhos, de noite.
Sulph1tr. Convém na photophobia; conjunctiva
levemen te avermelhada; escl ero tica cór de rosa, transparente, dóI' á roda do olhD.
Ophthabnia arthritica com obscuração leucoma tosa :
dóI' pressiva e lancinante nos sinus-frotaes das 01'bitas ;
lacrimação: crocus, belladona, nux v01nica, euphrasia
e spigelia curaram a inflammação.
Calcarea carbonica, phosphoro e silicea foram ministrados C0m bom exilo contra o escurecimento da corRea.
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OPH'f,HALMIA CATARRHAL.
IJltliC:l«<ão tbCI':lllCutica.

Belladona. Convém na ver1uelhirlão, das palpebral>;
sensação de queimadura; photophobia, seccura, corysa
e tosse espasmodica.
China. Convém quando ha .leve rubor da conjunctiva do olho esquerdo; o movimento dos olhos é doloroso; sensação de um grão de arêa debaixo das
palpebras; exacerbação á noite, cephalalgia fl'ontal.
. Digitalis. Convém na inchação, vermelhidão e ard6r
nas palpebras; olhos mui sensiveis á luz; a conjunctiva do globo do olho e das palpebras vermelha;
sensação. de arêa nos olhos; lacrimar,ão continua,
abundante secreção de muco puriforme.
.
Digitalis, ajudada de merC'ltri'us sol'ltúilis. Convém na
conjunctiva de vermelho uniforme, abundante lacrimação, palpebras mui colIadas revestidfls de muco
e a borda Inferior mui lubrica c inchada, violenta
corysa.
,
Nnx vomica. Convém na ophthalmia em cousequencia
de resfriamento. Violenta 'Pressão nos olhos ao menor
esforço para abril-os; echyamoses no branco dos
olhos, palpebras vermelhas, inchadas e grudadas com
llip.cosidades.
OPHTHALMIA CHRONICA.
A ophthalmia chronica tem assento especialmente na
conjunctiva palpebral. ElIa succede muitas vezes á ophthalmia aguda, outras vezes é primitiva. AfTecta em
particular a individuas fr:acos, aos que vivem em lugares onde a luz é mui forte, onde o ar é ennevoado de vapores irritantes, aos que têm os olhos
continuamen te fixos em objectos pequenin.os.
São séus symptomas: 1. o, dói' surda que cessa e
volta por intervallos, e mui tas vezes reproduZida
pela fad.iga dos aUlaS, vigilias, quebras de resgual'do,
etc., etc. ; 2.",. vermelhidão sensivel e leve irrflarumação
da conjunctiva, sobretudo no bordo livre e face interna das paI pebras; 3. o, uma especie de fraqueza
da vista, que não deixa sustentar prolongado ,'trabalho
e lacrimação habitu,aI. A marcha desta ophthalmia é
desigual. Seus sympt'omas augmentàm ou diminuem
frequentemente; ás vezes desa,pparecem ; n'outros casós
persistem indefinidamente. Muitas vezes accrescem
belidas, pustulas e ulceras.
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th.erapcultea.

Calcarea cal'bonic(~ e si!icea, ajudada de r/tlls. Havendo inllammação elas palpebras, globo do olho muito
vermcllJo~ phOlopllobia, ag"lutinação nocturna do olho.
Calcarea carbonica e bclladona. Havendo grande photophobia, violentas dOres, gritos quasi continuos.
perpetua lacrimação, ex.afllhema em roda dos olhos, face
escrophulosa. E' arseniCltTn acidmn, nitricmn e calcarea
Gal'bonica, que convém contra as belidas da comea.
Sepia, ajudada de wlplll'. Havendo odontalgia
chronica com violenta photophobia, pustulas purulentas no globo llo olho, aglutinação noctul'Ila.
opnTHALMIA INTERl\lITTENTE.
lndicaç:'o thcraI.cutica.

Belladona. Qualluo a conjunctiva do globo do olho
e tá vermelha, lacrimação, photophobia.
OPHTHALl\lIA MEHCURIAL.-Em consequencia de
abuso do mercurio.
Indicação tberapclltica.

Acidmn nitricmn, a'Il1'1t1n, ars.
OPHTHALMIA DOS RECEM-NASClDOS.
Consideravel inchação das palpebl'as, impossibilidade
de as abrir, tumefacção e rubor da conjunctiva, e ás
vezes volta das palpebras quando o men ino faz esforços
para chorar. A esta inchação, que dura poucos dias,
succede uma abundante secreção de mucosidades puriformes. A estes symptomus locues se ajuntam movimento febril intenso, grito', tremor continuo,
insomnia, vomitos. A's vezes cm poucos dias a comea
e faz opaca.
lmlic:lção tbcl'apcutica.

Chamomilla. Havendo inchação, rubor e se::rcção
mucosa das palpebras; grande photophobia, impossibilidade de abrir o olho esqllenlo.
Du{cam.rwa. Havendo ophthalmia com coustipaç:i'o.
RhllS. Havendo palpebras mu~to intlammadas e fortemente grudadas, um muco punforme corre de tempos
a tempos pelas palpcbl'a ·.-Bell" acolt.
.
D. ~I. 58.
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OPHTHALl\lIA UlIE "íATICA.
lnrli'llução thel'npl'u1õca.

Bellndoll{l, Havendo c1CfI'l'3 repuxantcs. e laceranic:t
em roda do olho; dOres pungentes, nJ"(lentcs c pressi\'asno olho dircito, lacl'imaçiio, pltotophobia, uilatação das
pupillas, conjllll li\a l l1o gloho tlo ollto dircito muito
vermelha.
.
ltlercurhls solnD. IIavrndo a esclcrotica do olho di-l'eito vermelha, ulcera ela cornea; llOref; 1..11'cranlr.s C
i'ul'antrs no olho c na partes cireuIDvizinha. , ex,'ccrhação ele tarde e ,i noite, photopllObia, vist:i
nebulo.a.
Spigeria e ell/lhrllsia.. lIanndo olho direi [o inflammaelo,
mui y rmelho;. Yasos sanguineos rngorgitados c brilham cm fÓl'm.a lle cil'Glllb rubro-awlado, a cornea se
perturba, violcntas düres no olho e na orbita.-NuX'
vomica para a l'cchymo e csclcrotica que aintla fica
depois que os c.ntros symplomas desapparcccram.
L

OPHTHALMIA ESCROPHULOSA.
Anenlcum.

Belladona. Quando Of; vasos ela csclerolica estão vermelhos e como injectados ele sangue, dolorosa pressão
nos olho., pllotopllobia, ramela que gruda os olhos·
de noite.
.
Bcllctclona e snlphul'. Havendo pesLancjamento, bordas.das palpebl'as inchadas e inflamrnaclas, aglutinação
-nocturna das palpe})ras, picadas nos olhos com lacri-mação, pllOtophobia, conjunctiya entrelaçada de vasos
avermelhados.
Belladona, ca/carea ca.roonica, rycopoclimn e sepÍ'a. Ha"\Onda o 011 o esquerdo levemente 'inflammado, cornea
inteiramente turva, suja; vista fraquissima, olho direi to inflammadissirno; palpebras inchadas, vermelhas,
escoriadas; corrimento de matoria acre, liquida e purulenta; lacrimação, grande photophobia, dóres pungentes, arelentes e furante~ no interiol' do olho; ulcerasé belide~ da cornea, inchação das ulceras do pescoço.
Belladúna e" ignatia.- PhotopllObia, globo do- Ellh()
vermelho, ulcerazinl1a na cOl'Ilea.-I,qnatia convém'
'Deste caso á photophobia que resistir á betladona •
.Belladona, mercurítts, hcpar S1tlph1t1'-iS.
Belladona, calcarea, a.C'idum nitricwm e til'~enicltm.
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Gllcarea carbollica. Ha\'endo pllotophobia, palpebl'as
vcrmelhas e incllauas, dolorosas e coladas, lacrimação.
'lcre, vermelhidão tia csclerotica, pustulas purulentas
na cornea. Habito cscropiluloso.
Calcarea, auxi I iatla de lJl!lladona, hepar s ldphur is c
1Jl/.lsatilla. ,Havcndo exces. iva v.:lrmelhidão da conj une t iva e pa) pcLra~, grande pholophobia, frequcn te
lacrimação " aglutina.ção das palpebras, dórcs pung-en les.
Calcal'crt cal'bonica. Havendo ophthalmia com ulcera
c manchas da cornea.
G1<apltiles. H.ll'cndo ophthalmia com ulccras da cornea, pilotopiloLia prcdominatltc,
IIyoscimnus é tambem recornmendado.
Petroleum. Havendo opht.halmia e crophlllu:a começan te, com inchac;ão tio nariz c corrimento purulen to
pelo: narjze~.
R/L7t$. Ha vendo 05 dous 01 hos lcvemen t.e avermel Ilauos, lacrimação diurna, aglutinação noctLu'na, desasocego, insomnia, inchação edematosa em roda da orbita .
..~'eflia. Havendo ophthalmia escrophlllosa ..
SltllJ/mr. lIa vendo bordas das pai pebras inchatla ,
balofas, exuleeradas, belidas ela eornea, visla turV'l e
nebulo a. Cura em seis semanas com repetidas dósede Sltlphnl'; a melhora foi procedida neste caso de
aggravação (la molcstia.
o.PHTHAL~nA SYP1HLITICA.
Indicação tllCl'31'Cutica.

Para a oph thalmia syphil itica 'convém: mercltl'Ílts, altnun, calcal'eI1.
OPI-ITHALMIA TRAU!t1ATICA.- (Isto é, que procede
de lestio physica dos olhos. )
AconituJn c ltrnicn.

C:onvém no primeiro periodo.
Amica. Convém em consequencia do couce de um cavalto. As palpebras muito inchadas, ecchymosc, pupilta
dilatadissima, sensivel á luz.-E'llphrasia contra a lacrima'Ção.
Anâca c calcarea ca1'bonicn. Havendo ophthalmia trauma tica ~n um rap:JZ escropllUloso.
Para a inOa mmação do glo bo elo olho em geral convém;
bell., cale., ellphr., (Irs., chin., PltlS., spig., sldpltr.

Para a inflammação da conjullctiva convém: acon.,

bell. , merc., Slllph1'.

Para a inOammação da comea convém:

lJUIs., sulpln·.

cam~.,

chmn.,
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PaY'a a inOammaç'ão da il'Í- convém: coce., sitie., sep.,
wlphr., veratr.

Para a iri dila1ada eonvém: úell., calc., ltepar s.,
h!Josc., op., spig., stl'U'ln.
Para a pupilla immovel convém: úpU., ClIJW., /~yosc.,
lallr ., st?·am.
Para a adherencia da pupilla convém: wlc., nit1'., m;.
Opillm.

Caracter 2J/1ysiologico.

o opium exprime o temperamento sangl!lineo nervo o.
Tempo de acção.
Sua acção é de 24 horas a [j dia..

1Ifeclicamcntos a segiúr-se.
Depois do opinm co'nvém ca.lc., pc!r., pulso

Alllidotos.
Camph., colL, con., ipe,}., mere.
I

Concor(lancia em sym2Jtamas.

BclJ., bry., lyc., nux vom., . tram., sulph., vcralr.

Exacerúações.
Moderam-se com: nux vom., puls., vcraLr.

Symptomas. geraes que desenvolver o 0lJiu1n.
,

Insens-ibilidade geral de todo o systema nervosO'.Grandes inquietações nos membros. - Tremor e~ todo
o corpo, com abalos, estl'cmecimentEls nos membros
c frio geral. - Accessos de convulsões, sobretudo á
1al'de, por volta ela meia noite, com sornno, movimenlo involuntarios da cabeça e dos braços c punhos
fechados. - Convul. ões epilrpticas, á noite, ou de
manhã, com acces os de suITocação, de conhecimento
e de sen ibilidade, e movimentos violentos dos membro.
- Depois de cada accesso de convulsões, somno.Frouxidão de todos os musculoso - Convulsões com
gl'i los. - Sensação de zunido e de vibração cm to<1o
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o corpo.-Au.enciadedól'c dUl'anlca amicções.Il'l'itabilidadc exce siva dos musculos, qGe estão debaixo
do poder da vontade, e diminuição daquella, de todos
os outros. -As pessoas que abusam do opio envelhecem
cedo. - Tetano. - Transtorno elo corpo. - Paralysias.
- Sensação de forças e de vigor, ou desmaio e grande
fraqueza. - Magreza geral. - Inchação hydropica de
todo o corpo. - AO'gravação e renovação dos sofTrimentos esquentando-se.
Inllicaç.ão tbcrapcutica.

o opium convém na apoplexia - astbma espa. modic:!.
dos meninos - cachexia - ~arus -catarata - cancro
dos labios - colica saturnina - constipação -delirio
tremulo - dóI' abdominal- encepbalite - epilepsia febre intermittente - dita nervosa -,gangrena - hernia - hydrocephalo - mania - menostasia - metrite
- miserere - orthopnea - phtisica - scarlatina miliar - sopor -spasmo - spasmodicidade ou uppressão
das con tracções .uterinas, em consequencia do partotosse convulsa - vertigem.
ORCHITE.-InOammação dos testiculos que se comba te em pre. ença das causas e dos ~symptoma
Indicaç.ão thcl·allcutica.

Anúca. Havendo ol'chite em cOl1sequencia de pancada nos te ticulos: con~ideravel inchação do tcsliculo
direíto, com dÓl'es violentíssima .
Clematis e s]Jongia.
Merwrius. Havendo orcl1ite com gonorrhéa.
Mercurius sol'ltb. Havendo orchi te em conscqucncia
de suppressão de gonorrhéa.
_
Nux vomica. Havendo testículos inchados sem que
possam soffr'lr o mais leve contacto, violentas dóres nos
testiculos com, coceira na glandula.
Pulsatilla. Havendo orchi te em cónsequcl1cia de resfriamento.
Spongia. Havendo orcl1ite.
ORCHITE ERYSIPELATOSA.-Proveniente de repetidas erysipeJas escrotaes.
ladicaç.ão tbcl'apeutica.

Belladona c rhns. São os principaes medicamentos
.para comba ter e. te mal.
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OI\THOPNEA.
E' a necessidade
j mpossibil idade de
Este incommoclo é
se distribuem nos

ue et"lal'
respi rar
devido á
pulmões

direito para respirar, ou
em postura horison tal.
irritação dos nervos que
e vias respiratoria:;.

Aconito, amica, arscnico e bell.
Phosp/wro. Convém na orthopnea violenta com escarros sang-uinolentos.· (Veja-se SUFFOt.:AÇÃO:)
. OSCHEOCELE.-Hel'llia elo escroto.
lndicaç:lo tbcrapeutlca.

Acon. e bell.
Nnx vomica e magnesia carbonica combatem este
mal.

OSSIUM l\IORlH ou doenças elos ossos.
Intlica~:lo

tbcl'allclltica.

Asa fetida, mezereum, silicca e snlphur. Convém na
exostose da tibia, com dúres surdas, repuxantes e furantes, mais fortes no repouso que no movimento.
Calcarea ca?"banica e asa {etida. Convém na necrose
do tarso.
.
Lycopodi'wn, silicca. me:reret~m e siticea. Convém na
cxostose escrophulosa.
MerCt/.rú~s solubilis. Convém na exostose do tarso
com violentas dóres.
1ffe~ercltm. COIlvém na exos tose dolorosa de todo o
pé esquerdo.
Phosphor. Convém na exostose.
Rlws, ajudado de dulcama,ra, sta.physagria e snlplmr,.
Convém na c,.xostose do hraço, com ulceras cutaneas
I
sirrhosas.
Silicca. Convém na osteiLe (inflammação dos ossos),
carie e necrose. (Veja-setambemCAIIIEseNEcRosIS.) .
OSTEOCOPUS ou dóre: nos ossos. Este incolllmodo
c sempre produzido pelo virum syphiLitico.
Indicação therapclltlca.
1flercurü~s solubilis, china, ferrzmt, cocct~lus, pulsatilla,
belladona e leclwn. Convém quando ha violentas dOrenos ossos do braço, com muitas aggravações de dia
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e de noite: bJ'aç magro, klCO e mui pallido; impossibiliLlatle de o movcr livrcmente.
Pllos7lhor .
OSTElTE é a. inJlammacão do:: tecidos dos os'os
causada por panc.ada, ulcúas antigas, ou pelo vicio
syphili tico.
Indicação tbeJ'apoutlca

Mel'c., cale., silic., sullJ1i., assar, 1'Il1ts.

OTALGIA. E' a dGr ele ouridos defluxionaria ou
rllculllali ·a.
Indicação tbcl'a.IlcuHca.

Pulsatilla. Convém l1a yiolenla olalgia, semelhante
ao terresmo do ouvido.
Pulsatilla. Convém quando ha lancinação rheumatica
nos ouvi.dos, especialmente li tarde e ii noi te, com
dysecéa, zumzum do ouvido; dôres pungentes e Jancinan les na cabeç:L
SlJi{jelia. Convém no teneSlllO lia ouvido.
Outros remedio:>: belladona, chamomilla, nl6X vornica
e ?'lms.
üTITE. - Inrrammação do' ouvido, cujo sympI oma~ são:
Violenla lIôr muitas vezes insupporlavel nos ouvidos,
com calor e movimento febril; a dôr an'ccta até ao
canal auditivo externo. Ella se communica facilmente
a tollas as partes' ela cal eça, e chega alé a pcrlurbar as
funcçDe do cerebro.
IIHUcação thcl'apcutica.

Aconit7/.?n, nmi ?'omica e s'lllplmr.
Pnlsatilla. Convém quando lJa violentas dóres lancinantes, semelhantes ao tenesmo dos dous ouvido!:,
com ruido e SUSUl'l'O, dysecéa e otol'l'hea em consefJuencia de retrocesso de sarampos.
P161satilla,. ConYé!ll na otitis er)'sipelatosa interna
e ex terna.
Pttlsatilla, aj adada de brionia e belladona.
OTORHEA.-Col'rimcnto muco'o ou purulento pelo
ouvido.
Indicação thcrapcntica.

Belladona e pulsatilla alternadas, COllvém no susurro
.e ruido com excessivas dôrcs.
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Calearea· carboniea.
MeneanthesJrifoliata. Otorrhea em consequencia de
exanthemas.
Mercurius solltbilis. Convém na otorrhea com ulceração d'a concha; olhos remelados e inchação das
palpebras.
Sulplmr. Convém na otorrhea purulenta, escrophulosa,
dureza ue ouvido.
Para os soITrimentos do pavilhão da orelha convém:
alum., creos., kali, spig.
Para a inflammação da orelha interna convém: cale.,
eaust., kali, lyc., magn., p1ds., sep., spig.
Para as moles tias que a~parecem detrás das orelhas
convém: bar., caust., canth., graph., olcandr., petl'.,
staph.
Para a inflammacão que sobrevem por baix.o da
orelha convém: bell.
Para as molestias do lobulo convém: bry., canst.,
chin., cham., creos.
Para o corrimento dos ouvidos em geral convém:
eann., lyc., merc., pulso
.
Para o corrime.nto de mucus convém: mel'c., pulso
Pua o corrimento de pus convém: sil-ic., merc.,
aur., assaf.
Para o corrimen to de sangue convém: calc., merc.,
nit·r., ac., puls., sulphur.
Para a insensibilidade do ouvido convém: aur' l
catf., lyc., sep., spig.
Para a agudez do ouvido convém: eoff., sep.
Para o zumbido dos ouvidos em geral convém: bell.,
cale., caust., graph., puls., spig., sul]Jhnr., nux vomiea.
Para os ouvidas como que tapados convém: cann.,
puls., silie.
Para a dureza dos ouvidos: bell., calc., hyosc., lyc.,
puls., petrol., nU., ac., secale corn., s'ilic., sulphur.
Para a surdez em c0nsequemcia de para lysia do nervo
acustico convém: bell., hyosc., p'lds., silic.
OZENA. E' a chaga ou ulcera da membrana pituitaria,
cujo principal symptoma é um fetidissimo cheiro dos
narizes e corrimen to de ma teria purulen ta pelo nariz.
Indicação therapentica.

Alumina. Havendo corrimento de ma teria grossa,
amarella, fetida, especialmente de manhã. Ao mesmo
tempo anorexia, dal'tro e obstrucção do nariz.
A1~rum. Se o doen te assôa ma teria espessa de verde-
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;]l11al','II;1i1;1, P:!I'tt: lil[llida C parte sccca: cheil'o 'ldesarrradavel e nauseante tio nariz, perda do odorato.
A'Ul'lt1lL Haventio ozena syphilitica ; o enfermo assôa
pús sanguinolento, obstrucção do nariz, o nariz collado
pOI' nma crosta ulcerosa e amarellada, inchação do
JJariz na parte superior. Disposição para chorar.
Phosphorus. lIa vendo ozena.
Pnlsatilla. Havendo ozena em consequen(jia~de coryza
chronica, copiosa fluxão pelo nariz de materia amarellada, vE.J'cle, puriforme e mui retida. O nariz levemente inchado. Menstruos mui tardios e em pouca
quantidade. Leucol'l'héa leitosa. Calafrios, alt'1~de sMe,
humor choroso.
Sepia, ajudada de belladona. .
OZAGRE OU TINHA DE LEITE. E uma especiede caspa
gro a que apparece na cabeça da crianças de peito.
(;ul'a-5e com :·merc., ars" lyeo])., snlph. E' prudente de
quando om fluando deitar-se oleo de amenloa.' sobre
a IHI'te enu'toza"

P.
PALPITAÇÃ.O DO COHAÇÃO. E' abatimento mais on
menos rone, mais Oll menos precipitado do coração, cujas
t.::III:ns podem ser nervosas ou a enferffiidade,ol'ganica.
lJlllicação thCl'apcutica.

Aconito, rligitalis pn7satiUa, slJigelia, veratTlt1n a1'cenico c
são o remcdios mais apropriados.
\
PANAHICIO.-Inllammaç,ão Oegmonosa na cxtl'cmitladc dos dedos com vCl'm.clhiclão elo dedo afTectaelo; tensão
I~ c1urc~ lancinantcs violentissimas, agitac;ão, insomnia,
lllüvimcnlos rebris, c á' vcze delirio e convulsõe .
O jlanaricio pullc seI' clltanco, tcndinozo, debaixo da
IInlla é no periostco,
ltlt1'n7n,

llldic:u:âo Hlcl'alleuticll,

,"7epia, 1'11.11 S he)1(/1'.
8'il'icea. fJa\'tmdo panal'icio suppurante, com CXCI"Scencia C31'11osa c dóec:; intolcravcis.
Sulphnl'. H:tYellclo pil113ricio com ulceração debaixo
da unl1a no 'eu bordo infcrior C ext riOt', Qm clOl'C
\loIThris.
I),

~I .

,jn.

DlCCTO. Amo

Para os soITrimentos das pontas dos dedos e ebs
unhas os principaes medicamentos são: graph., silicea,
Sulphur., cann., sep., pttls .
PANNUS é um pterigio ou excresceu ia larga vermelha ou escura que apparece na· pelle. Combate-se
com: lycop., cale., sitie., sulph1W.
PAPEInA ou PôlpO, Brouchocele, Bacio, é a inflammação ou engorgitamento da glandula thyroide. Em
S. Paulo é muito vulgar esta enfermidade deviuo a'
aguas de certas localidades ou a algum vicio desconhecido.
A enfcn..idade consiste no desenvolvimento da
glandula thyroyde, que se manifesta por um tumor
mai ou menos consideravel, adiante do pescoço.
hulicação thera)leutica.

Combate-se com bel/., mere., sulph.
PAPO.-V. T!Iyroidite. Paporra.
PAPULAS são pequenos tuberculos inUammatorios
mui poucasZvezes solilarios que apparecem sobre a peJle e que. e resolvem, ou de. tilJam do seu vertice alguma humidade termin'ando por escamas farelaccas.
Combate-se com m·s., Itepar., cale., lyeap., snlph., bell.,
mere.
PARALAMPSIS ou perola . E' uma mancha resplandecenta espêssa e proeminente que tem a configuração
de uma perola. Combate-se com lyeop., mere., cale.,
s'ulphur.

PARAPHYMOSE é (ruando o prepucio e inOamma
e e retrahe de fórma que não pMe cobrir a glande,
a qual, sendo pOl' clle apertada no seu collo, se entumece e põe em risco de cabir em gangrena. Este
estado uo mentulo combate-se com merc, beil.
PARABLEPSIA.-Perversão da vista.
Indicação tberapcutica.

Cicuta virosa. Hav-endo vista duplicada, arco-iris eJIl
roda das letras e da luz ai'Lificial, photophobia, vertigem.
.
PARALYSIA. E' a diminuição ou perda completa do
sentimento ou dp movimento oucle ambos a um tempo
em uma ou em muitas partes do corpo. As partes paralysadas ficam privadalO deseus voluntarios movimentos, o receb~m todos os que se 1hes communicam,
em que olTereçam resistencia, ao menos no principio,
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porque no fim de certo tempo na mór parte dos sujeitos, e em alguns até tio. de o principio, as partes
paralysadas apresentam uma especie de rigidez. A estes
symptomas se ajuntam pa sadas algumas semanas, e
principalmente depois dlil doas ou alguns mezes de
duração, diminuição do calor e da transpiração nocturna, magreza parcial, e ás veze edemica do membro;
outras vezes permanece a sen ibilidade. Sobrevem a
paralysia, ora rapidamente, ora com vagar; em alguns
casos raro elIa muda de assento.
Indicação thCl·:Jllcut.ica.

Amica.
Bryonia, ajudada de rhus. Se ha completa paralysia
e adormecimen to fl-aS ex tremidades inferiores.
Camphora e I'hlbS. Havendo paraly~ia das extremiLiades em consequencia da frequente applicação de
vesica torios.
Ca'usticu1n. Havendo paralysia do braço direito com
privação da voz, em consequencia de retrocesso de
um catarrho.
COCClbl1bS. Havendo paralysia cÍas extremidades in
feriores.
Hyoscía1nlbs. Havendo paralysia dosmusculusesphi. neleres do anus, em um rapaz.
'
Plumbnm aceticwm. Havendo immobilidade, sen ação
ele frio, magreza e insensibi lidatle da extremidades
inferiores.
Nux vomica. Havendo paralysia do pé direito: vertigem caduca; atol"doamento da cabeça' frequente escurecimento da vista, logo depois de se haveI" comido
ou bebido; vomito; ardor na fos eLa do coração; fraCJ.ueza gera I; disposição irascivel.
Nux vomíca. Havendo paralysia do braço e querdo
com dilficul'dade de o mover, insensibilidade. DÓI" vio.
lenta de tritul"ação do bl"aço doente.
Nux vomica, rhus e cocclblns. Ha vendo pa ralygia do
braço direito; dedos curvados; dillieuldade de fallar ;
anorexia; constif)ação; salivação.
Oleander, cocc'ulus, arnica e china. Havendo paralysia
da ex.tremidades, com diplopia.
Rhus. Havendo paralysia do braço esquerdo em consequencia de resfriamento; diarrbéa; tenesmo; respiração dillicultosa.
Rhns. Havendo paraly ia das extremidade. em consCllllcncia d' uma IIL/éda.
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Rhus. Havcndo paralysia do braç0 dircilo com dÔI'
queixante.
Silicea. Havendo paral~rsia do espinha(o; não pudc
o doente scntar- e nem virar-se na cama.
SullJhur e calc(wea carbonica. Havendo paralysia dolorosa das partes pertencen tes á articulação coxa I ; apellas
pôde o doente andar e arrastar os pés; cada passo quc
dá causa-lhe violentas dOres no sacro e nas illlargas.
S1tlphur. Havendo paralysia das ex tl'cmidades inferiores.
PARALYSIA DAS PALPEBRAS. Cura-se com p/wnb.:
sep., verat1'., .:inc., spigclia.
PARESIA. E' a paralysia incompleta quc se cxpcrimenta sobre o movimcnlo e lião sobrc o enHl1lelllo.
lndicaç:i.o thcrallcutic:l.

Amiea c 1WX vomiclL. Havendo paJ.'csia das extl'()JIIidadcs; não póde o doente levar a mãos á cabeça;
não póde segurar os objectos em que quer pegar. As
pernas não têm firmeza.
Garbo vegetabilis, S1tllJh1w, graphites e lycopocli'mn. Havendo repuxamento doloroso desde o cotovello até ao
joelho; punho rigido e como luxado; cansaço e sensação de paralysia nos joelhos; o doente vê-se obl'igadu
a arrastar os pés quando caminlJa.
Ignatia. Havcndo pal'esia l'flemuati 'a; viulenta uM
rhcumatica de luxação, como. c seal'l'ancas e a GarlJC
elos ossos; suspensãq uo movimento voJuntario do
braço; continua inquietação. Stibittm tarta1 íwm, qur
e ministrára a principio, só lJavia produzido melhora
passageira.
Nux vomica. Havendo entorpecimento de uma perna.
Ziru;wn. Havcndo paresia dos braços.
Se a paraly ia é parcial convem:Secale corn., cale.,
chin., 1WX vom.
e dos membro convém:cocc.. rhusesilic.
Seda metade do corpo (hemiphlegia) convem:alum.,
anac., coce., kali., lach, phosph., (tc., salsapar1'ilha,
phosph.
.
Se a paralysia é indolente convém:cgcc., conn., lyc.,
oleandr., rhtts.
Se porém parcial dos orgãos iutemos convém.: bcZZ.,
dulc., hyosc., 01J., ptds., secale corn., silic.
Se a paralysia é das partes in temas ronvém : bell.,
dnlc., h?Josc.
1
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Se cm vez t1e. paralysia apparece pesQ no corpo
convém: assaf., stann., natr. 7n'lt1".
Para a pandiculação convém: alumen, bell., cham.,
cocc., graph., snlplw.
PAROT1TE. - Inllammação da parotida. Esta enfel'lui~ade manifesta-se pela inchação aguda, as mais das vezes
Iflllamrnatol'ia, que soLrevem ou ao parenchyma da
I?landula parotida, ou em parles que a invadem. Não
c raro ver epidemiea esta moles tia. Frios, geral agitação, preeedelll as veze à apparição da molestia,
mas no maior numero de casos fall1am estes precursore. Uma dóI' obtusa em uma das articulações da
lUaxilla ou em amba.", e uma especie de constr31l.n·j111 '/110 na masticação, são os primeiros symptoma!J que
'e manifestam; vem logo a inchação a principio imperr:eptivel e ao t1cpoi vi. i vel. Se a incbação oe 'upa
os dous lados, e e é con. ideravel, estende-se ao pescoço todo atá a face, c ca usa ma i 01' ou menor CODstrangimento na deglutição, na falia . e em touos o~
acto. cm que tem exercicio a maxilla. As mais das
vezes são intlammaçõe clag paro tidas molestias purameu te locaes; em a19uns casos trazem comsigo maior
ou menor perturbação nas outras funcções e, uma reae~:ão
febril mais on meno forte. Commummente medram o
symptomas durante quatro ou cinco dias, e depois de
estaciona ri;) por igua I tempo, ue. apparecem gradualIlleu te.

lJal'yta 1n'W·iat'ica. Convém em coosequencia de uJlla
escarlatina biliar não completamente desenvolvida.
Belladona e mercwri1ts sol·ubilis.
Bellado1Ut. Havendo parotite~ epitlemica.
Belladonct, ajudada de SejJicb. Havendo paJ'otites com
febre depois do llleio dia, e tinha na cabeça.
Kali carbonicmn. Havendo pal'otites.
RIm. Havendo parotítes acompanhada de violenta
l'e1JI'e em comeq'uen,Cia da escarlatina.
PAB.TO.~ Oparto não é uma enfermidade, é a ultima
pllra e de uma Iuncção natural Que termina no fim de
nove mezes da "'I'avidez da mulher, ou antes o par to é
a acção, pela qual a criança sabe do ven tre ma terno
completo o tempo da prenllCz.
Os i"'llan de prenhez ão: nau eas ou vomito, anthipatia a certo alimento~, peilo inchados, falta ue
men~trn;lr:Jo, perna e parlc~ i!cnitac. adclllato"íl~; u
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ventre volumoso mais do natural, as véas das pernas
a19umas vezes in tome.cidas : es tes signaes são equivocos
até o quarto mez. Os mais decisivos são: a aguadilha
que sahe do orificio dos mamilos; os movimentos que o
feto faz no utero materno e a eleva~ão do ventre, que
quando se comprime se observa uma resistencia causada
por partes duras, que são: cabeça, tronco ou extrem idades do feto.
As molestias que se confundem com os signaes de
prenhez são: a hyd ropesia de utero ; os cirrhos e ainda
mesmo nas laminas do mesenterio, a pulsação das a1'terjas., que nutrem estas mesmas partes, e as solitarias.
Ha muitas mulheres que estão pejadas, e são sempre
mensalm~nte menstruadas, o que faz que este signal
tambem seja equivoco.
.
Porém omais decisivo signal é o que consiste no reconhecimento cIo tacto, a que se chama visitar a parturiente. Isto'se pratica, estando a mulher sentada em
assento baixo, ou mesmo deitada; depois o parteiro introduz odedo index da mão direita molhado em oleo
commllm dentro da vagina, que vá em linha recta para
a parte anterior ào coccis, e a mão esquerda applicada
sobre a região umbilical da pacien te; e comprimirá suavemente a parede do ventre, a rim de fazer descer o corpo
do utero , e se o orificio do mesmo utero se achar comprimido e orrerecer alguma resistencia á cabeça do
dedo, é signal decisivo de prenhez: o oriucio do utero
no estado d.e prenhez acha-se mais contrabido que estanllo ordinario.
Os progressos da prenhez são a dilatação gradual do
utero pelo augmeuto do feto. O utero varia /lO tempo
da prenhez, porque se estende e se contrahe, para se
accommodar aos movimentos do feto; e no meio da terrninação do parto se relaxa mais o ventre, e descahe o feto'
perpendicularmente, os ligamentos largos cedem ás
trompas; os ovarias mudam de si tuação, e os ligamentos redondos endurecem e incham, adquirindo
maior volume, de que resultam grandes dóres.
O parto é natural ou faci[, preternatural' ou trabalhoso: chama-se parto natul'al aquelle, em que o feto
apresenta a cabeça com o rosto para o ol'ificio do anus
da paciente; tambem é natural, quando o feLo apresenta os pés; mas os calcanhares devem vir voltados
para o ventre ela mãi. Quando ha no utero duas crianças,
muitas vezes cada uma dellas apresenta seu pé; neste
ca o nunca os calcanhares podem ambos oll1ar para um
lado, é pre'j o llluitG uidado ne ta apresentação de

pés, pal':J !'c não tomar por parlo l1alur31. O p3rl.o
não natural é aquelle, em que o feto apresenta as
nadegas, uma pema ou dua , uma de cada foto; os
joell1os, as costas, o peito, um ou dons braços, ainda
mesmo quando apresenta a cabeça com ,o cordão umbilical enrolado ao pes~000, e 'que as secundinas ainda
estão mui to pegadas au fundo do u tero, e mesmo quando
apresenta alguma das parles lateraes da cabeça.
Chama-se parto duplo, quando em lugar de um feto ha
dous, e ambos pertencem ou a parto faeil ou difficultoso,
conforme a parte do corpo que os fetos apresentam. Logo
que se manifestam as UOl'es do porto convém dar-se um
, clister, e um banho no ventre a parturiente.
Os signae do parto são: dôres em a ultima vertebra
lombar e superior do sacro, procedidas dos estimulas
que padecem os ligamentos largos, que têm nestas
partes a sua origem, cujas dôres correspondem aos ilions
e pubis: o ventre se abate algum tanto, por onde se
estendem tambem algumas dôres: certo e8timuto no
orificio do utero p'ela descida do feto; e log'o que a c~
beça deste desce até á vagina, ha frequente vontade de
ourinar: as aguas se derramam, a parturiente ente
puxo~ nos intrstino. ; quando ne ta occasião tem algumas lhes, a cabeça do feto, as comprime e faz retroceder, quando a parturien te se aCCllsa de grandes dores
pelo, entre, procedem e ta da contracção do utero'
o pulso é frequente, o rosto como, que parece inOammado, pelos e forças quea paciente faz durante as dôres
expuJsivas, e pela contracção, em que toda se acha
neste mesmo tempo do esforço: observa-se uma evacuação de J1Umiclades laminosas, que derramam as glanduJas, que estão em dill'erentes partes do fundo do
u tero e seu collo e em muitas partes da vagina, cujo
humor é transpirado pelos vasos secretarias das mesmas
glandulas, este humor adquire muitas vezes uma cur
sanguinolenta, pela t'otura de alguns vasos capilares na
acr:ão da dila tacão do utero e mesmo dos vasos da ex_ trêmidade da piacente, quando se principia a despegaI>
do fundo do utero ou madre. As evacuações ditas
crvem para aux.iliar o parto, lubrificarem e relaxarem
as libras do collo e orificio do utero, e mais pal'tes da
vagina; e com esta lubrificação se favorece a expulção
do, feto: a contracção dos musculos do baixo ventl'e,
e da respiração conconem para a mesma expulsão,
As dUl'es falsas são todas as que apparecem em differentes partes da região lombar e ventre antes de chegado o tempo do parto,
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São a~ dÜl'l1S indispt'nsayr'i..; .:'Is J1:11'I.nl'ir.nle.~; pOI'I"1ll
as que têm parido muitas vezes e as que são de um
temperamento frouxo Iympbatico, e as que tL'm melhol'
construcção da bacia, são as que têm menos dúres: as
que ão de temp<lI'amento sanguineo e nervosas, e têm
parido poucas vezes, e a bacia mal conformada, são por
I'on. eq!lencia as que o/Ti'em mais dôrcs.
A, clúrcs yerdadeira: -do pal'lo augmentam, apenas o
felo principia a descer e o utero ou madre em movimentos alternativos; porém depois que o feto deita a
cabeça fÚl'a da vagina, ellas principiam a abrandar, e a
parturiente a cahir em uma e. pecie ele let.bargo e a
querer descansar.
As mulheres em todo o tempo têm certo per iodo de
t.i tilação- nas partes- geni taes; mas com augmen to 113
occasião cio parto. Na acção elo parto algumas veze~ o
utero ou madre se acha em uma especle de slJa8mo, Pé prcciso fazer-lhe certo estimulo com o llcelo inr1 x, a
11m dc c"Xcitar e facilitaI' o mesmo parto.
Expulsado o feto, loda a cavitlnde do ut.ero ~e contrnhe pOIlCÓ a pouco, e ii pl:Jcente junlo com a menLrana do ovo ligada a clla, se. cparil, c são (:xpellidas :
O, loquios conem pr'incipalmente das arteri:ls cnY CJne
está pegada a placentc : e estas juntamente com os mais
"asos, que se dilataram pela prenhez, se contr'áhem:
depois disto o utero, abdomen, e pelvis recuperam em
hrevc tempo sua anticra grandeza, ainda que não de todo.
Ao terceiro dia innnelliato ao parto os peitos, que já se
achavam algum tanto entumecidos, a1igJI~entam a entUl11ecencia, e começam a doeI' pela aflluenci:l (lo lei Le,
ao que se segue a febre que se ch~ma lactea.

°

O que deve praticar o medico pa1'tei1'o no lJri1wilJio do parto.

O medico ou o cirurgião parteiro logo que é chamado para acudir a algum parto perigoso" deve se apl' sentar, não ó com caracter honesto e alegre, mas
tambem deve animar a parturiente, persuadindo-a
ua facilidade do parto; pedir-lhe licença para a examinar, a fim de reconhecer a qualidade e estado do
parto, e saber se é facil ou diLncultoso, se c til proXilllO ou tem clemora, se /la algum vicio da confi-·
guração dos ossqs de bacia, s~ l)a molestia. nas parte.
da geração, C) ue em.baracem o parto; como são:
POIYPOil na vagina e no orificío do utero; grandes apertos
de cicatrizes, em consequencia de chagas que alli
lenham havido. Este reconhecimeMo se fará commnila
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prudencia C na occasião que não houverem dôl'es, e sem
violencia, a fim de se não romper com o dedo o saco
das aguas; e estando elle roto, a fim de não arrendeI' a cabeç.a do feto, ou o que elle apresentar: recommende á parturiente que só faça força quando
lhe sobrevierem as dóres, e quando sentir que o
ff:lO vai descendo: que tenha perante si só as pessoas
llecessarias para o acto e as que mais forem de sua
von t.1de: não se panelo em acção ele par ir an tes de
tempo; dando pequenos passeios pela casa, quando
não tiver e1óres, ou ainda que as tenha, não sE;ndo
violentas. Se a pat'luriente for sanguínea e o orificio
do utero e tiver muito contrahido, tomará aconito ou
ch.1momilla, ou mesmo pulsatilla. Para i:cto do parto
ha el iversas posições, ou nas cadeiras de parteiras, ou
encostada a travesseiros, ou finalmente na borda da
cama encostada tambem em travesseiros, firmando os
] és em cadeiras ou bancos, ou tambem sentael;, entre
duas cadeiras. As que padecem molesti<l de peito,
parem melhor sentadas. Devem-se emfim pôr n;:
acção melhor que fór pos ivel e a sua constituiç.ão
pedir; sendo porém sempre cobertas com um lençol,
1 uelo com a honesLidade passiveI, seja a posição qual
fór: lerá por b:1ixo das nadegas um lençol, para servir
de limpeza. Situada no modo cOll\'cniente, tendo o
parto alguma demor", se reconhecerá o oriücio do
utero; e estando muito contralüdo, se untará com
alguma substancia oleosa, coroo oleo commum ou banha
de porco quente, a fim de l'elax.ar estas partes; e introduzindo os dedos index e médio no mesmo orificio, se afastará um do outro dedo, a fim de
servirem de dilatadores. Na acção do parto a pariul'iente tomará alguns caldo,> de gallinba ou mesmo
pequenas porções cle vinho, ou alguma clJavena de
clJocolate. Quando a cabeça do feto começa a descer,
vai á maneira de cunha fazendo pouco a pouco dilatar os o os da b:}ci.1; c ,e nesta acção se não
rompe o sacco elas aCTuas, fazendo grande ri 'vaçâo
diante do feto, o cirurgião ou parteira o rompera, operação que se fuz com as unbas, ou com uma tesoura
de bicos rombo; o que se fará no momento que a
parLuriente fizer a força espulsatira : roto o dito saco,
não se dilatando o ol'ificio cio utero, se metterão os
dous dedos. Sabem todo que os primeiros partos são
mais diffieultoso., o que se deve advertir á parturiente,
a fi m de se não assus tal'.
5'[c ede algumas vez~:,_ CJ:u c)!1lc0'lncloa de ceI' :1
D. M.
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cabeça do feLo, estando já parte delIa fóra do orificio do utero, e este tão opprimido que não a deixa
acabar de sahir, neste caso se devem introduzir os
dedos index de ambas as mãos por entre o orificio e cabeça do feto, para servirem de dilatadores;
isto se pra licará suavemen te e sem violencia, fazendo no entanto a parturiente o esforço possivel para
expeIlir o feIo.
Outras vezes chega :1 cabeça a estar f6ra do orificio do ulero; porém os grandes e pequenos tabios
não cedem por fal La de elasticidade; neste caso se
faTão as fomen tações e não córtes, como alguns cirurgiões e parLei ras pra ticam, por quererem facili tal'
o parto.
Estando a cabeça do feto fóra do conducto vaginal,
o cirurgião applicará as mãos ás partes lateraes da
mesma cabeça, deixando cahir os dedos annulares e
minimos para o queixo inferior, deixando ao feto
sempre a respiração desembaraçada, applicando os
dedos poIlex á nuca da mesma cabeça: é aqui a
occasião de empregar a parturiente todos os seus
esforços.
Ao principio do parto convém evacuar as fezes do
intestino recto, como já dis e, por meio de clysteres, e
estando a bexiga repleta de ourinas, é conveniente evacuaI-as por meio da algalia: ás vezes a criança nascendo, naturalmente, depois de ter sahido a cabeça do
orif1cio do utero, não desce mais, pela largura das espadua : o cirurgião neste caso introduzirá os dous
dedos indeces, untados em oleo commum, no oriücio
do u tAro aos lados da cabeça atê chegar ás regiões
axiliares da criança, puxando brandamen te para fóra,
dila Lando com elles ao mesmo passo o dito orificio,;
e na acção de extrahir a criança fará movimentos
tremulas para todos os lados, tudo suavemente: isto
se deve executar logo que a c:J.beça estiver róra do
orificio, e se conbeça a causa referida, a fim de
livrar a criança de morrer afogada ou suffocada,
pelo aperto que sofIre do circulo membranoso dos
grandes e pequenos labias, e ainda pela con tracção
do orificio.
Outras vezes nasce a criança tambem de cabeça;
porém traz algumas voltas no pescoço do cordão umbi lical: logo que isto se vê, se deve desenrolar, podendo ser; e não se conseguindo, e estando o cordão
muito tenso, d'onde se conheça estar a placente ainda
pE'rrada ao fundo do ulero, o cirurcrião logo cuidará
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na laqueação e separação do mesmo cordão, mettendo
o dedo index da mão esquerda por baixo de uma
das ditas voltas, passando dous cordões para o laquear
por duas partes, com distancia de dous dedos de uma
a outra; e conservando o dedo na mesma posição,
a fim de afast'lr o cordão do pescoço, com uma tesoura o sepa ra rá en tre as duas laqueações; para
se passar o de10 se manda suspender a criança e sua
cabeça, para se não fazer tenso o pescoço: esta operação se deve fazer logo que a criança nasce, tan to
pai' muitas vezes ser o cordão muito curto e a placente não se ter soltado, e por isso e pelos esforços
da parturiente se póde afogar a criança, como porque
nesse estado não póde circular o sangue, d'onde se póde
seg-uir tambem a morte da criança.
Quando na acção das dóres expulsivas vem a cabeça da
criança, nunca o cirurgião se deve persuadir que a di ta
cabeça tem maior diametro que a capacidade da bacia;
porém havendo demora na descida delIa, se visitará a
parturiente, para reconhecer a bacia, e ver que obstaculo ou resistencia se offerecem, e reconhecer-se a
mesma cabeça, a fim de se conhecer a resistencia que
esta faz á bacia: os vicias de conformação de ambos é
que podem fazer este parto trabalhoso: qualquer destes
obstaculos que se encontra, deve logo o cirurgião introduzir a mão untada em oleo commum dentro do utero,
com os dedos unidos, para facilitar a introducção; e
chegando á cabeça, os abrirá, e a impellirá suavemente
para cima, para se não cravar na bacia, estando a parturiente decostas como peito e cabeça mais baixos que o
ventre, fazendo a diligencia de a encostar para a faça
iliaca da bacia que lhe corresponuer á palma da mão,
deixando escorregar esta para a parte posterior, a fim
de chegar com os dedos ás espaduas da criança; ese illlpelte brandamente para o fundo do utero, escorregando
pelas costas da mesma criança, a fim de lhe procurar os
pé', para por elles fazer o parto: não se podendo isto
conseguir, faremos a operação com a tenaz coclearia ou
forcepes: conhecida a necessidade des ta operação, situaremos a paciente como fica dito, examinar-se-ha se.
ainda a criança está viva, para se baptizar, e trabalhar o
cirurgião com mais c:lutela: depois se introduz um
ramo da coclearia untado em oIeo commum pela parte
lateral esquerda da cabeça da criança, para a receber na
conéavidade do instrumento, o qual deve ser guiado
pelos dedos da mão esquerda do operan t : fei to isto, se
segura o instrumento com a direila, 0111 cujou dedo'
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se guiará o outro ramo do mesmo instrumento como o
precedente: unem-se depois as extremidades das coclearias, fechando-as com a chave que tem, semelhante
a parafuzo. Segura a parturien te, se fará brandamente
a extracção, fazendo movimentos brandos para todos os
lados, não esquecendo o observar' o tumor do perinêo
formado pela cabeça da criança, a fim de não ficar muito
dilacerada a membrana que circunda os grandes e
pequenos labias, principalmente na parte inferior.
Feitas todas estas diligencias, não se conseguindo a extracção da cabeça da cl'Íança, e estando e, ta já morta e
muito encra vada na bacja, é neces ario abrir-lhe o
craoeo com o perfurador para derramar o cerebro ()
diminuir' o volume da cabeça, ficando assim mais facil
a extracção: póde a cabeça da criança eneal har na bacia,
vindo adiante ou depois do corpo olhando para o ventre
da mãi: nesta acção, que já o corpo da criança es tá fóra
da vagina, um ajuLlante susterá pelas 'egiãe5 das nadegas, dOl'çal, e lombar, o corpo della; o operante introduz a pás da coclearia ou forcrpcs aos lados da cabeça,
abrangendo Lambem a barba, depois dará meia volta com
a cabeça dentro do instrumento, acompanhando o ajutlante o mesmo movimento com o cOl'poda criança para
o lado que melhor feição fizer; fará ou tra meia volLa
para a criança ficar de bruços; e esLando assim, fará o
opepan Le os referidos mov imen Los, acompanhado de seu
ajudante.
.
Muitas vezes a cabeca se encrava na bacia lateralmente; ne te caso se entreO"ará o corpo a um ajudante,
que o conservará na posição que lhe rór determinada;
pus am-se as pás da coc/earia ao lat.lo da cabeça, que seaunt.lo a posição, ficam uma peja parte anterior, c outra
pela posterior do atero, atracando a cabeça da criança,
e depois se vai La, para ficar de bruços e se faz a extracç<'io
do modo dito, com a maior suavit.lade passiveI.

Parto, cm que a criança opl'esenta o peito, hombros, baixo·
'Ventre.
AIle1110ra tia nascença do feto jndica ser o parto prcternatural, e se conhece que apresenta os hombros,
porque quando apresenLa a região lombar, é a sua postura transversal dentro do uterb; nesla acção a cabeça
do feto occupa a Joça ilíaca direiLa da bacia, e as suas
extromidades occupam a iliaca esquerda da mesma, ou
vice-yersa. Esta posiçãoé as az perigosa para a mãi c
filho; o para o cirurgião auxiliar este parto, situará a
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parluriente ue costas na borda ela cama em poslçao 110ri ontal, licando com a cabeça e peito mais baixo, e o
ventre mais levantado; ueixando livre o osso coccix no
apoio da c,ama, para e te ceder as impressões do feto,
quando sahe, As extremidades inferiores da parturiente
devem estar em flexão, descal1idas para as regiões iliacas:
depois introduz o cirurgião a mão direita untada em
azeite BO utero, com os preceitos jú ditos, e ira tocaras
extremidade dos dedos com a região lombar uo felo, o
CJue se conhecer:'l pela resistencia CJue os dedos sofJ'rem,
e pelas apouses das vertebras; e impellirá o feto para o
fundo do utero, a fim de o fazer mudar de posição: con-,
seguido isto, passará a mão da região lombar para a
região das nadegas: procurará' as extremidades até
chegar aos pés; e podendo colhei-os ambos, ·os puxar:'l
para a vagiBa; e achando só um, o puxará para este
lJlesmo lugar, fazendo-lhe uma laçada de correr com
uma fita; o (lue se ex.ecutarú fazendo a laçada, e mettendo nelJa os tres dedos, médio, index. e pollex da
mesma mão; e collJendo com os ditos dedos o pé, com
elles expellirá a laçada, que vai aberta, para o lllesmo p(},
puxando por ella com a mão esquerda, a fim de a fazer
segura: feito isto procurará o outro pé, e posto na situação do precedente. E' porém de advertir, que é nece-sario que o cirurgião examine se os pés da criança
vêm ambos virados para um lauo com os calcanhare ;
porque vindo a. sim, são amhos ,cio mesmo corpo; e não
vindo deste modo, póde ser que sejam cada um de diil'erentes crianças' o que muilo se deve advertir, para e
não fazer o parto mais trabalhoso: dar-se-ha fim ao parto,
fazendo a extracção brandamonte. Se a Tiança vicL'
olhando para o ventre da mãi, e estando jú de 1'Ól'a da
vagina até o umbigo, se introduzirú a mão aberta j.?lltO
ao ventre, e a outra junto às regiUe das nadegas e
lombar, a 11m de se poder virar a criança, para ficaI' de
bru.ços; e se con~illllarú a extraccião da cabeça, sendo
preciso, com o mcthodo que lombrei.
Apresen tando a criança o "Oll tre ú nascença, se situará
a parLurionte com a cabeça e peito mais baixa que o
ventre; o meLtendo o cirurgião a mão no utero, e coIlhet:enuo pela dita apre!'entação de ventre, que o 1'~Lo
eslá a tra vessado, por não encon traI' com os dedos reslstencia do os os, o por encontrar o cordão umbilical;
posil,ão esta em que o feto occupa com o rosto a roça
i I iaca esq llerda da bacia, e com as ex tremidades a fOfiil
i I iaca direi la, ou vice-vcr~a: cscol'l'eganLlo 10"0 pouc r
a pouco 'om os dedo' para as parle' gcnitacs tb felo,
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lhe procurará a face interior das coxas; e seguindo
para diante, até chegar a colher um ou ambos os pés:
colhendo ambos, fará logo a extracção; porém achando
só um, lhe fará a laçada, e procurará o outro. Quando
o cirurgião faz a introducção da mão no utero, já o
Sacco das aguas se acha roto; e succeclendo não estar,
a fim de poder chegar ao feto, e operar.
Quando o feto apresenta o peito á nascença, é esta
posição pretematural, como as já ditas. A sua posição é
transversal para uma ou outr-a faça. Tendo o feto o
tronco muito largo, e o utero esLreito, como seu proprio
peso succede descer o peito, ficando a cabeça um pouco
atrás: tanto a cabeça como o peito se acham en tão muito
opprimidos. Para se soccorrer este parto, situa-se a
parturien.te na posição referida. Ocirurgião introduz a
mão no utero, tocando com os dedos o peito do feto, o
que se eonhece por se lhe encontrar mais resistencia
que no ventre; e conendo com os dedos para a parte
super'ior, se observam as clavículas, e acima destas o
pescoço, e descendo se lhe observa o ventre e cordão
umbilical. Certificado de ser o peito oque se apresenta,
prognosticará os seus funestos symptomas; fará a di!"gencia de impellir o feto para o fundo do utero ; e conseguido isto, deixa de ceI' ou a cabeça, ou os pés; porém
mais naturalmente descerá a cabeça; e ou ella seja ou
os pés, deve o cimrgião fazeras indagações já apontadas,
para se não equi vaca r com a postura dos pés; deve igualmente comprehender bem a structura do corpo humano,
para distinguir umas de outl'as partes; e vindo de cabeça,
se fará a extracção como já se patenteou para semelhante
parto; e vindo de pés, bem se conhece pela diversa situac.ão delles se vem de bruços, ou vice-versa ,
' ..

Parto, em que o feto apresenta as nadegas, costas, pés e
m.àos juntos; O1t o utero se acha inclinado obliquamente,
ou ha gemeos.
Em consequencia das muitas voltas llue o feto dá nos
ulLimos mezes e dias de prenhez dentro do utero, faz ou
procede encalhar-se não naturalmente na bacia. Conhece-se que o feto apresenta as nadegas á nascença, e fica
olhando para um dos Jados da bacia, e as nadegas uma
anterior, e outra posterior. Para esle parto o cirurgião
in trod uz a mão, indo com os dedos algum tan to cu rvados
até o tocar nas nadegas do feto, que bem se conhecem
pela figura que apre'entam, por ser uma eminencia igual
e m:lcia, fazendo movimentos de o impellir ao fundo do
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utero; conseguido isto, escorregará com os dcdos pelas
regiões das nadegas até o joelho, a fim de colher um ou
ambos os pés, que entalará entre os dedos, puxando-os
para o oriticio do utero; e vindo um só, lhe fará a
laçada, procurará o outro, para fazer o parto pelos pés,
fazendo a diligencia de que o feto venha de bruços; e não
o conseguindo, fará a extracção até o umbigo, e lhe applicará as mãos a fazel-o voltar.
.
Vindo ambas as nadegas dil'cctamente para fóra, e o
rosto virado para o ventre da mãi, nesta posição tem o
feto as pernas estendidas sobre o ventre, e se conhecc
ser esta posição porque posta a parturiente como fica
dito, introduzida a mão do cirurgião, elle as observa
para os lados, e a linha vel'tical que as divide bem as dá
a demonstrar; c tambem se conhece o vir de bruços,
por ter o fe to as partes geni taes posteriormen te, e vindo
de costas, anteriormente; e pelo mesmo toque do dedo
se conhecc qual é o sexo do feto. Conhecido vir de costas,
o impellirá para o fundo do ~tero ; e não o conseguindo,
c observando. ao pé do orifícIO do utero as regiões ínguinaes do feto, neste caso metterá ambos os dejos índices untados em azeite no orificio do utero pelas parti S
lateraes das nadegas, a fim de que prendendo nas mesmas
inguinaes, sirvam os dedos como de colxetes, para fazer
os movimentos para os lados, e igualmente para fóra,
até se extrahirem os pés, succedendo ou virem ambos,
ou um depois do outro: endireitar-Ilre-ha brandamente
as pernas, fazendo a cxtracção atéo umbigo: feito isto,
metterá as mãos, para o virar, até ficar de bruços·, continuando o parto até a extracção dos braços, os quaes
podem embaraçar o parto por estarem do~rados: neste
caso pegará o cirurgião no corpo do feto com a mão esquerda, conservando-o em posição recta, e com o index.
da mão direita untado de azeite, introduzido pelo ol'ificio do utero, pr·oGural'á a flexura de um dos braços do
feto, puxando-o para fõra ; e o mesmo praticará com o
outro braço; e quando não consiga extrahir senão só
um braço, não faz o outro iTl!pedimento algum, por vir
estendido junto á cabeça do feto.
Conhece-se que o fcto apresen ta as costas ou espaduas ,
porque tomando a parturiente a po ição referida e fazendo o cirurgião a introducção da mão, sente nos dedos
a resistencia dos ossos homopla tds pelos seus di versos
angulos; e por algum dos lados se observa o hombro,
cuja eminencia é formada pela parle superior do humerus. Nesta situação tem o feto a espinha vertebral
sobre o sacro, occupando com a cabeça c as regiões das na-
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degas a. faças iliacas da bacia, e as pernas e 'braços
sobre o ventre, com o rosto virado para o fundo do
uteroe algnmasvczes com o peito inclinado para uarco
elo pubis. Este parto é assnz trabalhoso para o cirurgião,
(', de perigo para a mãi e filho. Feita a refer.ida introclucção da mão e estendendo os de los pela região
(lor~al, e Ilomoplatas, raTá movimentos de impellir o
feto para o fundo do atera, fazendo as diligencias para
elle vir apresentar a cabeça ao orificio do utero; e se
isto se não puder conseguir, se correrá com os dedos
pela e~pinha vertebral até ús regiões das nadegas,
procnrando logo as pernas.; e dcpois alé colhcl' um ou
amJ)os os pés, os quaes enlalal'ú com os dedos, e os
puxará para o oriIicio do mero; e vindo s6 um, fará
a Laçada, até procurar o outro. P6de o feto atravessar-se,
tendo a cnbeça em uma ou llutra faça iliaca', Seja qual
Jôr a posição da caJ)cça, deve auxiliar-se o partD, como
lodos os antecedente, advertindo, que quando se introduzir a mão dircita no 11tero, deve a esquerda sobre o
ventre da pacienle auxiliar tudos os movimentos.
Conhece-se que o feto apresenta os pés e as mão
juntos, pela grande facilidade com flue se distinguem
os dedos dos pés dos das mãos, por erem MlueUes mais
compridos. I to posto, se introduzirá a mão direita,
untada em oleo commum, dentro do utero, quando
este or1'erecel' espaço surnciente para a dita introducção,
fazendo diligencia de procurar ambos os pés depois de
os desembaraçar das mãos; os segurará entre os dedos
indicador e médio da mesma mão, conhecendo serem
pés, pela sua diversa conl1guração das mãos, gradualmente os extrahir;í pelo orificio do utero; e se não
encontrar mais que um pé, o atará com a laçada dita;
correrá com a mão, scm a tirar para f61''1 L10 utero,
pela perna da laçada até chegar á região das nadegas,
descendo por ella ate chegar ao pé, e o conduzira alé
o outro, o que se conhece por estarem ambos oS plsanhares viratlos para um lado: nesta acção baptizará
a criança. Depois os extrahirá, soccorrendo o resto
do corpo, Vindo a criança de costas, olhando para o
ventre da mãi, estando já. de fóra até o umbigo, o
r,irurgião mandará por um ajudante segurar o corpo
a conserva/-o ~m linha recta; depois com as mãos
::Ibertas, uma no yentre, outra nas costas, o voltara pelo lado fIue lhe faça mais geito; voltando
mais até ficar de bruços, continuando até a total
cxtracçITo.
j'y],ui tas vezc. !la no ulero duas crianç:ls, que se chamam
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gemeos, c e conhecem /1'10 [,<lcto, por se encontrarem
mais de dou' pé" ou ainda que só dous, estão os
calcanhares virados para lados oppostos, ou se conhecem
lous pés, e duas ou trcs mãos: todos estes signaes indicam haverem duas (;l'ianças. Deve neste caso o cirurgião auxiliar o parto da cl'iança que primeiro se lhe
apresentar, seja ele cabeça ou de pés; advert.indo, que
os pés que se :1presentarem, devem os calcanhares
sempre olhar para um lado; e havendo desconfiança de
havel' mais ele um feto, fará a diligencia por indagar
não venha entl'e os dous pés um pé ou mão ele outro,
que emba race o [la l'to ; e qua ndo venha, o desembaraçará,
porqne pelo contrario é o parto muito trabalhoso. Nascida a primeira criança, havendo o signal de existir
outra no utero, porque o ventre ainda se acha muito
elevado e continu'lm as d6res, as secunclinas não sahiram: sendo então rrecessario, o e 'aminarú e reconhecerá o cirurgião, introduzin(lo a mão no utero da
paciente, para conhecer se existe; c não existindo, lhe
servirá para extrallÍr a placente: porém mllitas vezes
logo que uma nasce, vem a outra immediatamente:
venha natmal ou preternatural, sente a partuI'iente
mui tas dÓI'es, não sabe como possa descansar, estando
mais aftlicta que no principio, neste caso o cirurgião
a fará descançar, para lar principio ao novo parto, segundo ello se apre. entar.
As c:msas que obrigam o ntero a desalojar-se da sua
situação natural eill tempo ele parto, são, a placent.e
achar-se adherentn algumas vezes as partes lateraes (lo
utero, e as parturientes serem algum tanto corcovadas
para a parte anterior ou inclinadas para algum dos
lados; por este motivo o utero cahe com o seu peso
'que tem com o feto para cima da arcada do pubis, ou
para algum dos lados; ou ainda mesmo por alguma
quétla (lue a parturiente tenha dado proxima ao parLo:
convém ao cirurgião ter os conhecimentos da situação
que o utero póde tomar, para soccol'er o parto que fdr
tl'aballloso por algum dos motivo lembrados. Conhecendo-se alguma dasd itas causas, p6r-se-ha a partl1l'ien le
de costas, e o cirurgião porá o ntero na sua situação
natural, ficando o seu orificio recto á vagina; isto se
faz introduzindo os dedos iudex e médio ela mão direita
untados em azeite. na vagina, imlJellindo brandamente
para a parte superior, procurando por este modo o
oriricio cio utero, observando igualmente a situação do.
feto. Com a esquerda pela parte de fóra. obre o baixo:'
ventre da mãi, para onde achar incl inado o utero, fará
D.
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p9quel1a compressãe alé situar esta viscera na su~ n~
tural situação. conseguido isto se continuará o parto
que se apresentar, auxiliado conforme a necessidade
o pedir, havendo cuidado de amparai' o utero daquella
partc, para a qual estava inclinado.

Parlo, emque o tela apresenla o 1'0510, ou rrmuos os joelhos,
a cabeça, pl'cced id(t elo cordtio umbilical; emodo de ex-tmh1"r
as sewndinas quando lJ1'ecedem ao feIo.
Aslvezes o feto apresenta a cabeça naturalmente; e
principiando 'sta a descer, a parturiente faz diversos
movimentos com o corpo, succedendo então o pescoço
do feto ganhar alguma llexão, apre cntando assim fi
C.1ra em linha recta ao orificio do utero: nesta posição
a parte superior da testa está de encontro á nrcada do
pulJis; os signaes que cnracterisam esta posição do fcto
etactcar a pa rtu rien te logo que se rompe o sacco das aguas
com Q exame se conl1cc ser a cara pela eminencia do
nariz, pelas arcadas orbitarias, que ficam ao lado de suas
raizes, pelos olhos, Loccn, e barba; sem violencia se introduz a cabeça do pollex na mesma boccu: este parto é
trabalhoso; por "111 a 'sim meSlllO se pócle aux.iliar, sem o
fazer mudar de íluação, porque se não podem fazer
forças expulsivas com a mão de encontro ao rosto do
feto, como em outra qualquer parte do corpo. Se n ste
parto llOuver vicio de conformação da parte da mãi,
ou da criança, só assim é que póde seI' trabalhoso: para
se auxiliar, deyc o cirurgião metter o dedo index na
bocca do feto, a fazcr pre-a na mandibula illferior, c os
outros dedo os apoiará nos lados da mesma mandilJUla,
fazendo diligencia de endi rci lar o ros to do feIo pa ra a
sua posição natural: feito isto com o auxilio da mão
esquerda po ta sobrc o ventredaparturiente, estando
a cabeça a direito da bacia, tirará a mão da vagina,ma
não a que se acha sobre o ventre, para não deixar ao fcto
tomar outra posição, c continuará o auxilio do resto do
parto. Se fcito tudo isto sc não puder conseguir o
parto desta fÓl'lUll, o quc o cirurgião parteiro dcyc
cuidar logo a principio, neste caso procurará os pés,
para por c/le fner o parto como ja se tem dilo. .
Pócle á na~ccnça apre<entar um ou ambos os joelhos,
c de muilas ('ón11a. ; porquepódeapresentar um joelho
VÜ1e10 dc costas, de barriga, ou de lado; porém osoccorro
deste paJ'to é lodo o mesmo: deve para isso a parturiente deitar-sc ele costas com a posição referida; e
'rndo t:lctrada, e conhece CplP se aprE'. enlam Of: jOf'lhos
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por sc cncontrarem c!LIas pcquenas eminencias; e correndo-se pelas pemas, se conhecem nas suas extremidades os pés. Deve o cirurgião parteiro, firmando os dedos
sobre os joelhos, impellil-os para o fundo do utero, descendo com os dedos até nos pé , entalando-o. entre elle ,
e puxando-os para o orificio elo utero; não se podendo
isto conseguir, auxiliará o parto pelos joelhos, fazendo
nelles e nas partes geni laes da parturien te fomentações
oleosas: sempre sllccede sahir um depois do outro:
neste caso o cirurgião prenderá o feto pelas curvas das
pemas, uma depois de outra, com os dedos indices, fazendo delles como de colxetes para a extracção das
pcmas; fcito isto, as segurará com um panno, e fará
movimen to. la teraes, puxando ao mesmo tempo o feto;
sc este vicr dc costa!', logo que csteja de fúra até o umbigo, se voltará a ficar de bruços. com o methodo já
rcf'eriLlo. Todos os ei rurgiões peri tos na arte ob' tectricia
conileeem que a cabeça elo feto não póde sal1ir olhando
para o ventre da mãi. Quando o feto apresentar pl'Ímciro um pé, c dcpois um jodbo, o que hem se perccJJc
pela evidcncia da ditrcrença, que um membro fazdo
outro, se praticará o parto como fica dito. Estes partos
são mais facei.. á lllãi, e a todas as que têm hacia bem
construida, e que já t~m parido mais veze .
Logo que o feto apresenta a cabeça, algumas vezes
vem diante dclla o cordão umbilical; o quc nunca
succedc, scm quc o saco das aguas se rompa; é prcciso soccorrer-sc estc parlo com muita rapidcz, por
ser perigoso ao feto) por conel' o pcrigo deltc com a
cabeça podcr comprimir o cordão umbilicalde encontro
aos osso ela bacia, c suspender a. sim o circulo elo sangue,
e ser i to cnu a ele que o fcto morra pela falta ele circulação do sangue e falta do ar: p:lI'<\ a con crvação el:l
vida e:spiJ'itual e corporal elo feto, OCil'llrgião cm perda
de tcmpo fará ilcitar a parturientc de costa., e introduzirá a mão noutcro com os preceito já ditos, eapoiadas
as cabeça dos deelos unida sobre a cabeça elo fclo, o expellirá para o fundo do utero, para tomar outra posição.
Feito isto, lorro introduziril no utero a parte do cordão
umb ilical, quc se acha I' de fóra, pa ra o ci rculo do sanguc
e não embaraçar. Concluida esta opcração se farão diligencias para o feto nascer pclo pés' lllas não sc conseguindo, cleve-sc descnc;alhar o 'ordão umbilical, para
não vil' junto com a cabcc.a a fim dc se cvitar o perigo
quC dis e. São e tas as occa.siões em quc o cirurrrião
c1evo mostrar a sua ppri.cia. Se clle foi hamado tal'd
para soecorrcr c le parlo, c o felo c,tá já morto, o 'quc
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se conhece pela falla de pulsação 00 cordão umbilit;al, e
a parturien te se acha prostrada, neste caso se cxtral1 i ra
a cabeça do feto com liberdalle, por se achar ja morto.
Far-se-ha as ta operação só com a. mãos; e não se podendo
fazer, e far~1 com as cocJearias ou tenazes lisas, ou
den tadas; bavemlo grande con templação com a parturiente.
Muitas vezes succede que a placente ou secundinas
se despega do fundo do utero, vindo aoiante do feto na
acção do parlo, o que dá occasião a uma grande hemorrhagia de sangue. Para sesoccorl'el' e. te caso, situa- e
a parturiente de costas sobre plano macio, com o \'entre
mais alLo que o peito e cabeça: mettitla a mâo do ope, rante na vagina, e encon tl'ando- se a placen te CIl tupindo
o orificio do ULero, a qual se percebe por ser um côrpo
espherico, molle, oleo'o e escolTeg'nllio ; esegurando-se,
se puxará para fóra, não separando o cordão umbilicnl ;
introduzida a mão novamente no utero, se procurara
o feto, extrahindo-o como fOr possi\' I pelos 1)é: ou cabeça' e logo que uma destas partes appareça no oriflcio
do utero, se baptizará, continuando-se depoi o auxilio
do parto, conforme elle se apresentar. Concluido esle,
se tratará da parturiente de dou modos mui lo precisos:
e são, suspender a hemorrbagia eaniloar a parturienle.
Suspende-se a hCIDorrhao'ia, appLicando-sc pannos molhados em vinagre ou agua ('ria ao \7entre e sobre elles
uma ligadura do comprimL'nto de tres varas, da largura
cle um pnlmo, apertaudo tanto quanto fórsullportavcl,
a fim de contrallir a par', ele do ventre; pot'ltue comprimido este, igualmente se comprime o utero; e sallindo
muito sangue, se melLerá na vaginn aJgumas porçãc.
de chumaços cle fio embebidos em vinagre frio, e por
ci ma cllUmaço com a ligadura figurada à letra - T-,
intcl'l1amente se lile darão n beber alguma. cbicara~ ele
caldo, c bom vinho, ou algumas lorçãe ele bom chocolate, pondo-a em po ição recla, fazendo-a. ocegar,
tanlo no corpo como no espirito, conLinuando-se a
tratar, segundo o que sohrevier.
•

Extracção das ecundinas, quando ficam pegadas ao 1lte1'0; do parto com convul (lo; e sympto1Jlas que 'e seguem
ao parto.
<lscido o feLo e não vindo logo as ' ecunelinas, eleve
o cirurgião examinar e'Xactamente a parturiente a ver
se tem ainela alo'um oulro feto no utero, o que se conheC'rà pel~1i' <lu!"~ (JllC a, istem, elevaçilo ele ventre e
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movimenlos cio felo ne ta o 'casião; I'altunlo todos estes
. ignaes, devr,-se persuadir que não ha outro feto; mas
sim conhecerá existirem as secundina , tanto por não
terem a i nda sall ido, como pela gra nde hemorrhagia que
ha; fi pólle succetler que já esteja fóra separado o'cordão
umbilical, por. e havcr quebrado, ficando ellas dentro;
e conhece-se que eslão em 1)arte despegadas, por haver algum sangue que corre; o. que não succede, quando
estão todas pegadas ao utero; para se extralJirem,
situa-se a parturiente de costas, e o cirurgião 'pega
no cordão umbilical e dará com elle algumas ,"altas
aos tIedos da llIão esquerda; introduz a direita no ute1'0 guiada pelo mesmo cordão, e procura assim o corpo
da placeJlle pela parle que se achar já despegada, conlinuando ii despegar brandamente; indo empurrando
com os dedos para a palma da mão e pulso, ,em tirar
a mão para fóra, para novamente a introduzir, por
ser um erro cra. so: e só deve retirar a mão quando
na cavidade da palma trouxcr juntamente todo o corpo
da placenta; examinando cuidadosamente seha no utero
alguns polipos, para não puxar pOI' elles, os (luaes se
conhecem pelo tacto e pela ua figura espherica: não
se podendo separar a placen te do utero, se mandará
por um ajudante fazer alguma compressões ao ventre
da pacien te, e cocega na garganta com a rama de uma
pena para provocar vomitos; porque muitas veze: com
estes movimentos se separa a placente; os tIcdos dentro
no utero, devem eslar unidos formando como huma pá
ou colher, e para com elles deste modo se fazor força
sobre o corpo da placente. A's vezes sim se despega
a placenle, porém deixa alguns pedaços elella ainda pegados aO' lltero, os quae. se lIel'em deixar, cm se ter
disso cuidado, pJrqlle a natureza a seu tempo porsi
mesmo os ex pell i rú. 1\1a' se acon tece ficar algum peclaço da placente o depois ele alguns dias entupir o
orificio conv6m extrahil-o. Succede eis vezes quebrar-se
o cordão umbilical junto á placente, o que póde motivar-se de ella se achar muito adberente ao utero,
e o cordão ~er muito delgado, e se ter puxado por
lIe: para se úxtrahil' esta placente, se introduzirá
a mão e tocanelo o. dedos na placente se irão afastando uns llo ou tros; e logo que com elles se segure o corpo da placente, se unirão, formando corno
uma concha puxamlo brandamente pelo corpo da p!acen te; no em ta nto a mão esquerda e ·tará sobre o
ventrccomprimindooutcro: i. os' faJ'á .:;oma maior
raulela. para não (lc.lo<'al' o mesmo !lIBrQ. Exlrahidu:
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as seçundinas, se beneficiará a parturienLe, para resarcir o que tem perdido; deitando-se logo na cama,
apertando-se-Ihe o ventre quanto puder supportar, como
já se disse, apiedando-se pela fórma diLa; depois começam a correr os loquio, evacuação geral a todas
as parturientes; ainda que irregular, segundo as pessoas: regular-se-Ibe-ha a dita, segundo os symptomas
que sobrevierem; e são: a febre lactea, dôres nos peitos e na região lombar, a que se chamam dôres de tortos; porém estas só sobrevêm as que têm titlo mais de
um parto.
Os. incommodos que sobrevem ao parto, combatem-se
segundo os symptomas que vão apparecendo.
PARULIS.

Abscessozinhos que se forma m nas gengi vas, ás vezes
sem causa conhecida, mas de ordinario pela carie dos
dentes.
IlIllicação

1IICl'a.llctltica.

Nux V01IÚC;lL e snlJl/wl'. ClLlc. /tc/)(Lr.
PE PHIGUS.

AITecção que con iste em vesiculaziniJa' aLUarelladas luzidas, de certo volume, fOl'lnadas por accumulação de um liquido. el'o o debaixo ela epiderme,
que se rompem passados alguns dias, e descobrem o
derma vermelho que se cobre ele escumas e tle crostas.
Póde o pemphigo occupar todas as partcs da peIle e
apparecer até sobre a origem das membrana mucosas.
A inchac;ão é o primeiro symptoma que se mostra, upcrticial, e não tardam a vermelhidão e a dôr. Forma-se a vesicula no segundo para o tcrceiro dia; augmenta rilpillamente; é transparente, meia espheroiue.
Nos primeiros dias são estas ve iculas te as; passam depois a moles e chatas, e enrugadas. Variam de volume. Depois de roto o epiderme formam-se e cumas
no sitio em que eSlava ti vesicula c ás vezes alli vem
uma exalação soro-pllrlllenlà.-A duração média é de
sete dia. o pempbigo cbl'onico ha muitas erupçãe'
que se succedem por longos in tervallos.
IJltlicaçiio

thCl·allcutica.

DlLlcamara. Havendo pemphigo c!lrouico' vesicula
do tamanho de uma ervilha, assentada em base vermelha, que encerra um lJumor amarcllo; aquoso c
Lran parente com grande comiclJão. Lá mais ao tliauLe
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formam estas ycsiculas ulcel'as ichorosns. Grande sêde,
ucjccções mucosas.
Rlws. Ha vendo pemphigo chrollico; gl'audes bexigas
chatas san tadas em base avermel bada com hum.or SOl'OpUrulento. Seccam estas bexigas em partes formam crostas
pal'das; outras formam ulceras chatas, e excoriações
Ilumidas algumas. Fraqueza paralytica dos membl'os.
PEMPI-IIGUS SANGUINEO. São vc:iculas cheias de
sangue.
hltlicaç:'í.o thcl·31Ieutiea.

Al'senicwn. Havendo vesieulas sangnineas no corpo
todo, com ul'ina sanguinolenta, dial'rhéll, insomnia,
desasocego.
PERIPNE MONIA .-Innammação do perenchyma dos
pulmões.
[ncommoüo de alguns dias que precede muitas vezes
ao ataque que qunsi sempre é marcado por um violento
calafrio, ao qual succedem elevação de calor, dôres de:
cabeça, tlÔl' de lado, constrangimento da respiração e
tosse. Or'dinariamente manifesta-se a enfermidade em
vinte e quatro ou quarenta e oito horas. Nesta época
ap,cusa o doente uma dôl' fixa u'um ponto do peito;
é muitas vezes esta dôt' obscura, as vezes falha; respil'ação pequena, frequente e opprimiua; o enfermo
tosse, e espectora escarros sanguinolentos, á~ vezes enferrujados ou esverdeados, sempre viscosos e transparentes; a precul'são dá um som a principio menos
clal'o, depois baço, no lugar afTectallo ; applicada a orelha
a este ponto não distingue tão claramente o rumor
produzido ~ela entrada do ar nas vesiculas pulmonares,
reconhece de mais uma especie de crepitação que por
si mesma cessa pouco a poueo quando a inOammação
está mais adiantada. Ao mesmo tempo a face esta vermelha, as feições aba tidas; o doen te vê-se obrigado a
estar de CLna; queixa-se de insomnia, sêele, fastio,dôrcs
na cabeça e espigast.ro, provocadas ou exasperadas pela
tosse; pulso frequente, variavel em força, pelle quente;
urina muito carregada, etc., etc.
hulicaç;io thcl':\peutica.

Acicl'um phospo?'icnm. Hwendo pel'ipneumon ia já adiantada: violenta tosse com expectoração pUl'ifol'me; febre j
pulso frequente; copioso suor nocturno; cepludalgia.
Aconit,tt1n. Principal remeclio cm mllÍtos casos.
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Aconituln. Havendo Gellarrio com tremoL'; JÔI'es 'lll'clamonte pungentes e pres ivas nas dua azas do pulmão,
que talham a re pir:lção, e ob t:llU ao doente <.le trocar
po!>tura horisontal; Lo!>. e breve e :lrniudada com desejo
continuado do Lossir; expectoração de matorias os,cumosa:, misLllradas com sangue rubro; dyspnéa; face
b:llofa, azul carJ'ogad.o; cepitalalgia violentissima e
pres iva; forte pul:-ação da carotidas; pulso pequeno
e comprimido; c.alur secco e ardente.
Aconit1trn. Havendo agonias; resI iração curtis'ima;
picadas a cada inspiração, de de as falsas costcllas até
U omoplata
clór cerrante no peito, hemoptysia; calor·
ardente; ccphalalgia; somnolencia, Jethargo com sonhos
anciado .
Aconitwn, aj udado de bryoniCt. Hwendo picadas e dôres
nas duas azas do pulmão; tosse secca; expector:lção
anguinea ; pressão do peito; febr .
Aconit'wm e belladonct Convém na peripneumonia de
uma criança de um allno; face funda e pallida, pelle
scc;ca e ardente, pulso frequentissimo, violenta tosse
com dôrcs, respi ração curta, accelerada e algum tan to
estertorosa. Nux vomica para a tosse e constipação.
B1'yonia. Convém quando ha grandes pi.ca las no lado
direi to a cada inspi I'ação, ancias e oppressão, tosse secca,
expectoração pouco abundante e listl'ada de sangue,
falia difficullOs:l, leve stertor no peito, rubor e suor
na face, olhos vermelhos, súde, pulso cheio e accelerallo,
lingua set.:ca e negra no meio, sonhos nocturnos.
Crt'l11phom. Convém na pneumonia em periodo adiantado: respiração cUl'ta, anciada e pouco 0ppl'imi la ,
com sensação dolorosa e picadas no pei to, frequen te
e violento desejo de tossir, calafrios e calor alterauos,
pelle secca e ardente, pulso fraco e lento, somnolencia.
China.. Convém quando ha inspiração cUl'ta e rapida
com picadas sUl'das no peito, postul'a levemer.te da
cabeça neces aria, tosse continua com expectoração
mucosa raiada ele sangue, calor secco e ardente, face
rubra, sêde; mais tarde hemoptysia e desmaio com
sobre alto dos tendões.
Phosphol'tts ajmlado de Snlphuir. Convém na' pneumonia de. pre ada; face funda, palliua eamarellada, olhos
murcho e funelos, tossesinha breve, face secca, ardente
sOde, calor, arripiamento.
PhoS1Jhorlls. Convém na plleumonia que se inclina
á pal'alysia dos pulmões. Respiração acceleracla e acompanhada d~ crepitação estl'epi to a no pei to, tosse !'Oca,
cxpecloraç.ao VkCO. a pouco abunclante.
n
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IllplulI'. Conv('l1l /llant10 os, ymplomns peiloeaes vão

allgmento. O calor no pr,ito chega até orgasmo,
c o escarro sanguineo pas a a verdadeira hemoptysia.
Verrtll'/IIIL COlwél11 na pneulUonia já mui to atl.iantnda.
PEIUP EUMOX[A NERVO A. DóI' nervosa na parle
intemu tla caixa do peito, com erradiação para o pulmão.
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thCI':lllcutica.

Aconitwn, hyoscyamus e 1'!WS. Convém na 1eripneumonia nervosa em con equencia de e carla tina, respiração curta e peno a, continuas picadas com oppressão,
lo se secca, alO"tllUa vezes expectoração sanguinoltnla,
c cumosa e ditncil de dissolrer, senhos, murmuração
entre dente, carphologia, dejecções involuntarias,
calor mordi ante. Foi administrado lycopodium ne te
caso com grantle successo contra a tosse com expectoração mui copiosa e puriforme, vermelhidão circumsCl'ipta das faces, symptomas que não haviam cedido aos
outro reDledios.
Aconitwn, bryonia e nux vomica .
Aconitum, bryonia, belladona e nllX t'omica.
Aconitwn, bryonia e an~iC(L.
Belladona. Havendo dolorosa pressão debaixo do ex.terno; respiração oppriDlida, SOpOI', insoDlnia, sobresaltos dos tendões, carpholoO"ia, olbos vermelhos, vista
desgarra1a e errante, pulso pequeno e accelerado, suppressão da urina e de evacuações alvina .
Bryonia e 1"lmç. Havendo calor arden le geral, 60m
violentas picadas no lado direilo do peilo a cada in piração, respiração rapidissima, anciada, doloro:'a, violenta oppressão do peito, somno continuo com frequente :obresalt.os e le e uelil'io. Rosnar inintelligivel,
sonho estl'avagantes, carpholofTia, lingua secca, fendida, tremula, coberta de immundicie parda, lassidão
e ces iva.
Bryonia. Havendo tosse com rx.pecLoração pouco
al1undante de muco sujo, avermelhado sanguinolento,
g-rande vontade de dormir, o enfermo e tá estonteado,
delirio, Amica contra as picadas a cada pr'ofunda in piração, symptoma que resistira ~ bryonia.
Ca'l'bo vegetabilis. Havendo respiração estertorosa, peso
c picadas no peito, frequente to se, o [leIto eleva-se e
<tlnle-se fortemente, delírios, p1l1. o molle.
China. Con ém na pnenmonia rom carrh010ói e ~o
bresal,tos do. tendãe"
D. A!.
62.
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P-ltlsatillet. Convém na respiraçao mui accelerada e
curta em uma criança, com pelle ardente, sêde abrasadora, sobresaltos dos tendões, estremecimento, sonhos
com rosnamen to, ancias, humor descon ten te.
Rlms. Havendo lingua pardenta, aspera e aridn,oppressão do peito, pouco wmno, anciado, interrompido
por sonhos inquietos, facilidade em assustar-se, pulso
.
pequeno, o doente quer sahir da cama.
PERITONITE. InIlammação do peritoneo.
A invasão ora é lenta e ora rapida. E' ás vezes marcada por um calafrio. São principaes symptomas: llm:l
dóI' aguda, desesperada com a menor pressão, calor,
dureza de ventre, dil'tensão gazosa, derramamento de
um liquido soro-purulento na cavidade do peritoneo,
que as vezes se pMe conhecer por uma Ouctuação
obscura, e sempre pela percussão do abdomen, que dá
um som surdo, omle pouco antes era clarissimo. A'
dóI', contracção ou tlistensão do ventre se ajuntam
nauseas, vomi tozinhos, vom i tos, cons tipação, pa llidez
da fa~e, grande a I teração de feições, decubi to dorsa 1,
abatimento moral e physico, sMe, constrangimento de
respiração, que é frequente e curta, acceleração e concentração do pulso, elevação do calor, diminuição de
secr ção de urina. A marcl1a da peritoni tes aguc!a é
geralmente exacerbante, sua duração curta; raras vezes
excede algumas semanas, e muitas vezes Onda em alguns
dias, e até em 24 horas.
Indicação

thcl'apc.utica.

Aconitmn cm dóses repe tidas.
Aconitum muitas dóses, com intercalação de antimoni1t1n cr'udurn e de nuxvomica, contra os symptomas gagtricos.
PERITONITE PUERPERAL. - Veja-se FEBRE PUERPERAL.

PERNIO.-Friei ras.
Têm ordinariamente as frieiras seu assento nos tegumentos .da face dor al dos dedos e dos artdlhos, ás
vezes do.corpo e do tal' o, na ponta douariz, raras vezes
n'outros sitios. São symptomas: vermelhidão, inchação,
prurido das partes alIectadas.
Indicação

tberapcntica.

Bellaeloneb C pnlsatilla. Havendo inchacãe vermelb.a,
azulada e dóres pulsantes nas partes molestas.

DE MEDiCINA.

Outros remedios que convém: agaricus, lJetroliwln,
acidum nit1"icum, n'l.tx vomica, ignatia, phosphol' e 1"h~ts.
o

Petl·olelull.

Camcter lJhys iologico .
O petroleum exprime o temperamento sanguinao.

Tempo de acção.
Oseu maximo de acção é atê

ÕO

dias.

,bfcdicamentos a segltir-se.
Depois do petroleum convém chom., nitro ac o, nux
VOilio,' phosph., puls., sulph.

Antídotos.
Nux Yom.

Concordancia ou symptomas.
Cale., lyc., sepo, sulph.

Exacerbações.
Moderam-se com bryo, nux vom., sep.

Symtomas geraes que desenvolve o petrolewn"
Dôres tractivas nos membros. - Dormencia facil
dos membros. - Estalos nas articulações, com dureza
arthritica e dÓres tractivas agudas. -Inchação e induração elas graodulas, mesmo depois de umll contusão.
-Tremura dos membros de dia e durante o somno o
-Ataques de epilepsia .-Accessos de vagados com elfervescencia de sangue, calor, palpitação e pressão no
coração. -Grande_fraqueza ao menor esforço, alguma
vezes com perturbação da vista, tremura do corpo,
zunido dos ouvidos e nauseas. - Fraqueza, nausea e
outros incommodos pelo movimeI!to da sege. -Aggravação e apparição de muitos symptomas por um tempo
chuvoso. - Calor, fougaz elIervescencia de sangoue e suor
elepoi de um passeio ou de se haver zangado. - Magreza, mesmo nas crianças. -Sensação de uma mol-

~.()2

DICClO~_\.IHO

leza in upporlavel geral, com tremura c til atimento
- Peso e can aco em todo os membros. - Grand >
c.ansaço de manllii e de noite. -Grande di:po ição a I'CSfl'ÍamanLos. -Repugnanciil ao ar livre, com arrepios.
l\IuiLos symptomas manifesLam-se (~e manhã.

lndicáção therapeulica.
O petroleum convém nas afTecções abdominaes chronicas - anO'ina do inLeripr da bocca - arLl1riLe - cardialgia - caria - cepl1alalgia - dartro - dito bemorrboidal - dianhéa - dysecéa - fedelas nas mãos epilepsia - frieiras - g-lossite - gonorrhéa -hemorrhoidas - empigem - inconLinencia de urina de noiLe
-Ieucorrhéa -lithiase- luxaç.ão espenLanea-melanose -melancolia - men truação elilTIcil- opbLhalmia - palpiLação ele coração - phLlüsica - rouquidão
-tin ha na cabeça -ulcera nos pés -zoada nos ou vido .
PHll\fOSE.
Dá-se esLe nomeá mole Lia que consiste na estreiLeza
contra-naLural da aberLurtl do prepucio, de sorte quê
esta dobra membrano a não póde (Iescel' para trás da
coróa da glande.
hl<licaf.,:'io thCl·a!JCnlica.

Cannabis, merc. bell.
PHLEGMASIA BRANGA DOLOROSA DAS l\IULHEB.E
PARIDAS.
Engorgil.1menLo lecophleO'maLico l)ranco mui consideravel e doloro. o das coxas que se fórma rapidamen te, e e edende por Loda a região pelviana e par l s
geniLaes; movimento rebrjl. Vem esLe incommodo nos
primeiro. 14 dia. depoi do parLo; dura de 8 a 1~·
dias e póde acabar de mo~lo funesto. a não se lhe
a 'udir promptamente.
hulic:UIi'l6 thCl'apcn(ica.

Aconitwn e r-hllS, auxiliados den'llx vomica a/' eniclI///',
belladona e lHd. atillct, Convém quando ha crugis dÓl'e
ao longo da face interna da perna, coxas engorgitada',
qUf' não podem Lolerar o III 'no\; Lacto.
Belladoltct. COllvérp. quando 11a dOres doloro, i simas
nas coxas e perna inchada.', Ü' não podem sol1'rer o
menor toqu , febre; o doente não póde l1111cl:lr de iLi
sem sentir grtlnde dOres.
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ISIIOS!lhol·us.
Caracter physiologü;o.

o phospllOrus exprime o temperamento sanguíneo
nervoso.
Tempo de acção.

as aJTecções agudas Slla acção {; d~ dou a tre dias;
porém nas chronicas é mais prolongada.
Medicamentos a egnÍ1"-se.

Depois do phosphorus convém alguma veze pelr.,
rhus.
.rlnticlolo .

Camph., coIL, nux vom., vinum.
Concol'dancia em symlJlomas.

Pul.,

ulph.
Exacerbações.

Moderam-se com nux vom., puI ., sep.
ymptomas gemes que desenvolve o lJhoS1Jhorlls.

Repuxamen tos e renoadas artl1l'i LiGas e rhcumati maes, principalmente nos membros, algumas vezes
depoi de um leve resfriamento, principalmente de
noite, na cama.-Dór ardente nos membros.-Tensão,
caimbras, tremura e di lorsão de alguns membro . Convulsão.-Dureza de algumas partes.-Accesso de
pallidez e torpor em al"'uns membros que parecem então
como mortos .-Tremura nos membros, principaIrnen te
duran te o trabalho .-FacilidaJé a derrear- e .-EtrervescencÍa de sangue e conge:;tõe , algumas vezes com
pulsação em todo o corpo.-Sangramento por dilJerente orgão. - Fraqueza e repuxamento ela. articulações, príllcjpalmen Ic elos joelhos .-Grancle fraq neza
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c cansaço paralyLico, algnmas vezes subiLo, principiJlmenLe de manlJ.ã , na cama, ou por pOUGO que se
tenha anclado.-Accesso de vagados.- Sensibilidacle
ex Lrema de Lodos os orgãos. -Cansaço bys Ler ico . Abatimento geral e fraqueza nervosa.-Peso dos mem·
bros e preguiça .-Paralysia, com formigamento nas
parLes alIectadas.-Magreza e consumpção.-Engorgitamento das glandulas.-Impossibilidade de ,estar ao
ar, principalmente quando está friq.-Grande disposição a resfl'iar-se, que muitas vezes acompanham dôres
de cabeça e de dentes, corysa com febre, eLc.-DOres
nos membros com a mudança do tempo.-A maior
parte dos symptomas manifestam-se de manhã e á
noite, na cama, como tambem depois de jantar, r,mquanto diversos outros apparecem no principio do
jantar e dissipam-se depois.

Indicaçiio therapeutica'.
O phosphorus convém no abcesso do seio-alopecia
-amaurose principiante -amenorrhéa-apllOnia-arthr ite-asci te- asthma-card iogma-ca tarr ho-cephalalgia- chlorose- choréa-colica ventosa-coxarLbrocace-croup-darthro-dentição difTIcil-diarhéa-dysecéa-exulceração do seio-febre hectica-fungus hematoida- gastralgia- grippa-hypocondria-impigem
- induração do seio - inflanimação erysipelatosa do
seio-lepra-Hen Léria-li tlüase-luxação espon taneamastite-ophthalmia-palpitação de coração-paralysia
-peripneumonia-phthisica-polypo no nariz-prosopalgia - rachite-rheumatismo-rouquiclão-sarampão
-scarlatina'-sciatica-suITocação-syphil is- tinha na
cabeça-tetano-tosse-tumefacção dos pés-tumor na
faGe-tumor leucophlegmatico-ulcera no nariz-varice
hemolThoidal-vomito (,hronico-vomilo das mulheres
gravidas-vista nebulosa.
Phosphol'j Acidllm.

Caracter physiotogico:
O phosphori acidum exprime o temperamento san·
guineo nervoso, e tambem o lymphatico.

Tempo de acção.
Nas mole Lias aguda sua acção é de deus atrelO
dias; porém l1'as chronicas se prolonga.
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llfedicamentos a sC[fnir-se.
Depois do ~citlo phosphorico convém, conform'e os
symptomas, china., lach., rhus., ver::ltr.

Antidotos.
C::lmph., coITo

Concordancia em symlJlomas.
Puls., sep., sulph.

Exacerbações.
Moderam-se com pul., sep.

SymlJtomas {jeraes que desenvolve o lJhosph01"i acidmn.

,

Tracções, e grandes estremecimentos nos membros.
-Dôres crampoidas, pressivas.-St;lnsação como so e
raspasse com uma faca sobre o pcrios.tio.-Dôres osteo<lopas, ardentes, crueis, á noite.-Inchação dos ossOS.Sensação ardente em toda a parte inferior do corpo,
ainda que os membros estejam frios ao tocar .-Inchação das glandulas. -Frouxidão no: membros e Das
articulações, cemo por nma paralysia ou pelo crescimento, sobretudo de m::lnllã e á tarde.-Entorpecimento e fraqueza dos membros .-Peso nos m mbrog·
e nas articulações, com granele preguiça.-Granele
fadiga depois de caminhar .-Grande fraqueza geral,
physica ou nervosa, com muita disposição para transpiração, ou com sensação ardente no corpo.-Magreza,
com côr doentia e olheiras.-Grande eITervescencia
do sangue, com grande agitação.-As elõres são agrrra"adas no desc::lnso, e alliviadas pelo moYimenLo, e as
que se manifestam á noite são alliviadas pela compressão.

Ind'icaçtio therapentica.
O llhospllOri acül. convém na anacaLharse mucosa
-ar th rice-ch oleri n::l-ch yluria -da!'th fo-di abétrsd iarrhéa - epulida- 'erysipela-febre nervosa-polluções-scarlatina-impigem-menstruação mui abundante - phthysica-pnenruonia nervo. a-sL'ranguriasuor nocturno-tumefacc;ão da race e tbs gengi,·as.
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PHOTOPHOBIA .cROPI-IULOSA.-lforror á luz.
InlUcação thcrallclItie."l.

JJyoscya111us, ignatia, nux ?noscala, coniwn.
'PHRENITE.-(VeJa-o e E~cEPlrALITE.)
PHTHISICA PITUITOSA.- Phli ica pulmonar com
ex pectoração pi tui to?a.
Indicação thCJ·apclltica.

Phosplloro e lycopodium, aj udados de calcarea, su.lpll1ll"
c sepia. Halendo 1'e piração curta e opprimida, to. e
:lcompanhada de manhã de expect.oração branca e r. cumosa, sem ardor no peito; magreza c fraqueza.
Snlphu1' e lycopodium. Convém em consequencià dr
uma sarna recolhida, opprc são do peito, tosse com
expectoração pituitosa, grossa; grande fraqueza ]0
corpo.
.
SnllJlmr, a?"senicum, calcarea carbonica. e sl{mmun.
Stannum. Havendo continua iJ'ritação no peit.o qur.
obriga a tossir; pre são no peito; a thma, falta de
respiração ao fazer qualquer movimento; grande cansaço; vomito de pituita de manhã.
Stanmun. Havendo tosse de dia e de noit.e com
copiosa expectoração de muco; grande magreza; pulo
pequeno e frequente; ardente calor na palma das mãos'
suor de manhã; diarrhéa.
Stannum. Havendo violenta to. se de tarde e denoile,
abalante, ora secca, ora com expectoração faci! e abundant.e; dôres de excoriação no peito ao tossir; cansaço; fraqueza; suore. nocturnos.-Belladona curou a
dOr pre iva e pul ante da rouquidão, ultimo symploma da mole~tia.
I PH~I ICA PULMONAR .-Fu ão do tes ido pulmonar.
Tosse, oppressão, febre len t.a, magreza: são os sym ptoma. essencia s e que bastam para o diagnostico. A
frbre lenta é essencialment.e necessaria pill'a distinguir
a phti~ica pulmonar da ast.hma, lue se póde confundir com a p1Jtisica nas aO'ecções locaes (tosse,
oppres~ão, expectoração).
m sympLoma caracteri tico
da pllLi ica pulmonar é a grande tranquillidade do
enf I'mo ácerca do seu estado; mais bu. cam a molesLi,1
no bai '0 ventre elo que nos pulmõe~, e vivem. cmpre
;mimados de boa e. p rança de ~anlr; esla esperança
crc. ce roll1 o prrigo.
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Indicação thcrapeutica.

Aconitum, psoricum e sulphu1'. Havendo pneumonorrhagia: emmagrecimento; grande fraqueza de peito; dóI'
continua e surda no peito; respiração curta.
Ca1'bo vegetabilis. Havendo phtisica purulenta produzida por vomicas (dá-se este nome ás collecções
abundantes de pús, formadas no peito, e que acabam
expectoradas por meio de uma espccie de vomito);
tosse fa tigan te de dia e de noite, ora secca e espasmodica, ora acompanhada de espectoração e de granue
quan tidade ue mucosidades puriformes, espessas, amarellas, verdes, ás vezes tambem de materias amarellas e
liquidas; respiração curta, opprimida, accelerada;
dôres surdas e pressivas no peito, com mistura de
picadas fugitivas; febre hectica.
Carbo vegetabilis. Havendo abundan te expec toração,
sobretudo de manhã, de muco poriforme, espesso,
fetido e esverdeado.
China, sepia, ammonium carbonicum e lycopodium.
China. Havendo tosse continua com expectoração
purulenta.
.
Dulcamara, sttlphttr, aconitmn, nttX vomica, sepia,
ignatia, stanntttn, kali ca1'bonicum, calcarea carbonica,
p/wsphoro, silicia, sepia, carbo vegetabilis, beUadona. Havendo rosto pallido com bella cõr de rosa nas faces;
violentas e crueis dôres na parte inferior do thorax;
expectoração sanguinea todos os oi to dias; expectoração
amarellacta, espessa e purulenta; insomnia ; impossibilidade de andar.
Dulcamara. Convém em consequencia demuitos resl'riamen tos, tosse con tinua, expectoraçãl) amarellada de simgue rubro-claro, peito doloroso, febre.
Ferr'um aceticum epulsatilla. Cura radical em lO a 12
dias. Havendo phtisica florida, que se desenvolve
por haver bebido agua fria estando suado. Magreza
cons~deravel com suores. viscosos e colliquativos, diarrhéa, face hypocratica, beiços pallidos; respiração
opprimida com cerração do peito, expectoração purulenta-, esverdeada, raiada de sangue, e de go to putrido
e nauseante.
Hyoscin.mus. Havendo phtisica que começa em consequencia de pneumonia: frequente tossezinha com .~s
pectoraçào esverdeada, fraqueza do corpo, espeCialmente do peito.
Kali carbonicmn, aj uclado de nux "omica. Havendo
phLisica purulenta: tos e com expectoração purulenta,
D.)1.
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])r:lllql1'flda amarcllatla; rcspiraç:1o mui curt:! ; granL1e
csfalfamen to.
LCLurocerCLsus. I-Ia rendo tosse incessa nte com abun':
dan tissima ex pectol'ução gela tinosa, misturada de alguns
pontos sanguineos.
.
Ledum 7Jalllst1'e' e charnomilllt. Havcndo phtisica em
consequencia de pneumonia despresada : expectoração
abundante, fetida, esven.leaela; tOsse fatigante, picatlas
no Jado; mngreza.
Lycopoclium. Havendo r\ltisicã Ooritla, respil'ação extel'torosa; expectoração pUl'ifonnc; suores noctul'nOS
e vi.cosos.
LYCOIJodi'ttm. HavenJo voz fraca e baixa; grantle
fraqueza' violenta tos e de dia c ele noitc com expectoração abundantissima: febrc lenla com suores
viscosos dnrante a noite.
.
Nittum. Havendo violenta dóI'. no peito e pulmõcs.
Phosphoro, ajudado de lycopodium', sepia e graphUes.
Havendo voz baixa e en trecortada ; respiração penosa
grande oppres ão; pneumonorrhagia de tempos á tempos; expectoração purulent~, mesclada de sangue;
snores frios e viscosos; diarrhéa .
.Phosph01'O. Havcndo tosse abalante com tremor de
membros, cxpectoração amarella, purulenta, de gosto
salgado, mais abundante dc noite e de manhã; suores
copiosos de noi tc; fraqueza.
Phosphoro, auxiliado de petroleum e de sepia. Havendo respiração curtissima ~ sensação tensiva no peito;
violentissima los e com expectoração amarelJada e espessa; magreza.
Psoricmn. Havendo phtisica purulenta muito adiantada.
Pul-otilla, nux vomica e slramoniwn. Havendo febre;
suores r.opio. os ele noi te; face magrissima; dia-rrhéa.
Putsatilla, ajudada de phosphoro, se-pia e china. Havendo face pallicla; fraqueza de ouvir ;grande magreza;
febre heclica; djarrhéa colliquativa ; expectoração suspensa ha quatro dias; tI'antes era amarellada, verde,
purulenta; extenor.
Sambllc/Ls, seguido de hera terrest1'ís. Havendo tossc
continua, com expectoração copiosa; cansaço, maO'reza
dares de p i to; i nchação edem~ tosa das perna;.
Sarnbuc/Ls. Havendo ph tisica proceden te de bebeI'
agua fria estando suado; febre com grande tosse (}muita expectoração de gosto adocicado; magreza; arden te calor l1a pa Ima das mãos; copioso SUOI' á noi te.
~icia, s1/1pl/'ltT eea/carea. Havendophtisica purulent,'\.
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tanllwn. Havenlio (,o%e com expectoração de 111ateria ama rellada de' gosto enjoa ti vo e chei 1'0 mui ingrato; magreza; falta de respiração e symptoma
sun'ocan tes ao anda r-se.
Su,lphlLr. Havendo phtisica começante complicada de
amcJI1orrhéa.
.
Sltlphlt1'. Havendo pressão fi ten ão no pei to ; sensação de estreiteza do pcJito; expectoração purulenta.
mesclada de sangue; hemorrhoidas cega .
Sulphltl' e psoricnm alt.ernados.
PHTISICA BRONr.HIAL.
IDtlica~ão

Sulphur

therapcutica.

e cfl,ltslicwn, stannmn.

PHrISICA

LA~Y

JGEA. Ou phti&iGa da garganta.

Illdicat:ão thCl'apeutica.

Ca.ustiw11t aj udado por drosera e tl'ifiliwn. Convem
na voz baixa e rouca; mal pólie o doente (altar ern
voz alta; sensação de excoriação no larynge.
SpolLgia, auxiliada de drosel'a, Convém na rouqtiidão;
fa lha a voz ao cantar; dysplJagia; tosse frequen te,
secca, breve, raramente corn c:pcctoração de muco
branco, ás vezes raiado de sangue.
,
Ou tros relllP,d i os : 'Garbo vegetabilis, manganw/l., sulphur.
PHTlSICA INTESTI AL POR SARNA RECOLHIDA.
DóI' e tensão no baixo ventre, evacuação de pús
e de sangue nas dijecções,
IndicaC)ão thcl':lpeutica.

Psoricwn, arseniculn, mercuritts.

PHTlSICA TUBERCULOSA. (Abcessos no lcss,ilio pulmonar.)
Tosse breve e secca excitada principalmente pelo
fallar, rir e violentos movimentos do corpo, ás vezes
acompanhada de expectoração 'Pouco abundante, pituitosa, mais que tudo de manhã, muitas vezes misturada
de gudilhões gazosos e fetidos, Em alguns casos é a respiração um pouco constrangida, n'outros totalmen te
desembaraçada (depende isto da quantidade e tamanho
dos tuberculo .) E' todavia a respiração algum tanto
penosa ao tempo do movimento e em certas posturas
do corpo; fugitivas picadas atravessam o peito; ardor
que se reno,a muita veze e sempre no músmo lugaL";
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frequente rouquidão; C3.t:lTrhos frequentes; nl<lgreza
,em causa conhecida; movimentos febris que cessam
a principio de temposá tempos e volt3m depois; ficam
a final estacionaria e mudam-se em febre lenta.
Indic:-ção thel'apcutica,

Hepar sulphu1'is, calcm'ea e merCltrÚtS, alternados,
Para a phtisica declarada convém: kali, lyc.,lJhosphr.,
7Juls., ars" stann.
PHYSCONIA.
Termo generico que abrange todos os tumores vo1umosos desenvolvidos no veu tre, e qne não offerecem
fluctuação nem são sonoros.
Indicação thcrapentica.

LycoporliHm, lache~is, 'arsenicmn.
PHYSCONIA HEPATICA.-Phyosconia do figado,
Indicação thcl'apcutica.

Calcarea carbonica, (wseniclt1n.
Sulplmr. Convém na physconiJ do figildo c do baço:
excrssiva distensão elo ventre e dôres pungent'es no
figa<lo.
PHYSCONIA DO BAÇO.
Indicação thcrapcntica.

Bcrberis 1:1tlgo'l'is, ars'enicwn, sulphur.
PLACENTA ~l CARCERADA. (vide PARTO.)
Indicação thcrallcutica.

Secale C0r1tttt1tm, lmls., 1WX vom. ipec.
PLEURITE.-'Pleurizia. Inflammação da pleura.
A invasão é algumas vezes subi ta, e outras 'lezes
precedida de incommodo por mui tos dias; quasi constanlemente t6m lugar por um calafrio com dóI' em
um dos lados do peito. Esta dóI', que é um dos signaes
caracteriscos do pleuriz, occupa quasi sempre a vizinhança da mama; é aguda, limitada; avulta pela tosse,
inspiração, e muitas vezes tambem por uma pressão
medi ocre, pelo decubito sobre o lado doeu te; algumas
veze é dilTunclida e chega até ao outro lado do thorax ;
ycm ilcompanhada de calor de cô"nslranrrimcnlo na
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respiração; a inspiração é curta, frequente, subitamen te in terrompida pela dôr; os doen tes são atormentados de tosse secca, á qual procuram resistir,
a19uns expectoram com dôr e com esforços alguma
materia escumosa e dura; a falia é fraca, interrompida;
febre mais ou menos intensa acompanha constante o
pleuriz agudo. No primeiro periodo a percursão e auscultação não fornecem signal importante. Se se fórma
derramamento o som do peito p~co a pouco se faz escuro no sitio que elle occupa, e 'a. voz do enfermo
examinada pela auscultação mediata tu immediata do
pei to torna-se comp a de uma cabra que berra.
Indicação therapeutica.

Aconitlltn, ajudado por bryonia. Convém na violenta
e pungen te dôr em todo o lado direi to do pei to que
apenas permitte.respirar, tosse secca, pelle secca c
ardente.
Aconit-um. Convém em violentissimas e pungentes
dMes, ancia, tosse continua, pul:;o duro e frequente,
face mui rubra.
Aconitum. Convém em dMes fortes e pungentes nas
fal~s costellas esquerdas, aggravadas por inspiração
pr funda e pela tosse; tosse secca, breve, interrompida;
res iração accelerada; muita sMe; lingua carregada
de ucosidades; urina inflammada; pelle secca e ardenLe; pulso duro e acceleradissimo; grande desasocego.
Aconit'lt1n. Convém em violentas picadas do peito;
tosse breve e dolorosa, face côr de papoula; respiração
curta, accelerada e dolorosa; expectoração com mescla
de sangue. Todê! mudança de postura causa dôres;
ardente sMe; pulso duro e accelerado; a taes symptomas
se aj.untam palpitações nos muscnlos e sonhos .
•Aconit'um e belladona. Convém €'JIl violentissimas
dêres pungentes, <\llcias que se augmentam com a tosse
e movimento e com a inspiração profunda, tosse breve
e secca, sonhos.
Aconitum e bryonia, alternados.
Aconit~tm, bryonia e arnica, aj udados de nua; vomica.
Convém em pleuriz bilioso. (Affecção consensual produzida por accumulação de bílis no estomago ou systema biliar.)
Aconit~tm e cannabis. Havendo pleurisia. 'I
B1'yonia. Havendo face rubra c ardente, pb~le SCCCa
e ardente, olho brilhante 1 dôr de quebramento no
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espinhaço e entre os hornbros, ardente ::;êde, violenta
tosse secca com fortes picadas, respiração curta· e
oppl'imida por abalos, delírio.
Bryonia e nux v01nica, aI ternados.
Bt'yonia e china., alternados,
Scillct. Convém em picadas em toda a parte inferior do peito, a cada inspiração tos5e breve e secca,
pubo frequente e duro, aroente calor do corpo, fa.ce
vermelha e rubra, grande sêde.
Platina.

Caracter phisiologico,
A platina representa o temperamento nervoso.

Tempo de acçãQ,
O seu maximo de acção é ue 40 a 50 dias em casos·
de moles tias chronicas.

1J1edicmnentos a seguir-se,
É depois da bellaclona que a platina convém. Não
aproveitando a sua administração, é a proposito conforme os symptomas, administrar-se croc" str am.
puls.
1

Antidotos.

Pulsa Li lia.

Concordancia em symptomas.
Lyc., puls., rhus, sep.

Exacerbações,
Moderam-se com puls., sep.

Sympotmas gemes que desenvolve a platina,
Dôl:es compressi,vas, crampoides, contracLivas 011
pl'eSSIVas como produzidas por uma cunha ou como
de pancadas grosseiras, - Tensão nos membros, com()'
se. esti vrssem fortemen te ligados. - Dôres como depOIS de .um.a contusão, uma pancada ou uma pisadura, prlllclpalrnente apertando a parte aITectada.I
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Dôrcs fracas ao princlplO, que se augmentam, pouco ii pouco, muitas vezes pai', intervallos regulare,
e diminuem da mesma maneira. -Sensação de torpai' e dormencia paralytica em diversas partes, muitas vezes com tremura e palpitações de coração.Accessos de dureza spa modica dos membros, sem
per{]a de conhecimentos, mas com aperto dos queixos, perda da falia, olhos convulsivos e movimentos involunLarios das commissuras dos labias e das palpebras, -Os accessos de spasmos manifestam-se principalmente ao amanhecer. -AIIecções em consequencia de um susto, de qualquer mortificação ou de
uma raiva. - AIIecções mOl'aes e physicas, alLernan
do umas com aS outras; quando umas manifestam-se,
as outras dissipam-se, e vice-versa. - Fraqueza excr.ssiva. -Inquietação formigante, sensação de fraqueza
e tremura nos membros, principalmente no repouso, ao
ar livr'e. - A maior parte dos symptomas aggravam-se
n<> repouso, e alliviam pelo movimen to, - As affecçõcs,
que alliviam ao ar, aggranm-se geralmente pela noite
e no .aposen to.
\

Indicação thcrapcutica.

A. platina convém na alienação mental - balbuciamento -cepbalalgia -epilepsia- hysteria-induração do utero-menstruação excessivamente abundante - metrorrbagia - nymphomania - odontalgia polypo no utero -scirr110 no utero.
PLEUROPNEUMONIA.- Pleuriz e pneumonia simultaneos.
Indicação therapcutica.

Aconit'Uln. Convém havendo ancia que corte a respiração; respiração curta; a inspiração forte excita
violentas picadas no lado esquerdo do peito, seguidas
logo de tosse, e depois alguns escarros sanguinolentos;
temor de ficar suffocado; pelIe secca e ardente.
Aconitmn. Convém quando ha continuas picapas no
lado direito do peito, respiração curta e difficultosa,
frequente tosse; de tempos a tempos sÓ alguns escarros sanguinolentos, pelle ardente, pulso cheio, f()rte
e illtermittente.
Aconitum. Convém quando a respiração é custosa e
aneiada, picadas no lado direito do p ito,tosse breve
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e secca, febre, rubor das faces, pulso accelerado, pe~
queno e dUro.
Aconitmn, ajudado de bryonia e amica.
Aconit'Ulln, ajudado de bryonia.
Aconit~tm, auxiliado de wlphur e bryonia. Convém na
face balofa, vermelha Qomo fogo; pelle secca e arida,
tudo quanto o doente toma o obriga a vomitar; dôres
abdominaes; dejecções aquosas; oppressão de pei to;
insomnia e sonhos.
.
Arnica. Havendo violentas picadas nos laçlos, respiração curta e penosa; ex.pectoração mucosa, sanguinolen ta, rara e penosa; face rubra e balofa; grande
calor, constipação.
.
Belladona. Havendo picadas no lado esquerdo do
peito; calor con tinuo, fl'equen te to~se com expectoração sanguinolenta, respiração curta e penosa,
delírio, língua secca, ausencia ele sêde, constipação.
Bryonia. Havendo violentas picadas ao tossir c
excessiya oppressão do peito como por um peso;
insomnia; face balofa, rubro-parda; respiração accelerada, penosa, curta e anciada; pulso pequeno e duro,
violento batcr do coração, pelle secca e ardente, sMe
abrasadora.
'
B1'yonia. Havendo picadas no peito que difficultam
a inspiração; a postura horisontal sobre as costas é
a unica possivel; calor e ardor no peito, ancias, oppressão, tosse com expectoração mucosa e em pequena
quantidade, face CÔl' de papoula, lingua amarella-pardacenta.
Bryonia. Convém quando ha picadas violentissimas
nos dous lados do peito, frequente vontade de tossir
com expectoração mucosa e sanguinolenta, respiração
penosissima, calor na pelle, pulse duro, cheio, lento
e intermittente; face balofa, vermelho-azulado, somnolencia lethargica, com sonhos anciados.
Cannabis, ajudado de aconitum. Convém quando ha
violen tissimas picadas no lado esquerdo do peito, picadas no peito, excitadas pelo movimento, respiração
e falJa; tosse com abundan te expectorélção de escarros
sanguinolentos verdes e viscosos; falta de forças, leve
somno coni jactação, pulsação do coração e ancias.
Se a respiração é curta e anciosa, convém: aeon.,
ipec., phosph., puls., sitie., stann.
.
Se a Irespiração é profunda convém: b'ry., CltlJr., ipec.,
op.• selen., silicia.
Sendo a respiração accelerada convém: bell., earb.
veg., ett1J'·., i,Jee., lye., phosph., wlplw.

DE )rnDIOTNA..

505

'Sendo II respiração lenla convém: bell.
Sendo desigual con·véJh: ang., bell., cupr., op.
Havendo dispnéa convém: acon., m's., bell., bryo
Havendo hortopnéa convém: hepm', ipec., sambuc.
Havendo apnéa convém: bry.
Se a respir~ção é all,a convém: eham., chin., sambuc.,
spong.
Sendo sibilanle convém: phosph.
Sendo suspirosa convém: acon., coce., op., secale
corno
Sendo a respinrção arquejante convém: bry., calca'r.,
hyosc., stann.
.
Se a respiração é como a do agoni'sanle, ou ralante
convém: CUP?·., hyosc., lyc.
Se a respiração é gemente convém: op,. secale. com.
Se o haliLo que sahe ·é fetido convém: carb. vego,
merc.
P LICA POLO~ICAo-Especie de torcedura dos cabenos.
Os cabellos frisam-se formando torcidas ou se reunem
em uma só massa como filtro, com e udação de materia viscosa. Se a moles tia chega a alto grão, ficam
os cabei los dolorosos, tambem se formam excrescencÍas
nas unhas. A invasão desta doença é precedida de
cansaço, dôres nos memuros, cephalalgia, vertigem,
movimentos febris, suores fetidos; desapparecem todos
estes symptonlas logo que a molestia se declara.
Indicação therapeutiea.

Ignatia, sl~lphw', coni nrn e nat?' um nmriaticmn.
Para a quéda dos cabellos convém: graph., "ali, natr.
muI' " lJhosph., sulplw.
Para a q!léda dos cabellos da corôa ou do alto da
cabeça convém: bat'., grapho, sep.
Para a quéda dos cabellos da fronte convém: m·s.,
merc., nat?',' mui':, phosph.
Para quéda dos cabellos dos lados da cabeça convém::
graph., kali, nat1', ?nUI'
Para a quMa dos supercilios convém: kali.
PODAGRA ou gota das articulações do pé.
o

indicação therapeuticll.

A mica e sabina •
Ledum, merc., acon.
POLYPO NO CANAL AUDITIVO EXTER O.
O termo polypo designa em geral tumores que vêm
D. M.
64.
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sobre tudo nas membranas mucosas, e que se haviam
comparado com cert~s zoophitos .
.Indicação therapeutica.

Calcm'ea cnrbonica, .çilicea, s1dplwr.
.
POLYPO NO NARIZ.-'fumor mole aroxicado dentro
.do nariz.
Indicação therapeutlca.

Calca1'ea ~arbonica.
Phosphonts, usado ex ternamen te.
Phbsphortts.
S1tlplmr. Quando estes meios falham convém a extracção por meios cirurgicos,
POLYPO NA BEXIGA.
Indicação therapentlca.

Calcarea carbonica.
Para os polypos em geral convém: calc., cann.,
phosph., staphisctgria.
PRESBYOPIA.
Defeituosa dispo ição da vista, commummentena gente
velha, e que consiste em ver confusos os objectos que
lhe ficam a pouca distancia, ao mesmo tempo que os
distinguem claros quando mais distantes.
Inllicação therapeutica.

Drosera, ajudada de hyoscyamus. Convém quando o
fogo e a luz mui fortes offuscam a vista.
t
Para a presbyopia convém: sep., silic., calc., carbo
.anim., lyc., n. tom., petr.
PRIAPISMUS.
Continua e incommoda erecção, sem idéas voluptuosas
e sem' desej o de acto vcnereo.
.
o

Indicação thel'apeutic:lo

Pulsatilla.
Os principaes medicamentos para combatllr o priapismo S,ão: @nth., merc., natt:'., nitro ac., mlx vom.,
plIOSph., puls., tlmy.
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PROCTALGIA ou dóI' no a'BUS.
lDdicação' thcrapcatica.

SulphuT. Convém quando ha dóI" pícante no anus e
no escroto. MeI"c., ars., bell.
PROCTORREA ou corrimento pelo anus.
Indicação therapeutica.

Su,lphur, mercnri1&s.
OU nevralgia facial.
Dóres mui sensiveis da face, e:pecialmente no processo zygmatico, e dalli estende-se a todas as partes do
rosto, no mais alto gráo de intensidade; assemelhamse estas clôres a commoçôes electrica::, e provocam contorsôes espasmollicas da face.
PRO~OPALGIA

Indicação therapeutlca.

Bellarfona.
Belladona e nux vomica, belladona e stramoniwn, bellaclona e zinwm.
Calca1'ea cm'bonica, lycopodimn, sepia, baryta, phosphorD'
e graphites. Havendo pl'osotpalgia violentíssima, por
accesso: o menor tacto. e o. mais leve movimento fazem
as dóres insupportaveis. Spigelia só l1avia produzido
m Ihora pallíativa.
Hepar sulphttris, thuyrt, arsenico, sabina e sulphur.
Nux vomictL, belladona e bryonia. Havendo prosopa:!gia com violento trismo.
Phosp/wro.
Spigelia, aj uda da d:e beltadona.
Stramonium: Havendo prosopalgra cam inchação
erysipelatosa da face e dos labios.
Staphysag1'ia, auxiliada de carbo vegetab., calearea,
aciáum nit1'icltm, phospho?"(} e sepia.
PROSOPALGIA RHEUMATICA.- Veja-se DORES RHEU~1ATICAS

DA

FACE.

PROSTATITE ou inflammação da gtanduJa prostata.
Indicação thel'apeutlca.

Pulsatilla e t/wya.
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PRURITUS D V LVA. Coceira lias grandes e pequenos labias ela vulva.
hulicação tlaCr:llleutica.

Canthat'Ídas. Convém quando ha coceira com incllação dos la bios da vulva e leneorrMa.
Arseniclt'm e rne7'cttrio.
PSEUDOSYPHlLlS ou syphilis simulalla.
Indicação therapeutica.

lIepar snlphuris, calcm-'ea, salsaparrilha e acidum
nitricurn, rnfJrc.
P OITE.-Inflammação do mu culo psoas.
Dóres na região renal com direcção ás costas, quadris
e COX3S j não póde o padecen te os tender a coxa nem
encolheI-a para o abdomen sem dôres, os padecimentos
se aggravam se () doente estando deitado se vira ou
se quer erguer alguma cousa, o enfermo coxea e é
obrigado a inclinar-se para diante quando quer andar.
Raramente vêm estes sympLomas acompanhados de
inchação in terna ao longo do psoas e na região .ingui naI.
Distingue-se a psoitis da nephritis, com quem muiLo se
assemellla, pela ausencia dos sympLomas urinarias e
ela constipação.
Indicação tlaernllculÍc:t.

Aconitwm e bl'Y01W.
Colocyntides.
PSOH.OPHTH \Li\HA ou inllammação pS'oriea dos 01111os.
Indicação tlacl'apeutica.

Calcarea carbonica. Convém na inflammação mal'igna
e chronica das palpebras, total destruição das palpeuras,
palpcbras inchadas que parecem roidas e secretam um
humor espesso e puriforme.
1fepar snl]Jhltr. Havendo palpebras in.llammadas, excoriadas, roidas, llumidas, especialmente nos angu~os
intemo ; a face interior das palpehras eSLá intlammadissima e de vermelho vivo, picadas, coceiras, a
luz artifici?l p'lrece 1'0deadn ele um circulo nebuloso,
a 'olljuncLiva do globo do olho está vermelba.
Ifepal' snlplwr., cedcarewn. Havendo aglutinação das
llalpcbras durante a lloite, com abundante \iecreção
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de muco purfiorme, ulcerazinha na comea, linha na
cabeça.
Sulphtw, graphites e acidmnnitricll1n. Havendo os dous
olhos muito inllammados, o globo uo olho e as palpcbras vermelhas e inchadas, lacrimação, photophobia.
8,ttlptmr. Havendo vermelhidão e inchação dos olho'!,
allgmento da secreção das glandnlas de meibomio,
palpebras grudallas ele manhã, sensação ele queimadura
nas palprbras.
PURPURA l\HLIAR. - Veja-se SCARLATlNA MILIAIl.
Pulsatilla nigl'icaus.

Ca'facter lJhysiogico.
A pulsatilla exprime todos os temperamentos.

de lICçelo.

Tempo

Nas ll10lestias agu1as a acção é de 4 a õ dias; porém nas chronicas ella é mais prolongada.

:A1edicmnentos
Depois da plllsatilla
thuya.

(t

seguir-se.

COfilrém

bry., nitro a'c., sep.,

ilntídotos.
Cllam., coIT., iC{ll.,

!lUX

vom., vinagre.

Concordancia em sY'mptomas.
Bell.,lyc., phosph., rllUS, sulpll.

Exacerbações.
Moderam-se com lyc., scp., ar ., bry., cale., ferr.,
ign., phosph.
lJldica,:~io

therapcutica.

A pulsatilla convém na adherencia da placcn taafTecçõe elas mulheres gravida -agalaccia -alienação mental - amblyopia - anazarca - aneurisma da
arteria thyroideana-anrrina-arthrites-dita aguda
- dita vaga - ascitc - aborto - asthma - atropiacachexia - canlialgia - conliagma - COl'US - catarata
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- catarrho - diLO pulmonar - cephalalgia - chorosis
- colica - colica menstrual - contracções fraquissinas do utero para o parto - contracções spasmodicas do utero para o parto - coryza - diarrhéa dÔl'es depois do parto - dôr no cordão spermatico
~dÔl'es na planta elo pé - dysecéa -dysenteriaentorpecimento dos membros- epilepsia - epistaxis
- epulidas - erysipela - febre gas·trica - febre intermittente-dita nervosa - dita puerperal- frieiras - furunculo - galactorrbea - gastricismo - gonorrhéa secundaria - gonorrhéa supprimida - grippa - helminthiases - hematemeses - hemataria -11emera lo pia - hemopty~ia - hepatite - hydrocele - hypocondria - hysteria - ictericia -impigem-incontinencia de urina - indigestão-inflam mação do escroto
- intel'trigo - intumescencia do seio - ischurialeucorrhéa - melena - melancolia - menstruação irregular - metastase do leite-metastase gonorrheicametriLe - metl'orrhagia - odon talgia - opl1thalmia orciJite - osteite - otorrhe - ozena - paralysia do
sphincter da bexiga - peritonite puerperal- phthysica - pneumonia - polluções - prosopaIgia - prostatites - rheumatismo-dito agudo - rouquidão sarampão - scarlatina miliaria - soluço - sopor spa..mos abdominaes - SUOI' noctumo-sufToraçõessuppressão da regras - syphilis - terçol - tosse dita con ulsa -lumefacção do pé- dita dos testiculos - ulcera na orelha - val'ice - vomi tos - vomitos de alimentos.

Sy mptomas geraes

qt~e

dIJsenvolve a pulsatilla.

DÓI'e~ ll'acti vas e estremecen lcs nos lUusculos, aggravadas ue Boi le ou ele tarde na cama, assi III como no calOl
da alcova, alliviaclas ao ar, e acompanhadas muitas vezes.
de lOI')Jol' çom fraqueza paralytica, ou de inchação dura
das parles afIecladas.-Fiscrauas e sensação de frio nas
parles alIectadas, na mudança de tempo.-Tensão em
alguns membros, como se os tendões fossem muito
curto .-Dóres erra ticas que passam rapidamente de um
lugar para outro, muitas vezes COll'l. inchação e rubor
nas articulacões.-Sobresalto dos tendões.-Accessos de
dóres com arripiamentos, oppressão da respiração, paIrdez do rosto e tremor das pernas.-Quanto mais violentas são as dóres, mais fortes ã.o os arl'ipiamentos.Dóres ue mortificação, ou de ulceração subcutanea, tocando as partes alIectadas.-Dóres e sóffrimen-tos
. semí~

-
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latetaes.-Àggravaçã.o e renovação dos solIrimeDtos na
posiÇã9 de sentado, depois de exercicios prol{)I).gados; ou
levantando-se depois de ter estado per !UuHo tempo sentadQ, e tambem descansando, principalmente.deitado de
lado ou de costas.-Os solIrimentos que appareceram estando deitado de cObtas, alliviam-se deitado de lado ou
movendo-se e vice-versa.- O movimento, o andar, a
pressão, o calor exterior e o ar livre a-lliviam igualmente muito os sotTrimentos, emquílllto que algumas vezes
outros se aggravam debaixo destas mesma condições.Ordinariamente e de tarde ou de noite antes de meia
noite, ás vezes tambem de manhã e depois da comida,
que mai:; se soffre.-Aggravação dos soffrimentos seguidamente de noite, de dous em dons cUas.- Agitação e
indisposição em todo o corpo, com impossibilidade de
dormir ou de descansar, e necessidade c.on tín.ua .de estender os membros.-Pulsações frequentes e p.ellOsas p.or
todo o corpo, mais fortes durante o movimen to.-Grande
disposição de membros para se adormecerem.-Tremor
frequente dos membro, com al1xiedade.- Preguiça e
cansaço dos membros, cor:n fraqueza para Iytica, sens~bi
lidade doloro. a da articulacões eanelar vaciJlante.-Fadiga matutina, augmentada"na po ição de deitado.-Accessos de esvaimento, com pallidez mortal do rosto.Convul ões epilepticas, com movimentos violentos dos
membros, e eguidas de fraqueza, de arrotos e de desejo
de vomi tal' (depois da suppressão das regras ).-Grande
sensibilidade e repugnancia para o ar.-Grande necessidade de ficar deitado ou sentado.-Dór ele mortificação
nos ossos das exlremidades.-Magreza.
.

Q.
QUEDA OU SAHIDA DO INTESTINO RECTO. (Vid.
HEMORRHOlDAS.)
Indica~ão

tbcrapeotlca.

19natia, ajudada de mercnrius solubilis. Convém quando
ha consideravel inchação da parte do recto que sahe
fóra do anus com i'Glpossibilidade de o recolher.- Sepia.
. QUEDA DOS CA~~LLQ~ OU ALOPECIA. E' o enfraqueclI{lentp ou morte das ra.lies dos Gab~llos a tornar a_ ca-
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"b-eça em parte ou na sua totalidade. Combate-se este mal
.com cale., caps., ferro.
QUEDA DO IRIS EM CONSEQUENCIA DE LESÃO
i'J.HYSICA.
Indic!,_ção tberapeutlca.
An~ica.

'QUEDA DA PALPEBRA SUPERIOR DO OLHO. Cura-se
'com: cham., veraPr. strarn., cattst.
-QUEDA DO UTERO:
Indicação tberapeutica.

Aurtt1n, pulsatilla, nt/,X vomica, ignatia e belladona.
'Bonvém na queda da madre, com leucorrhéa.
.
QUEIMADURA. E' a lesão das partes em conse:quencia do forte calor da agua ferv~lldo ou do fogo, ou
-de reagentes chimicos, ou mesmo pelo sol.
,

.

Indicação tlacrallcutica.
I

.

Tintura' de ar'nica ou aguardente forte externamente.
Internamente arsenico, bell.

R.

I •

RANULA.- Sapinho.
Damos este nome a um tumor que se forma debaixo
da língua pela accumulação da saliva no canal da glandula submaxillar. E' o sapinho mais frequente nas
crianças do que nos adultos; depende da obstrucção ou
obli teração do canal salivar inferior. O tumor é molle,
fluctuante, pouco doloroso, meio transparente; pMe
existir de um só ao de ambos os lados ao mesmo
.tempo, 'dita tando-se póde adquirir grande volume, empurraI' os dentes para diante e encolher muito a
lingua para traz. A palavra fica alterada, a mastigação
custosa, a deglutição e r.espiração mais ou menos constrangida.
Indicação therapeutica.

MerwrütS.

Staphysdgria, snlph'llr e mezerettm.
Tlmya, acid'mn nitri., ambr. e calcarea ca7'bonica.

UE .UEIJICIS.\.

HAPHA~lA.

"iolentas convulsãe e telanos cum cn~ação li,
formigueiro ou com grandes dóre. E' esta nfermidadc causada pelo centeio espigado que muitas
vezes se encontra de mistura com o trjn'os, especialmente se a constituição da temperatura foi humida
fi o periodo cio crescimen to dos grãos.

~ol(mwn nignlllí.
Belladona contra a fraqueza !tenros...

'[fi 1'e 'ultalio
da rapha1lia.
REACÇOES HOMOEOPATHICAS.
Depois que e ha ingerido a medicação homceopa tnica se experimen ta horas depoi di ver os elTei tos
ou augmento de toelos o symptomas ela moles tia .
Este phenomeno tão notavel, só conhecido pela'
dóses i nflni tesimaes, é o que se chama aggravação
homceopatbica. Bem que as vezes deixa em certós
jndividuos de appareccr, nem por isso o medicamento
falha. Se a aggra \'ação ou reacção é manifesta, para o
medico hommopatlJa é um dado seguro para contar
com o prompto re ultado que teve em vista, eco"
nhecer que a inJicac;ão e escolha foi bem preenchida.
Em nossa pra tica temos conhecido que a aggravação
que produz ü medicamento está na razão da idade,
e da su 'ceptibilidade do cloente, c bem assim do gráo
de forças das cJ.óses mpregadas. Se a dóse é administrada em baixa diluição, a reacção é menor; ao cotrario, fJuauto mais enfraquecida, tanto maior é a
aggra vação. Parece um contra -senso!! De facto isto
a -im o seria se a experiencia não comprovas e, qu'
quanto mai attenuada é a dóse medicamentosa, tanto
maior é o e/leito que se deve esperaI'. Na molestia
agudas a aggravação homreopathica não é mui sen ivel,
c de apparece logo; porém nas c11ronicas ao contrario
é de mai duração e mais sen ivel. Nas molestias agudas
preferem-se a attenuações mais IJaixas; e nas c11ronica~, quanto mais antigas sãoas cloença . quanto mai
altas devem ser a dóses que e devem empregar.
As attenuações baixas obram logo na doenças aO'udas; e as alias levam mais tempo a produúrem seus
elTeitos, e produzem a cura do mal. Nas doenças
aguda~ os medicamentos LlomceoI atllicos depois da
inge tão provocam um som~~ brando a ntorpecer o
u!,'l'ani 10.0, moleza de cor'] o: pr e ardeilcia, ou lia
D. M.
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cabeça toda, ou elUJJarte. Muitas vezes, depois 1I0 somno,
e deste cortejo e symptomas a saude chega logo,
e o doen te se rel) tabelece.
ROUQUIDÃO. (Mudança llotavel na voz).
Idicação tberapeutlca.

Bryonia, ajudada de belladona. Havendo rouquidão
com tosse em consequencia de resfriamento depGis
do sarampo.
Galcarea. Havenllo.rouquidão chronica COlll tosse
forte e abundante expectoração mucos<J, cheiro putrido da guela.
Garbo vegetabiUs.
.
Drosera e tl'ipolinm. Havendo rouquidão com ensação de excoriação em um prégador.
Mercurius .
Pulsatilla, ajudada de bryonia. Havend o grande rouquidão de tres semanas; cephalalgia pungente, tosse
breve e secca, peso de membros.
Sponqia, ?lwrcurius solubilis. Havendo rouquidão cm
um sujeito phtisico jú chegado ao periouo da COIlsumpr;ão.
Sulphur. Haveudo rouquidão e1Jronica acoillp<Juh<Jua
de to se forte e seGca em individuos inteiramente
atacados de 'ama.
H.ETENCÀO OU SUSPENSÃO DA l\lENSTRUACÃO.(Veja-se ,\~ENORRJlEA.)
•
H.ETENÇAO DA UH.INA. E' proveniente, ou de carnosidade no canal da urCLra, ou de spasmo da bexiga
urinaria.
Indicar;ãu tllCrallcutica.

Gannab'is, n.ux

V01n. -

(Veja-se tambem

ISGIJ UnIA

e

umNA.)

RACIDTE.
Alteração geral ou parcial na direcção, compl'imento
ou volume dos ossos, ordinariamente junta ao enJraquecimento de contrabilidade muscular ao augmento
de volume do ventre e da cabeça, e á magreza das
outras partes. A curvatura da espinha dorsal é um
dos symptomas mais Ilotavei. desta 'nfcl'midade. A
colrrmna vertebral volla-se para um lado, para dianle
ou pa ra trás.
hlllicaçào thcl·apeut.ic:t.

A,,,., ?/lerc., sttlplw., nnx 'Vom.
I

OE

'mnJcl~.\.

lJr.llrulonn., complct:l cur:l. Havendo I'acllitc com curva tUl'a da )tJspinha UOI' a I: ventre como balão, passo
vacillantc; auscncia da febre; a criança doente cahe
ao chão com: facilidad e.
REPUGNANClA PARA AS BEBIDAS E PARA OS
AUMENTOS. (Viu. gastrites)
Combate- c c. te estado ou perversão do estomag o
com; bell., fé7T., nux vom., br!J., snlplwt chamo
B-HAGADAS.-Fendas que se abrem nas palma. das
mão., ou nas solas dos pés dos _yphililicos.
Indlcaçii.o thcl·apcutlca.

Hepar sulph'l&r., calca1'ea. Havendo fendas e verme111 idão caC'regadas na eminencia thenal' da mão esquerda. (Eminencia tenar, elevação carnosa abaixo
do pollegar.)
S'ltlplm1' internamente, e tintura de amica extel'namente. Havendo fendas no bico do peHo.
RHEUi\1ATISMO AGUDO. Consiste na irritação moI'bida dos nervos qne se distrihuem nas membranas e
lig:lmentos das juntas r nos mn. culo..
E' molestia esp cialm nte movei e perioLlica, cujo
principal symploma '. uma dóI' com a sMe nas partes
1I1Il culares c fibrosas, e II ue augmcnta pela pr são,
mas sobl'etudo pelo. activo movimento das partes enfermas. Quando ella se encasa nas al'ticulações produz
ás vezes alli inchação.
Aconit'um e bryonia. Havendo inchação das articulações das extremidades superiore e inferiores, febre
contínua, immobilidade, cepbalalgia lancinante.
Aconit'um e bryonia. Havendo dôr repuxante e pungente nos joelhos, que augmenta de noite e de manhã
e quando :e movem os membros enfermos, rigidez
das pcmas, inchação e calor nas articulações dos joelhos, o braço direito doloroso, algum tanto inchado c
immovel.
Aconit'llm, rh~ts. e nux vomica. Havendo immobilidad~
dos rins, o enfermo está rigidamente estendido sobre
as costas, pulso frequente .
. Aconitum, bryonia e nux vomica.
Aconit'wn. Havendo l'hellmatismo na arlicula~ão cio
joelho esquerdo.
Antimonimn cntdum. Havendo inchação do musculo
biceps do braço (IDusculo scapulo-rad~cal) em sua
,face de inserção da parte do ante-braço, dÔl'el!> tensiTas e pungent.es.

~i Iii

l11"lúca. Havendo repux.amento insupportaVl'1 no
membros, rigidez, o doente não póde mover nem braço!
nem pernas.
Arnica, ajudada de antimonimn crlldltTn. Havendo
dOl'es con tin uas e repuxnn tes nas mãos e pés, inchnção
pouco atten di\'et no pés, mãos muito in::hadas e de
vel'melho b"ilhante, o menor movimento aggrava o
padecer. Não póde o doen te mover mãos e pés, sem qu
sinta crueisdOres.
Belladona. Ha;yendo rheumatismo na élrticula ão
coxal direita: excessiva dóI' com exa 'erbacão nocturna
e grande de asocl~go ; não póde o enfermo' permanecer
por· muito tempo na mesma postUl'n ; o menor loque lhe
excita fortes Clól'es.
Bell(tdona. Havendo rheumatismo agudo: I'epuxamento pressivo nos hombros.
Bryonia, belladona e 1Julsatilla. TIa vend o dOres deses,.eradas na cama; o doente não se póde virar nem u ar
das pemas.
Bryonia. Havendo calor O"eral, cepbalalgia, violentfl e
repuxantedór que aO'ec ta flltemadamente as extremidades infcriol'es e superiores com impossi bilid ade de sotrrer
o menor toque; inchação inflammatoria das arLiculaç ões las mão e dos .ioel hos; :lggl'avação nocturna.
Bryonia. Convém quando ha picadas e repuxamenlos
no antebraço, hombros e musculos peitoraes que privnll1
o doente de 'e dei tal'.
Bryon'ia: cura em dous dias. Convém na inchação
,ermelha l' renitente das extremidades e la nuca,
acompnnhada de dOres tensiva, pungentes e repuxante , exacerbação nocturna; o movimento exaspera
as dôre. ; insomnia, anciedade, inquietação, calor secco
e sêde.
Brvonüt. Havendo tensão e repuxamentos fortes
nos membros, rigidc;~ dos joelhos, memhros vermelhos
e ren i ten lcs ; o movimen to exaspera as dóres; o tocar
na~ pa rtes mole. tas 'Cxci ta dolorosa picadas.
B1'yonia. Havendo rigidez na nuca; dóI' pungente que
se estende ii yeze até aos l1ombro. ; com o movimente
se aggrava a dÓI".
Bryonia c ledmn. Havendo violenta dOr no joelho,
com inchação quente por baixo e por címa da rotula.
Não póde o doente e. tender a perna sem. enlir dôres
terríveis. lnsomnia noctu ma.
j11ercurins solubil'i só pr'oduziu momentanea melhora.
(;o1lSticII1ll. lh"rnclo repuxnmento violenlo: mni"
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que t.Ull0 nas articul:lçães ; o quart.o e a Cal113 abrandam
as dôres, O ar livre as aggrava com excesso; fraqueza
paralytica dos membros quando o enfermo está fóra do
leito.
Chamomilla. Havendo llõr puxante e lancinante no
ossos desde a tuberosiclac1e de i ch ion até á pla nta do'
pés; eX:lcerbação nocturna.
Cocculus. Havendo dõres lancinantes paralyticas no
braço direito; não póde o enfermo mover o braio.
Dltlcmnara. Havendo rheul11atismo causado pela' humidade: picadas (',orno de formigas na perna direi ta
até a planta elo pé; daqui vai a dóI' para a região hypochondriaca direita e para o lado direito dos rins; rigidez dos rins.
Dnlcamam. Havendo dóres pungentes e pres ivas nos
braços e dorso; aggravação nocturna; o movimento
moe/inca as dóres.
Nux vomica. Havendo dôr repuxante no hombt'o e
braços, com sensação semelhante á que precede o entorpecimúnto :. as extremidades são affectadas do meSIDO
modo; não póde o padecente l110ver as partes atacadas
em sen til' dôres; rigidez nas cadeiras e nos joelhos,
sensillilidade ao ai' frio.
PLtlsatilllL, Havendo lancinação repuxante, ora n'um
joelho, ora n'outro, ora nos antebraços, nas mãos,
JlOmbro.. , nuca e pés, com impossibilidade de mover
as partes incommodadas. Manifesta-se a inchação depois de algum tempo; fazem então as dôres remissão
e pa sam a outl';)S parte. : calafrios e ausencia de
sêde.
Rhll . Ranndo dõres tensivas e lancinantes que não
permittem e tal' deitado em socego: estão as partes affectadas vermelhas e renitentes, dõres lancinante e
excoriação aO tocar- e, picada tensiva nas articulações corll 'ensação de rigidez, principalmente ao erguer-se do assento; aggravam-se estas dOres articulares
ao ar Ii vre, sMe e calor noc turnos, exacerbllção nocturna,
:lI1cias e arronias.
Rhus e chamomilla.
Sulplwr .

• T/wya. Con vém na lanci nacão do sovaco e hom bl'o

direitos atê aos dedo ; dôr de exulceração nestas
partes.
lieratr-mn. Dôres fort.issimas nos braços, que vollam
todos os dias á mesma hora, desde a articulação do
hombro alé á articulação da mão; não póde o àoen,te
of1'rer c()ll('rtnra~ em cirl1a 11e . i.

?li
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RHEUMATISi\1Q r:H1lONIC(),
ludic:u:ão tltcNLIlcutic:I.
\

AmiClL. Convém no I'heumaLismo chronico do jO'elho
com repuxamento c sensação úe cansaço na coxa, nggravados pelo movimento·.
Jgnatia. Convém na c[ÓI' rheumatica na articulação
do braço; violenta picada ao vollar o braço para lIentro,
violenta cl(k flas cavidade. longitlldinaes do. os. o.•
Lycopodimn. HavencTo ddl'es de rins com repuxamento, spasmos e lancinação em toda a espinha dorsal,
principalmente estando sentado. Em conseqllencia de
um resfriamento, aft'ecção semelhan te nas extremidades
inferiol'es e superiores, rigid z dos lUusculos, frio
nos pé .
lVux vO'Inica. E' um. medicamento bem indicado.
Snlph1tT. DilI' repuxante e lancinante em toda a parte
direita da face; repuxamento em todos os dentes, dôr
lancinante !lO sacro e nos membros, repuxamento nos
membros, fraqueza em todas as li I'ticulações ; nao pMe
o doente solTl'er o ar livre.
Phosphonts. Havendo pica las e repnx:amrnlo nos
ossos da face, tensão, bncinação e l'epuxanwnlo em
t.odos os membros, alternando-se com cepIJalalgia, fr:1queza, dór de quebramento nos membros.
.
Pltlsa.tilla. Havendo peso e pressão desJe o sovaco,
ao longo do braço, até aos dedos; deuos en torpecidos,
picadas e sensação de frio nos dedos quando muda a
tempera tura, fraqueza geral.
Rhus. Convém no rheumatismo chronico do humerus
esquerdo, lancinação violenta e ardor no bumel'us esquerdo, aggravado pelo repouso e calor da cama; o
l.Jraço está como paralytico.
R/ms. Convém no rheumatismo chronico lIa sovaco
direito; dóI' lancinante e picante aggravada pejo movimento, abrandada pela postura sobre o lado doen te.
TIHEUMATISl\10 LYl\IPHATICO.
Indicação thcr:lpeuticll.

Nux vom.ica, ]Jltlsatilla, 1'hU8.
RHINITE. -Illl1ammação do nal'Íz.
Indicação tlacl'apcutica.

Aurmn. Convém na inchação do nariz e da face l.oda.
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Bellacloltu.
.Murias magnesia.
Zinclt1lt.

RHINITE ERYSIPELATOSA.
Indicac:ão thcl·apeutica.

Plwubum, arsenicwn, bellaclona, aconito.
RlIINORRHAGIA. - E' a evacuação do sangue pelo
lWl'i~l procedida da congestão sanguinea para a·cabeça.
JndicaçilO thcraltCutica.

Aconitum. Convém no angnmento continuo do
nariz, violentissima febre, pulsação elas caro tidas.
Agaricus mu.sicariw3.
Bellatlona.. Convém na rllinorrhagia violentíssima
com debilitação e desmaio.- Veratntm, para a constipação e grande fraqueza, ultimos syrnptomas desta
molestia.
Bryonia.
Caltslícl/./lt .
C,.ocus. Couvém no GOI'l'iUwulO ue

angué Ilegro e
i:coso pelo na riz,
Croclls. Havendo face pallilla e grande fraqueza.
l'1tlsatilla.
Rlms. Ha\'endo corrimento noctul'l1o de sangue l'Uuro-clal'o, que se não demora em coalhar.
nESFHIA~lENTO OU FRIO ::::Oil1 rH.EMOE\..
~

Indicação thcl'tlltCutica..

.1conítUin. Convé~n no frio doloroso da columua vcr_
tcbral e dos musculos, pulso dul'o e sêde.
RUl\IlNADEIRA OCTURNA OU ROl\fISAÇAO
O
SOl\lNO.
Indicação thcl·apcutlca.

Cantharilles e JJhosphoru,s. Co nvêm no mel' icismo nocturno complicado de dysphagia, em COIl equencia de
~a ma recolh ida.
"hus toxicodenda'on.
Caracter physiologico.
O rLtus exprime o telllpurameuto

'angllin'~o

ncrro '0.

520

IJH'(':lO~;'m(l

Tempo de acção.
Sua acção é prolongada, e em mui los casos de JUolestias cbronicas chega de 20 a 39 dias.

Medicamento a seguir-se.
Depois de rhus muita. vezes convém bI'Y., ars., calc.,
pho.'ph., ac., puls., sulpb.
.

Antidotos.
DelI., bI'Y., camplJ., colL, sulp!l.

Concordanciti em symptomas.
Puls., sulplJ. -

Exacerbações.

Moderam-se com bry., sulpll.

Symptomas geraes que desenvolve o rhus.
Tracções, tensão, dOres rheuma t"icas e arthriticas llOS
membros, levadas a um excessivo gráo, durante'o repouso, do mesmo modo n'uma estação Dlil, de noite com
calor da cama, muitas vezes com torpor, e entorpecimento da lJarte afTectada depois de 3 ter movido. Caimbra e tensão em diversas partes, como por encnrtamento dos tendões, com contracções de alguns membros. - Fisgadas tensivas e enrijamento nas articulações aggravada , lf;\'antando do lugar em que se acha,
e expondo-se ao ar. -Rijeza paralytica llOS membro,
principalmente movendo com a parte, depois do somno.
-Entorpecimento das parles sobl'eas quaes e descan a.
- Torpor de outras, com com ichão e insensibilidade
nas partes affectadas.-EfTervescencia nas partes arrectadas. - DOI' de faci! deslocação cios membros. - Paralysia,
algumas vezes semi-Ialeraes. - Inchações vermelhas e
luzentes, com dóI' latejante deex.coriação ao tocal'. Dôre de de pedaçar, ou sensação como se a carne estive e desprendida dos ossos, em algumas partes.-Tracções pressiva. sobre o periosteo, como se raspasse os
ossos. - en ação como e aIguma cousa ros e arrancada
dos orgão interno.. - Inchação e induração das glanclnlas. - Ictericia. - Tremor dos musculos e do membros,'- 10\ imcnlo convuLi\'os, e ouLros o1rrimento~,
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depois de ter tomado um banho frio. - Affecções semilateraes. - Exacerbação e apparição de dôres e de symptomas durante o repouso, ou de noite, assim como entrando na alcova depois de ter estado exposto aG ar,
melhorando'com o movimento J e o andar. - Reproducção, ou aggravação de mui tos ou lros males na má estação. -Sobre excitabilidade geraldosystema nervoso,
augmen tacIa por pouco que se encolerise. - Crispações
em todos os membros, estando deitado. - Tremor de
membros, depois do mais ligeiro excesso, com passo vacillante. - Grande cansaço e fraqueza, com vontade de
deitar-se. -Accesso de esvaimento. - Impossibilidade
de som'er o ar livre frio, ou quen te, porque dolorosamente incommoda a peUe.
Imlieação tbcrapeutica.

o rhus convém na angina - arthrite - atrophia bocea fetida -carcliog-ma -eepha lalgia-choréa-eoxalgia-crostas de leite-dartro corrosivo-diarrhéa-d~r
<lbdominal -dôres arthriticas-dysenteria-enlorpecimen to dos membros - epistaxis - erysipela bolhosaéry ipela dos recem-nascido;; - febre ca tharral- febre
g\lS lrico-nervosa-f-ebre in termi tten te - febre nervosa
- febre puerperal- furuneulo -helminthiase- hemicranea - hemoptyse - hemorragia pulmonar - lJernia
estrangulada - hydroeephalo - hydropesia -hyperostose - intlammação do baço-Ieueophlegmasia dolorosa
-luxação espontanea-melena-odontalgia-ophtalmia
-orehite-ozena-paralysia - parotite-pempbygusperipneumonia nervosa -phlhysiea pulmonar-rheumatismo-seia tiea-spasmo-subluxação do pé-sypbilis
,tinhu da face-tinha humida da cabeça-typhus-tosse
- lumefacção do pé - ulcera - UI' liearia -verrugazona.

s.
SALIVAÇÃO OU DERRAMAMENTO DA SALIVA INVOLUNTARIA.
Indicação tbcl'apeutica.

Acidttm nit'fÍcttm.
D. M.
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mCCIONARIO
. Para a normalisação, quantIa é augmentada a funcção
sa livar, convém; bcll., m.ere.·, nnx VOJn.,ljhosph., puls.,
rhns.

Se é diminuida conV'ém·: bcll., nux mose" phosph.·,

stram.,

.~I~l]Jlw.,

verat,..

SANGUE. E' um tiüfLlÍllo vermelho puqmrino, e vermelho e curo que pel'em'L'e todos os orgãas por intermedio de canaes de dirt'erentes diametros. Estes.canaes
são as arle-rins e as ve'ias. As artel'ias conduzem o
saNgue purpl'lrino cll'l coração aos 'Orgãos; e as veias o
reeOl'lLlur.effi das extremidades pal'a o cora'ção.
Q sangue e o fluido nervoso on electrp-galvanico, que
protluz o cercbro, são a al'igem «lo enlol' aflimal. O
oxigenio, elemento ria combustão, fornecido pela atmos~
phera, enlracom o ar para os pulmões durante n respiração, e este o:qgenio (electricidade negativa), comhinando- e com as particulas. vermelhas do snngue, lhe
communion a côr purpurina e lustre, que se oBserva
nelle. O snf.lITIlC assim oxygenado em combina~âo com
Q flULda elt'ctrico Q"::llvnnico dos nerves, ou electro-positivo, produz '(j) calar animal, que imp-elle o sangue
emprc liqu.ido a todo e organismo, Na sna passagem.
pelas ar'terias larga (') oxygenio, que tem, com a nutri<ião que leva, aos orgã(l)s e volta sem elte, por intermedia das veias ao coração, para ser reoxygenado de novo
nos pulmões, e I.or,,\ar para animar a oL'ganização.
SA,PINHOS. - Virl.AIJhtas..
·SARCOGI1LE.- Tumor carnoso do escrote.
liulicação -thcrapentica.
'p1l.7.~liti1fa e ~UtX vonúea. Convém no tumor 'Carnoso
<lo tamanho ele nm ovo de O'allinha. Aurnm, graphites·,
são (le muito proveito·,
SARNA. E' umf'.xanthema quealac;l a pelle'com mudança tle c6r, principalmente entre os dedos das mãos
e junt<ls do corpo.
-

lntlicaç:lo t,bcrallcutica.

enl'lJo rl1(/cfa1Jili.~, wlIsticll1n.
liJ(!-I'clO'ill . Havendo S<ll'na secea

semelhan Le à milial'.
c "ne se sangra facilmente .
.Ml'l'f./I,ri/l.Ç nrp,(;icns. Con vém na erupção sarnosa.
p.~ol'ic:wn,
gt(/]lhi·~(/rJl'in.. Convém

Olp.wnolivornm,

Rl/11s

na cura cI e uma sarna
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tra~ada al'tterrol'mente por wlphttl' cm. düses allopa·
thicas.
Sepia.
S'epia, carbo vegatabiüs e mercuritts.
Sttlphul', como remedio principat~
SullJhw' e caustic1tln.
SulphlU', 1'hus e arsenicmrt-.
SCARLATlNA.
l\folestia exantl1em:ltica' e C"OntagioSâ, cujo· phcnomen"
~ais notavel é a cór escarlate da pelle toda. E' sua
InTasão precedid-a dos seguintes symptomas: incommodo
gera-I, lassidã'Ü, abatimento, aHeração da face, arripiamentos de frio, desgosto, vomitos, dót'cs de cabeça,
adormecimento, e ás vezes movimentos convulsos e
febre maior ou m'enor. Do segundo para o quarto dia
apparecem aI erupção e- ataque da gar,;anta, principae's
symptomas da scarlatina. Consiste a erupção no wme1/0 em manchinhas separadas que se descobrem n.o rosto
€ 110 pescoço, depois no peito, no baixo ventre' e membros. Crescem estas mancilas e se reunem pera ordem
da apparil}ão; passa a vermetbidão a u.niforme e em
geratem todas as partes do C"Orpo successivamente. E'
acompanhada de ardor, comic.hão e tumefacção que é
considel'avel na cara' e nas extremidades ctos membros,
IDas pequena nas dema-is partes. O rullor e inchação mcdram por dous ou tres dias; diminuem depois, primeiro
]110 rosto d'epois nas outras partes; e lhes succede a csca·
lll:lÇão :' é fU'l'furacea- na face e- tr().nco; faz-se em placa~
ou tir~s nos pés e nas mãos.A dÓl: de gargan-ta vem logo no primeiro dia ou,~ sódepois da erupção: augmento rapido, o véo do paladar
e as amygdalas o1fel'ecem vermcl,hidão semelhante á da.
pelle, deglutição dtllorosa, voz nazal, quasi contin ua
necessidade de escarrar e lançam os doentes muitas ma·
terias mucosas .
. A estes phenomenos se juntam ymp.tomas - geraes
mais ou menos extensos: como o fastio, ,Me, vomit{)S-, e ás vezes camaras, constrangimcnto,de- respira-,
ção, tosse gutural, frcquencia de pulso, aUfl'mento dI}
calor, hemorrhagias nazaes; ás vezes vem d-elil'io com
a sca-rkltina.
ludical;ão therapcutica.

Bclladona é o principal remedio, c tamJJ81l1 se' US3
como pre ervativo.
Bellctdoua e aconitwn.

DIGCIONARIO

~ Belladona, ajudada de acül-mn phosphol'icmn. Convém na
- escarla tina typhosa, soltura violen ta e in volun tal' ia,
deglutição quasi impossivel, labios negros.
Aconitmn, merclwius solttbilis, Havendo violen ta
scarlatilla com inQammação consideravel da garganta.
19natia e bem assim pltlsatilla, quando se sente como
uma cavilha a travessada na guela.
Ipecacuanhct quando ha spasmos tonicos. Hyosciamz1tS se os spasmos são tonicos, opitem e a-mica para o
estopor.
.
\ Ipecctcuanha para os spasmos dos pulmões e da trachéa.
, Rhus, mercttrius, helleborus, (wsenicwn e belladona.
Ha-vendobydl'opesia depois da scarlatina.
SCARLATINA MILIAR.

Indicação thCl'al)Cutica.'

Aconíturn é O principal remedio e o melhor preservativo.
Aconit~tm ajudado de coffea.
Bellado1lCt. Havendo cephalalgia atordoante. perda
de conhecimento, violenta dysphagia, tosse secca e
delirio.
BTYOIÚP,. Havendo estado nervoso.
Cham01nilla e ílJeCaCltanha. Havendo erupção demorada.
S'ltlplmr. Havendo agitação physica, o enfermo vira
com força a cabeça nos travesseiros, allucinações, língua e labios negros e com crostas.
SCIRRUS. (Veja-se INDURAÇÃO SCIRROSA e CANCRO,)
SCIHRUS DO LABIO SUPERIOR.
Indicação therapcutica.

Belladona, arsenicwn, staphysagria, mezerewn, coniwn,
nuxvomica, l?Jcopodi~tm, g1'aphites, sii'ice(t e acidltm nitricwm. Havendo consideravel inchação do beiço superjor ;
a parte vermelha está li vida e azulada; comichão com
'cocegas no corpo todo.
. Belladona.
SCIRRO DO ESTOl\IAGO. (diillcillimo de. conhecer).,
Indicação thCl'npeutica.

Arsenico em dóse~, repetidas; depois bellaclona.
SCORBUTO.
Doença cujos principacs s mptoma são: geral en-
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fraquecimen to, helllorrhoidas por di versas vi-as, echJ~
moses lividas, tumefacção e sangramenlo das gengi vas.
ImHeação thcl'apcutiea.

Aciclwn lntt7'iatiewn, earbo vegetabilis, mereurúts,
mttrias, nux vO'miea, staph.
SCOHBUTO DA BOCCA DAS CRIANÇAS, a que chamam
ehiUoeaee é tambern.a inchação das gengivas com
vermelhidão ligeira dO!:i labios, sem calor e sem signar
manifesto da il1f1ammação. Combate-se com: bry., bell".
sUie., eon., sep.
'
SCHOPHULAS.- Glandulas infartadas.
O symptoma mais essencial e mais seguro é o endu-·
rccimen[o das glandlllas (glaudlllas escrOphulosas,
nodosidades escrophulosas). Manifesta -se este symptoma'
a principio no pescoço, debaixo das max.illas, na
nuca, em fórma de nodosidades mais ou menos volumosas (desele o tamanho de uma hervilha até ao de uma
noz), depois nos sovacos, nas regiões inguinaes, e a
final em todas as partes do corpo. São estas nodosidael~ a' principio rooHes, e podem permanecer neste
astado muitos annos, passados os quaes fazem~se cada
vez mais duras, grandes e lolorosas; a pelle quê ascobre fica en tão vermelha; eJlas podem suppurar e
formar ulceras escroph_ulosas. E' conveniente bem distinguir os engorgítamenlos verdadeiramente 'escrophulosos elas glandulas, da tumefacção dellas, produzida
POI'outras causas, por exemplo, pela dentição; crescimento, principios contagiosos, como bexigas, sarampos;
scarlatina ou pãr intlammaç,ão local. Podem as nodosidades escrophulosas atacar tanto as partes exlernas.
como as internas.
Indicação therapeatica.

• Belladona, ajudada de mel'ettri7L5 e de sulphur. Havendo
inchação das glandulas do pescoço, magreza, ventre.
duro como um balão, somno inquielo.
Calearea earboniecL Havendo escrophulas complicad.as
de olorrhéa e elysecéa.
CctlcareCt,' sitieiCt, lyeopoclitun e sepia. Em um rapaz:
iú o mal Ilre começava a atacar o ossos.
Calwrea. Convém quando ha endurecimento das
glandulas.
, Coniwn macnlatlt1n. Havendo inc.hação das glandulas
c ulceras cio pescoço.
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Graphites. Ha vendo inchação escrophufosa àas glàn:.
dula do pescoço. ,
lodina. Havendo escrophula com inchação edema tosa:
das palpebras.
Nux vomica, bellc.dolla, s'ltlph'lt1' e calca.rea dão melhora
sensivel em uma doença escrophtrlosa' mui adiantada,
com rachitis e ventre duro, etc.
Siticea. Havendo inchação e dureza- escfO'phu'losa' das
glandulas do pescoço e das parotidas .
.Staphysagria. Havendo escrophulas com prerlom'inancia
de affecção, phtisica pulmonar, tosse com expectorarjão
puriforme, labio superior inchado, inchaçã0 dura e
dolorosa das glandulas submaxillal'es, inchação das
glandula1\ cervicaes, axilares e inguinaes, vent're grosso,
e lassidão.
Sulphur, ajudado de calca1"Ca. Havendo escrophulas
com inchação das glandulas do pescoço e do baixa
ventre, e tinha secca da cabeça,
S'ulph'lt1'. Havendo vermelhidão do nariz; crostas
nos narizes; beiços com codeas e rachadas; papeira,
dureza das glandulas e do pescoço.
8'ttlplmr. Havendo escrophula em consequencia de
uma scarlatina perturbada no seu curso:. paUidez da.
face, nariz grosso, labios inchados', mui tos tumores
glandulares volumosos, constipaçã.o.
Sttlphu'r. Havendo escropbula COUl grossura do v:entre';
respiração estertorosa, coryza chronica.
Outros remedios: baryta, carbo vegetabilis e animaUs, doulcamara, cocculus, beltadona.
o

SCROPHULA DAS GLANDULAS DO- MESENTERIO,.
Ventre duro como balão·, com magreza das extremidades. Podem muitas vezes conhecer-se distinctamente nodosidades duras no vantre. A estes phenomenosse ajuntam commummente os seguintes: appetite devorador, constipação, e de tempos a tempos diarrlléa, dóres abdomiIlaes ; tosse desfigurada, velha,. engilhada, pelle em geral secca e bamba.
Calca1'ea ca1"bonica.
ArseniCltm e beltadona.
Para o ardor das glandulas convém: (crs .
. Para o abatimento convém: merc., kat'i, calc',
Para a sensação de ardencia convém: coc!>., ign.,
1t. vom.
Para a dÓI' das glandulas em geral: am" bell'., lyc.,
PllCI'c. , phosph. , (t{mn., anun., aur., cann., carú. aI~., CCi/tst.,
fluis., sulphuJ'.,
.
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-Para a dÓr lanc·inan·te convém: bel/o, m.ero., pulso,
amm. , '111111'., assar.
Para a inflam mação das glandulas convém: bello,
mere., phosph
Para a enduração-convém: bell., ehin., ca.nn.
Para a coceira das g·landulas convém: cann.
Para o augmento de sensibilidade das glandulas convém : ean1~., pltospk.
Para a suppuração das gIand«las convém: ipee., sitie.,
mere.
Para os tumol'es ·€las glaond.ulas convém: .bell., oanno,
lye., m.ere.~ nitr. 'C/c., l1'wspho" 711ws.
Para o tumor glandular quente .e ard,ente convém:
hell., bry., mereo,.phosph.
Para o Lumor CancerOSo das glandulas convém: arso,
phosph.• sitie., sltlphl'
o

o

Seltia.

.cantcter. physi'Olor;ieo
A scpia exprime o temperamento sanguineo nerveso, e tam'bem 00 'lymp'haLic'O.

:l'emlJO de acção.
-O seu maximo de acção

~

de 40 dias.

:Modo da administmção.
~Depo'i

da scpia 'COIlVém carbo

v~g.,

caust., pulso

Antidotos.
.Acono, an1., crud.. , anL, tal'L.

COlleorda,neiu em symptomas.
'Calc., fluIs., rhus, sutph.

Exaeerbaçõa..
Moderam-se com calc., bry., nux vom., phospho,
puls., sulpll.

Symptomas gemes que desenvolve a sepia.
Fi gadas c dôres picantes nos membros, e outras
parLe do corpo.-D<il'es al'rlenl.cs em diversas p:ll'les
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do corpo. - Tensão nos membros, como se fossem
muito curtos.-Tracção e ra gamento nos membros
e nas articulações .-Dóres que só são alliviadas pelo
calor exterior.-DÓres por'accesso, com horripilação.
-Dór de eleslocação, principalmente por um esforço
ela parte aIIectada, assim como tambem de noite, no
calor ela cama.-Dóres rbeumaticas, com inchação das
partes alIectadas, suor facilmen te excitado, calafrios
ou horripilação alternando com calor .-Muitos outros
incommodos em consequencia de con trariedades.Entorpecimento ligeiro de membros (braços e pernas),
principalmente depois ele qualquer trabalbo manual.
~Rijeza e falta de flexibilidade das articulações.Deslocacões e torceduras faceis nos membros. - Disposição' para dcscadeirar-se.- Commoções e estremecimentos nos membros, durante o dia e a noite.Estremecimentos nos musculos.-Accessos de incommodos espasmos hystericos.-Inchação e suppuração
das glandulas.-Exacerhação e renovação de muitos
&oIII'imentos, durante e immediatamente depois da
comida. Os symptomas se dis ipam durante qualquer
exercicio violen to, excepto a cavallo, e aggravam-se
Iurante o somno, tambem de tarde, de noite no calor
da cama, e antes do meio dia.- Sensibilidade dolorosa de todo p corpo.-Tracção em. todus os membros.Escabeceamentos frequentes.-In'quietação e batimento
em todos os membros, com agitação, que não permitte conservar-se em pal'te alguma.- Forte elIerv.escencia de sangue, mesmo de noite, com pulsação
em t.odo o corpo.-lnchação geral cio corpo, com respiração curta, sem sêcle.-AICJuebramento e preguiça
physica.-Falta de solidez nos membros.-Accessos
de debilidade e de clesfallecimentos hystericos, ou outros.
-Esvaimentos~-Cãnsaco' com tremores.-Falta ele
vigor, alguma~ vezes sóinente ao despertar.-Grande
cansaço passeando-se ao ar livre.-:M:uita disposição
pal'a pilhar resfriamentos, e sensibilidade para o aI'
frio, principalmente ao vento norte.-Depois de tel'
sido molhado, alTipiamenbo febril, accesso de esvaimento, e afinal coryza.
Indicação tberapeutiea.

A sepia convém nas alIecções das mulheres gravidas-alienação menLal-artbrite- blepllaToplegiablephol'optose-cal'dialgia-caria-cephalalgia-cancro
do nariz-coclea Igia spasmod ica-constipação - cro~tas
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de leite-dal'tJ'o-elartro elas orelha -dentição difTicil
- eliarrhéa- dispo ição escrophulo. a- cló1'es rheumaticas-epi taxif'-exulceração do seio-febre intermitten te-gon orrhéa-gri pp'a -- h yd ropesia-h ys teria - impingim-impotencia-induração do utero-interstigo-"
lcpra-Ieucorrhéa - molestia escrophulosa - maniamenf'tr'uação exces ivamente alJundante-odontalgiaoph talmia - ozçna - panaricio - phtllysica-phtllysica
lal'ingea- pnelllllonia-pollução nocturna-prosopalgia
-prurido ela vlllva-pyrosis-quéda do recto-rheumatismo-spasmo-scirrho do li te1'o- sa1'na- scirrho
do labio inrerior-suppressão das regras-syphilistinha hum ida da cabeça-tosse - tosse convuls:l.- tumefacção do seio-·ulccl'a no pé-verrugas-vomica.
SEZÕES. Mnleitas. - (Vid.. FEBRE INTERMITTE.'TE. )

Silicen.

Caracter phys iologico .
Tempo de ac.'ão.
Tem 40 dias de acção em algun. cas s de molesla cl1ronicas .

.Medicamentos a sl'gl~ir-se.
D pois da silicea convém, conforme os symptomas,
hepar, lach" lyc., sep.

Antidoto .
C1mp"

hepar.

Concol'{1rtncia em ymptomrt..•
Culc~,

lyc., sulph.

E.raccrbaçõe
.Moderam- e com nux vom., rhu

SY1llptomas geraes que desenvolve a silicea.
Tracção, rasga men to c fisgada nos membros (braços
e perna ).-Fisgadas no"Cturnasem todas as articulações.
D. M.

67.

ü30

. n1Cr.IONARIO

-Dispo. ição rle membros para se adormecerem .-Dôl'
de quebramenlo e fr<lqueza paralylica nos membros,
sobretudo de I\oite.-Disposição a descadei)'ar-se.Caimbras nos' braços e na. pemas.-Inchação e induração das Irlandulas, geralmente sem dór, algumas vezes
com r:omichão.-Estremecimento dos membros:le dia e
de noi te.-A taques de epilepsia .-Mui tas afTecções e dÓres
se aggravam ou se manifestal)l de noite e de tarde, como
tambem durante o mo\rirnenlo.-Aggravação do~ symptomas na lua nova ou na cheia.-Nas crianças que tardam
a andar.-Dôres nas mudanças de tempo.-Inquietações
tem todo o COl'] o, depois de ter estado por muito tempo
sentado.-Efl'ervescencia. de sangue e sêde depois de ter
bebido pouco vinho.-l\iagl'eza excessiva.-Andar tardio,
desmazelado .-Fraqueza nas articulaçõl:.s, curvando-se.
-Alquebramento e tremor nos membros, sobretudo de
manhãa .-Inercia geral e grande fraqueza nervosa.Esvaimento deitantlo-se de Jado.-Grande fadiga, can!'aço, e desejo de dormir, por' tempo tempestuoso.Grande disposição para resfriamento, descobrindo s6men te os pés.
Indicação thcrallcutica.

A silicea, convém no abcesso-abcesso do figadodito do seio-aITecção abdominal chronica-anasarcacachexia-caria-caria dos o sos da face-dita dos pés
e dos braços-cephalalgia-carbunculo-choréa-dartl'o
-dito gonorrhei~o-disposiçãoa coryza-dysecéa-epilipsia-febre hectica-febre in termi Uen te-febre verminosa-fungus na cornea-gangrena-gonite-gonorrhéa chronica - helminthiase- hemoptysia- homorrhoide crga-hydrocele-hY5taria-ichorose-cllduração
do tecido cellular nos meninos -enduração das glandulas-i nnammação dos va os Iympha ticos- intumescencia da parotidas-lepl'a oriental-lencorrhéa-luxação espon tanea-molestia dos o~sos-molestias escrophulosas-masti te- menslruação difficil-o 10nlalgiaophthalmia - panaricio - pannos escropbulosos- paralysia-ph thysica-di la laryng-ea - pro opalgia-rach i te
- rheumatlsmo - eslreitamento da uretra-scialicascirrho das bocllechas-dito do labio uperior-strangUl'ia- uor nos pé -syphilis-tinha na cabeça-tunefacção elos joelhos - tumor lymphalieo - ulcera - clila
da bocca e da língua-dita da comea-dita da mãoulcera putrida-dita cscropbulosa-vertigens-vomito
cllronico.
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SOL ÇO. (Spa nío do diapl1l'agrna.)
Indicação therapeutica.

Bellnclona. Havendo violento soluço.
Belladona, ignatia e S'tLtlJhur.
Bryonia.
Nu,v v011lica.
Pulsatitla. Havendo forte sol uco com spasmos da
gargan ta e peito.
.
clara a arrotação ou sahida de gazes pela bocca COQYém: bell., bry" coce., eonn., mere., natl'. mur., n. 'Vom.,
phosph., puls., 1·lms., sep., s~tlplt'I·., veratr .
. Para os soluços convém: amm. nnt1'., cycl., hyose.,
~gn., n. vom., pttls., verat1·.
Para o anoto de vapores e liquidos convém: bry.,
lye., mezer., snbad, silie., staph., wtp/tr.
Para a regurgitação de materias solidas e liquidas
convém: ant., tart., amica., lJry., n. vom., salsap.,
phosph., sulphT. ae.
Para a sahida de gazes pela boéca convém: assaf.,
mel"e., pla.t., veratr. .
SODA.-Pyrosis. (Azia.)
Consiste a pyro is (azia) em um sentimento de ardor
no estomago, com eructação de um liquido acre, ardente, que produz por onde atravessa, aLé á bocca,
sensação mui desagradave!.
Indicação therapeutica.

Nux vomica, china, calea·rea e acidltm S!lJlplmricwrIi.
Snlp/ntr. Havendo violenta pyrosis, com emmagrecimento.
Para o pyrose, ou ardencia, dG cstomago-, vulgarmente azia, convém: cale., Ga1·lJ,. veq., can., CiOC:, n.
vom., puls., valer., veratr.
SOAlNO. - V. INSOMNIA.
SOPOR .-Somno pesado que custa muito a acordar.
Indicação therapeutica.

OpÍttm. Havendo sopor com convulsõ.es das extremidades.
Para a somnolencia durante (} dia convBffi: ant.
er'ud., ant. tart., eroe., n. vom., phosph., phos.ph. ae.,
pulso
Sendo de manhã convém cale., graph., n. vom., sep",;
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Sendo antes antes do meio dia c'onvém: ant. cntd., sab.
Sendo depois Llo mgio dia convém: chin., n'uxvom.,
rhus, sulph.
.
Se,ndo á tarLle convém: ars., calc., kaU, n. vom.
Para os inco,mlnodos que precedem á somnolencia
convém: unto crud., n. mos:c., pulso
Para combater as Ca usas da somnolencia con vêm: ant"
tart., n. mose., pltls., 1'hus.
Para o somn'o tardio copvém. : ars., bry., calc" carb.
. (mim. e Vég., mere., puls., phosph., rhus, sep.
Para quem tem somno depois de balrel! acordado
comrém: natr. mur., sitie.
Par'a os padecimentos que· impedem de dormi.
convém: ars., bry., ealc., carb. an'im. e veg., merc.,
phosph., 1'1t/ls .• lJltls., sep.
Para o somno agitado convêm: ars., ehin., 1'hus, silic."
sulph.
Para o somnD ancioso conyém: ars.,bell.,hepar,kali.
PÇl:ra a calaphora ou madl'a sem febre nem deliri-0
convém: ant., tart., croe., n. mose., 01)-., veratr.
Para a modorra profunda (carus) convém: bell.,
cann., n. mose., op.
.
Para o 60mno profl.lndo conl'ém: ant., tarl., n. 111:0So-.
Para o somno não reparador convém: bry., cann.,
hepa'r, op., sulphr.,
•
Para a cema vigil ou typ-honia convém: a'Con., op.
Para a coma somnolenla convém: n. mose , op'.
Para os epiphenomenos do somno convém: an., b1-Y"
cham., hepar, ·op., puls., sitic., st1'am., sulph1'.
Para o acordar frequente convém: cale., ltepar,
phospht., puls., sep'., s1clphr.
Pura o que acorda tarde convém: calc., graph., n.
vom., sep.
Para os epiphenomenos do somno convém: amb'r.,
ars., cale., ·canst., hepar, tátl'. ac., petrol., phosp'~., puls'.,
sepia., s1tlph'ltr.
SPASJ\'IO. n spasmo é a acção [ol'çada, irregular, violenta, doloros~ elas I1lJras musculares d,o corpo humano.
I

•

Jn(licação Ulcl·apautica.

Nn:1ivomica, seguiLla de snlphltr. Havendo violentos
spasmos de uma crian(;i.nba, berros, rigidez, cabeça
del'l'eada para trás, olhos fixos, tremor de membros.
Nttx vomica. Havendo violentos spasmos nos membros
em consequencia de um resfriamento que pouco a pouco
se estendem pelas costas e as entesam, convu lsões se-'
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parauas acompanhadas de gri tos, respi ração mui
penosa.
Nux vomica, ajudada de cocculus. Havendo spasmos no
estomago e no peifio.
OpiuTn. Convém nas alJecções espasmodicas em consequencia de um susto.
Pulsatilla. Con vém em spasmos causados por menostasia, spasmos abdominaes, symptomas asthmaticos
com oppressão e sentimento de surrocação, mortal
agonia, ba ter do coração.
Pulsatilla, precedida de bella.dona. Convém na menosta ia; osmembrQs emusculos da face palpitam noite
e dia; pouco appetite, movimento tensivo na fosseta do
coração; de tempo a tempos dôres repuxantes e pressivas que se dirigem ao baixo ventre.
Sepia: Havendo dôres lacerantes e contracliva" no
baixo ventre, que se estendem muitas vezes aos musculos peitorars, á nuca e perna direita.
Stanntl.m. Ha venuo spa mos causados por alT~cção
verminosa.
Veratrum. Convém nos spasmas hystericos com estado
cataleptico.
SPASMO NA GARGANTA.
lndica,:ão

thcrapcutlca.

Belladona.
Nnx vomica. Havendo contracção espasmodica da garganta com perigo de snfTocação e cephalalgia habitual.
SPASMO DAS PALPEBRAS. Cura-se com: cham.,
c/'oc., hepa?'s., 1"huta ehyosc.
SPASl\1Q DO PEITO.
Aconitum.
JJryonia e pulsatillcL.
Cocculus.
Cuprum aceticnm. Comvém na contracção e pasmodica do peito, ao mesmo tempo face cM de papoula,
com suor quente; algumas vezes movirL1entos convulsivos das extremidades dos musculos do tronco.
Lycopodiwn e graphite.".;.
SPASMOS DOS PULMOES E DA TRACHEA..
IndiCll,:ão thcrllpeatlea.

Ipccawanha.
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SPASMO DO ESTOMAGO.-Veja-se CAl\DIALGJA.
Para os spasmos em geral convém: bell., cic., cupr.,
hyos ., strrpn.
Para os spasmos chronic'Os convém: agar'., bell.,
cham., cupr., hyosc., op., sep. , stram.
Para os spasmos lonicos convém ': qgar., bell., cic.,
petr., plat., sep.
.
Para os spasmos estericos convém: can., ign.
Para os spasmos das partes internas convém:
caust., cocC., hyosc., ign., n. vomica, JJuls., stram.
Para a constricção espasmodica elas aberturas naturaes convém: bell., hyosc., n. vom., plwnb., staph.,
veratr.
Para os sa ltos convém: bell., bI'Y., stram.
Spi~elia.-ADt"elwintica .

Camcter physiologico.
A spigelia exprime o temperamento sanguineo.

Tempo de acção.
Nas m'olestias chronicas a spigelia tem de 3D a 40
dias de acção.

Medicamentos a seguir-se.
Depois da spigelia aproveita dig., merc., vcratr.

Antídotos.
Camph., puls.

Concol'dancia em symptomas.
Puls., bell., calc., rhus, sep.

Exacerbações .
:rrIoderam-se com calc., nux vom., puls., cham., ign.

Symptomas geraes que desenvolve a spigelia.
DÔres arthriticas, lancinantes ou vivas nos membros.
- DÔl'es vivas gas articulações, como se os osso estivessem e raspando. - Sensação de peso, e frouxidão
nos membros. -COIl vulsões. - Cansaço, principalmente
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elepoi de um leve exerCIClO e ao ar livre. - Accessos
de vagados, principalmente fazendo esforços para obrar,
ou em um quarto quente. - Grande sensibilidade ao ar
frio, com padecimentos pelo andar ao ar livre. - Grande
facilidade a resfriar-se.
Indicação thcrapeutlca.

A pigelia convém na ambliopia-asthma-blepharoplllalmia - blepharoplegia - cardiogma cephalalgia
- convulsões - ddr de olhos - dysecéa - febre verminosa-gríppa -helmintbiase -ínOammação do coração
- intumescencia do testículo - odon talgia - ophthalmia r·heumatismal- palpitação de coração - prosopalgia - spasmo do peito.
SPLENALGIA.-Dôr no b~ço.
Indicação

Arsenico.

tbcrapclItica.

.

China. Havendo dóI' pungente no baço.

Stanuiu.

Caracter physíologico.
Exprime o temperamen to sanguineo nervoso.

Tempo de acção.
Dura de 30 a 40 dias.

Medicamentos a seguir-se.
Depois de sLanum convém china, caust.

Antídotos.
Pulso

Concordaneia em symptomas.
Puls., bel1., bry., calc., lyc., phosph., rhus, sep.

Exacerbações.
Moderam-se com bry., calco
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Symptornas geraes qtte desenvolve o stanurn.
DóI' 's pressivas e tractivas, principalmente nos membros, aggravando- e instmsivelmente até que se não
tornam muito violentas, e decrescem da mesma maneirEl. - Ataques de epilepsia, com retracção dos pollegares e jactação da cabeça, pallidez do rosl0, movimentos
con vulsi vos elas mãos e dos olhos, e perda de sen tidos;
os accessos tomam algumas vezes de noi te. -Magreza
excessiva.-Paralysias.-Grmele peso e preguiça.Aba timen to excessi vo physico e moral, com tremuras,
lJI'incipalmenle fazendo exercicio moderado, e com disposição de transpirar. - Superexcitação nervosa.Inquietações insupportaveis no corpo. - Fadiga excessiva pela palavra. -Os soffrimentos parecem de apparecer clu.rante o andar, á excepção do abatimento que é
excessivo então; reapparecem quando se está quieto.
ltulicação thcl"apeutica.

O stanum convém na asllnna spasmoclica elas crianças
- blenorrhéa pulmonar - cal'dialgia - calharro chronico - epilepsia - grippa - hematemese -l1emiplegia
- bypocondria - hysteria - leucorrhéa - leucorrbéa
chrooica - melanose - paralysia - paralysia dos dedos,
em consequencia de alglllJl envenenamento de chumbo
- phthisica - dita pituilosa - pl'osopalgia-rheumatismo
-spasmo.suor - teuia - losse. phthisica.
I
,
Stapbysagria.

Caracter physiologico.
A staphisagria exprime o temperamento melancolíco,
e tambem o sanguíneo.

Tempo de acção.
Sua acção é ele 20 a

30 dias.

Medicamentos a segui1'-se.
Depois da staphy agria convém thuya, coloq.,'mel'c.,
phosph. ac.

Antidotos.
Camph.
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Concordancia em symplollws.
Puls., cale .. merc., sulpb.

Exacerbações.
Moderam-se com: .nux vom., pul ., cale., carlJo veg.,
hepar, 19n., phosph. ac.

Symptomas gemes

qlW

desenvolDe a staphysagría.

Tracção paralylica nas articulações, principalmente
durante o movimento, ou uma posição falsa da parte.Dôres agudas, tracti vas nos musculos es tando assen tado.
-Lancinações ap:udas, penetrilntes, profundas em diversas partes.-Caimbras nos membros.-InUammação
dolorosa dos ossos.-Incbação dos o sos.-Pilralysla
semi-lateral, depois de ter estado encolerisado.-Accesso
de vagados.-Sensibilidade dolorosa de todos os musculos, ao tocar, e das articulações, movendo-as.-Curvatura e cansaço excessivo, principalmento durante o
movimento, melhorando estando assentado ou deitado.
-Necessidade continua de estar deitaclo.-Grande fadiga de manhã cedo, com dureza de todas as articulações.- Depois da ses.ta, obnubilação e peso do
membros.
Indicaf;ão thcrapeutica.

A stapllysagria convém na alopecia-arthrite-cachexia mercurial-cardialgia-cancro do utero-dartro
-dysenteria-dysuria-epulida-febre intermittente-hyperostose-hypocondria-empigem-i nd uração das
palpebras- i churia-lithiase-molestia escrophulosaodon ta 19ia - ophtha lmia escrophu losa - prosopalgiapapeira-spasmos- tinha da cabeça-tophus- tumor
dos joelhos-tumor na bocca-ulcera na bocca.
St..amoniluD.

Caracter 7Jhysiologico.
n

O . tramonium exprime o temperamento 'allguineo
I"\' oso .

Tempo de acção.
Sua acçã.o é muito curt~, e até agora e tem conhecido
que o seu maximo de acção dura 24 horas.
D. M. 68.
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Medicamentos a seguir-se.
Depois do stramonium convém: beIl., helieb., hyosc.,
vom., op., veratr., zincum,

!lUX

Ant'idotos.
Bel!.,

hyo~c.,

nux vom.

Concordancia em symJ)tomas,
Bel]" hyosc.

Exacerbaç?íes.
Moderam-. () com: nux vDm., al's., bel!., pulso
Indicação tbm'apcutica.

o stramonium convém na aliemção mental-amblyopia-apoplexia-asthma- ca talepsia--chorea - colica ventosa-delit'io tremulo-encephalite-epilepsia
-febre nervosa- grippa- gonorrhéa-hemeralopiahydrophobia- mania- melancolia- prosopalgia- 1'0geola - soluços - spasmos do pei to - suppressão das
regras-tetanos-typhus exan tbematico.
Symptomas geraes que desenvolve o st1'amonimn,
DÔres crampoides, tracLivas, paralyticas nos musculos
e nas articulações dos membros.-Sensação como se os
membros estivessem separados do corpo.- Caimbra
contraetiva nos membros.- Formigamento nos membros.-Contracção e extensão lenta dos membros.Accesso de caimbras de diversas naturez;1s.-Tetanos,
dobramento do corpo.-Caimbras e outros soffrimentos
hystericos.-Dureza e contracçiio de alguns membros.
-Accesso de dureza cataleptica do corpo, com perda
de sentidos, precedido de dõres de cabeça, com vertigem. - Movimlmtos faceis dos membros, ou grande
peso destas partes.- Convulsão, que se assemelha á
dansa de S. Guy.- RQpuxamentos convulsivos dos
membros, com chóros.- Movimentos, principalmente
ao tocar, ou fixando os olhos nos objectos brilhantes.
-Convulsã'O, como na epilepsia, porém sem perda de
enLidos, -Accesso de vagados, com rouquidão.Tremura dos membros.- V'acillamento dos membros
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ao andar. - Paralysias, algumas vezes depois de um
ataque de apoplexia.- Fraqueza, com necessidade de
estar dei tado. - Suppressão de todas as secreções e
excreções.
STEATOMA.
Dá-se este no me a tumores enkystados, em que se
contém uma ma teria semelhante á gordura, graixa, ou
sebo.
Indicação therapeutiea.

BaJ'yta carbonica. Havendo steatoma por trás da apophyse mastoide.
STOMACACE.
Symptom'ls infiammatol'ios na cavidade da bocca, com
cheiro putrido e fetido ; lingua e gengl vas revestidas de
materias sujas.
ludica'iào tberapeutiea.

China e arsenicum. Havendo stomacace em uma
criança de dous annos, em consequencia de sarampo:
gengi vas negras e fungosas, dentes incisi vos aba lados,
labio inferior pandente, corrimento de saliva, fedor cadaverico da bocca.
R elleborus nigeJ' .
Merclwius sol'ubilis.
.
Nux vomica. Havendo gengivas mui inchadas que
cobrem os dentes, dentes abalados e quasi inteiramente
denegridos, offerecem o aspecto de carne podre; fedor
cadavel'ico da boca; face descarnada, livida; magreza.
STRABI8MUS.
Viscosa disposição dos olhos, que não são dirigidos
simultaneamente para o mesmo objecto.
Indicação therapeutica.

Veratrurn, belladona.
STREITAMENTO ESPASMODICO DO ANUS.
Indicação therapeutica.

Nux vomica, sullJhur.
STRUMA.-(Vid. PAPEIRA.)
lndiea'ião tberapeutiea.

Calcarea carbonica.

MO
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Nitl' mn cal"bonicu11l.
Outros remeuios: carbo animalis, lycopodiam, 'iorlillm
e nitr'um l1mriaticwn.
STUPOR ou entorpecimento dos membros.
Indicação thcrapcut·ca.

P'ltlsatilla, bellarlona.
Rhus. Ea venclo sensacão de adormccirnen Lo e for miguelro nas extremidades superiores.
Sulpbau·..
O sulphu1', exprime o temperamento sanguine-D
Mio o.

Tempo de aCç{Lo.
O sea maximo de acção é 4:0 dias.

1l1edicamento8 a segui'tese.
Depois de ulphur convém: acon., hdl., cofl:.,.
cupruID, merc., rritl'i ac., nux vom., puls., rltus, sepia,
silic.

Antidotos.
Acon., camph., cham., china, merc., purs-., rhus, sep.

Concordancia em ·sym1Jtomas.
Ars., bel!., bry., calc., lyce>p., merc.,
cp., silic.

pllls~

rhll' l

Exacerbações.
Moderam-se com: bry., calc., scp.
Indicação Lllcrapeutiea.

O sulphur convém no ab ce so alveolar - dilo dO'
seio-affecções abdominaes-alienação mental-alopecia -amaurose principiante-amenorrhéa-anasarcaanrrina toosiJiar - dita uvular chronica - aphoniaaph tas - artl1rite - asthma-atrophia-blepharoph Lalmia - cachexia mel'curial- cardialgia - caria-catalep ia - cataphora - catarata -cephalalgia-cancro no
nariz - chlo1'ose -chorea~colica hemorrhoidal-co[l:5-
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li pação - coxal' Lhrocace - crosta de leite-d i la serpiginosa-cyplJosc-dal'lro-dito crostoso-dito humido
-dito míliur-dilo nas venLas-descamação da epiderme - diarrhéa --dita dysenterica-dÓt' nos peitosdi ta sacra - dysecéa - dyspepsia -dysphaO"ia-dysenteria - encephali te-epilepsia-erysipela-di ta na face
- dita lJabitual- excrescencia fungosa-expulsão de
vermes - exulceração do seio - febre hec Lica -febre
inLermiLtente-dita nervo a-fistula-dita ourinariafrieira - gonite - gonorrhéa - hemoptysis -bemorrhoidas - hepatites - hydrothorax - hypocondria ictericia-empigem-incontinencia de ourinas-induração do figado - dita dos testiculos - interstigointumescencia dafl glandulas-dita dos pés-keratodite
cscrophulosa -lepra -leucorrbéa-luxação espontanea
- 1l10lestia escrophulosa - melancolia - menstruação
(limcil - obscurecimento da cornea - obslrucção das
ventas - odontalgia -ophorite- ophthalmia - otite}Jalpi tação ao coração-panaricio-pannos-paralysiaphtisica - dita pituitosa - pneumonia - polypo da
bexiga -prosopalgia-pyrosis-rach ites-rheurna tismo
- dito da espinha dorsal- rouquidão - scarlatinasciática- spasmo tetanico-suppressão das regrasspasIDo durante a dentição-sycosis-syphilis-tabestinha da cabeça - tenesmo - tos e-dita ferina-tremuras- tumefacção do figado-dita dos joelhos-dita
das mãos - dita dos pés - dita dos seios-ulcera-dita
fungosa -d' ta dos pés-di ta dos seios-variola-vertigem-verrugas-vomica-vomi tos .

. Symptomas gemes qne desemolve o sulplmr.
DÓres agudas e tractivas ou fisgadas nos membros,
principalmente nas articulações e ás vezes com debilidade, l'igez.a e sensaç.ão de torpor nas partes alIecLadas.
- Dóres de deslocação, tensão como por encurtamen to
dos tendões; caimbras e contracção em muitas partes.
- Estalo nas articulações, principalmente do colovello
e do joelho.-Inchação inilammatoria das articulações,
com calor e vermelhidão.- Comichão nos membros,
principalmente nas barrigas das pernas e n0S braços.
- Disposição de membros para facilmente se adormecerem.-Palpitações muscuJares.- Estremecimento e
balanços em certas partes, ou por todo o corpo, principalmente estando sentado ou daiLado.-Accessos de
spasmos. - Convulsões epilepticas, provocadas por
algum susLo, ou p01' correr, e al~umas vezes com gl'i tos,
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endurecimento dos membros, aperto dos dentes, 'e.
sensação como se um rato percorresse o bombro ou os
bi'aços.- Accessos de desmaios, ou de indisposição
hysLerica ou hypocondriaca, algumas vezes com vertigens, vomito e suor.- Tremor de membros, principalmente das mãos.-Sensação de tremor interiormente.-Accessos de inquietações em todo o corpo,
que não permittem ficar sen tado, com vontade de
estender e contrahir alLernativamente os membros.Grande fervura de sangue, ás vezes com calor ardente
nas mãos.- Grande prostração, com grande cansaço
depois da mais pequena conversação, e de um grande
passeio; necessidade de ficar sempre sentado, e suores
abundantes, mesmo estando sentado, lendo, comendo,
deitado, ou pa seando.- A sensação elo cansaço algumas vezes se dissipa andando.-Debilidade muscular,
sobretudo nos joelhos e nos braços, assim como tambem nas pernas, com andar vacillante.-Andar CUl'vado.-!l1agreza extraordinaria, ás vezes com debilidade, cansaço e sensação ardente nas mãos e nos pés.Sensibilidade forte, expondo-se ao ar e ao vento, com
dÔl'es nos membros, nas mudanças do tempo, com
disposição para facilmente resfriar-se e muitos outros
so!fri mentos por effeito do ar.- Geralmente as afIecções da cabpça, e do estomago, são as que mai, depressa se aggravam, expondo-se ao ar .-As ou tras affec"
ções aggravam-se maIs de tarde, ou de noite, e tambem
durante o descanso, conservando-se em pé, e expondo-se ao frio; e desapparecem com qualquer
agi tação, ou movendo a parte molesta, do mesmo
modo que com o calor do aposento, porém o da cama
torna as dMes nocturnas insuppor taveis.- Mui tos
males appal'ecem periodicamente, ou por intermittencia.
SUOR. Exhalação habitual de lympha na superficie
da pelle.
Indicação theJ'apeutica.

China, acidU1n phosphoricum, stannum, sepia, sambucu$,
pulsatilla.
Para combater o snor em geral convém: bell., cale.,
cham., chin., hepar, merc., nux vom., rhus, silic., sep.,
sulph., veratr.
Para o suor parcial conYém: cale., selen., hepar,
sulph.
Para o suor semi-Iateral convém: n. vam., pltls.-
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Para o suor que appal'ece na parle anlerior do corpo
convém: cale., selel~.
Sendo pela parte posterior convém: chin., sulph.
Para coml:\a ter a facilidade de transpi ra r ou de disposição á transpiração convém: natr., sep., sulph.
Para o suor que vem com afflicção convém: cale., puls.,
sep., mlph.
Para o suor quente convém: op.
Para o suor frio convém: chin., hepar, ipec.
Para o suor pegajoso convém: lyc., phosph.
Para o suor sanguinolento r.onvém: n. vom.
Para o suor que tinge a roupa de amareUo convém:
graph., merc.
Para o suor de cheiro difTerente do na tural convém:
11]c., nitro ac., 1'hus., sep.
Para o suor de cheiro acido convém: sep., silic.,
sulph., veratr.
Para o suor fetido convém: dttlc., graph., ka.li,
phosph., sep., staph. .
Para o suor com sêde convém: chamo chino
Para o suor sem sMe convém: bell., samb., spig.
Para os diversos incommodos que se manife"tam antes
do apparecimento dos suores convém: ars., bry., caus.,
.cham., merC.,l.l. vom., op., stram.,sep., sulph., veratr.
SUFFOCAÇAO.- E' o estado cm que se não póde mai.,
respirar: é o ultimo gráo da dyspnéa.
Indicação tberapeutica.

Phosphoro. Havendo tosse e rouquidão com accesso de
sufTocação.
Pulsatilla. Havendo todos os dias pela meia noi te, accesso de suffocação, ca usado por accumulação de pi tuita
na garganta.
Sambucus nigra. Havendo accesso de suffocação em um
rapaz; a anciedade faz tremer todo o corpo; falta de respiração. respiração acceler~da, estertor no peito.
SUPPHESSAO DAS HEMORHHOlDA'S. (Vid. HE~lOR
RHGIDAS).

Indicação tberapcutica.

Calcarea carbonica, sulphur, mercurius.
SURDEZ. E' a diminuição ou a abolição da audição,
devida a uma inflammação aguda ou chronica do ouvido,
ou á paralysia do nervo auditivo, ou do cerebro, ou a
um obstaculo mecanico, que tapa. o cana da audição.
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Calcarea ca?'bonica, psoriwn. (Veja -sc ta mbcm DyRCEA.

SYCOSE. - Condylomas, almorreimas, ou hemorrhoidas.
.
Excrcscencias molles e camosas, indolen tcs OlI dolorosas que apparecem junto ao oriOcio dos orgãos
genitaes e do recto, algumas vezes nos dedos e artcllIos,
c que são produzidas pelo virus syphilitico.
Indieação therapeutiea.

Acidmn nitricWIn e th-nya (este ult.lmo foi empregado'
ao mesmo tempo ex.teriormente). Convém cm grandu
numero de condylomas que causam ardente dóI'.
Cinnabaris.
Cinnabaris e selenurn. Convém em condilomas dispostos uns juntos dos outros em fórma de lequé, gonorrhéa.
El~phrasia. Convém cxterna e internamente. Havendo
c,ondylomas complicados de medonlüa.
Mcrcurius solub'ilis. Havendo condylomas com ulceras
syphiliticas.
Merc~~ri~~s solub'ilis, alternado com thuya (interna e
externamente). Convém em condylomas complicados
de medorréa maligna.
Psoriuln. Havendo condylomas hum idos do prepucio
com incoutinencia de ourina de noite', exulceração do
aug-ulo da bocca, e dartro secco na curva da perna.
Sulphur, acidum nitricum 6 thuya haviam sido usados
sem eITeito.
Thuya. Havendo gonorrhéa da glande, com ulcerazinhas no prepucio e condylomas no anus.
Thuya. Havendo condylomas com ma·nchas pardas
tleba ixo dos braços.
Tlmya, ajudada de acid1l1n nitl'icwn. Havendo muitos
condylomas humidos na glande.
Th~~ya por dentro e por fóra dos grandes labias,
pseudo, producções consideraveis, com purgação de
materia acre, ardentes dóres.
SYPHrLI~.-Mal venereo. Ataca a todos os orgãos,
a todos os tecidos animae, inclusive o cerebro e o
sy tema nerl'o'o.
Indieação therapeutica.

Merwrius. Como remedio principal.
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Concol'rlancÍ(L em sYlnplomas.
Puls., cale .. merc., snlph.

Exacerbaçoes.
Moderam-se com: nux vom., puls., cale., arbo veg.,
hepar, ign., phosph. ac.

Symptomas geraes que desenvolve a staphysagl'ia.
Tracção paralytica nas articulações, principalmente
durante o movimento, ou uma posição falsa da parte.Dôres agudas, tractivas nos mllsculos estando assentado.
-Lancinações ag-udas, penetrante, profundas em diversas partes.-Caimbras nos membros.-Infiammação
dolorosa dos ossoS.- Inchação dos ossoS.- ParaJysia
sem i-lateral, depois de ter estado encolerisado.-Accesso
de vagados.-Sensibilidade dolorosa de todos os musculos, ao tocar, e das articulações, movendo-as.-CUl'vatura e cansaço excessivo, principalmento durante o
movimento, melhorando estando assentado ou deitado.
-Necessidade continua de estar deitado.-Grande fadiO'a de manbã cedo, com dureza de todas as al'ticulações.-Depois da sesta, obnubilação e peso dos
membro.
Indical;ão tbcrapcutica.

A stapllysagria convém na alopecia-arthrite-cachexia mercurial-cardialgia-cancro do utero-dartro
-dysen teria -dysuria-epulida-febre intermi tten te-hyperostose-hYllocondria-empigem-i nduração das
paI pebras- ischuria-li th iase-molestia escrophulosaodontalgia - ophthalmia escrophulosa - prosopalgiapapeira - spasmos- tinha da cabeça-tophus - tumor
dosjoelhos-tumor na bocca-ulcera na bocca.
Stranlonium.

Cal'acte}' physiologico.
O tl'amonium exprime
nervoso.

(l

temperamento sanguineo

Tempo de acção.
Sua acção é mui to curta, e até agora .se tem conhecido
que o seu maximo de acção dura 2~ horas.'
D. M.
68.
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Medicamentos a seguir-se.
Depois do slramonium convém: bell., helleb., hyosc.,
nux vom., op., veratr., zincum.

Antidotos.
Bell., hyosc. nux vom.

Concordancia

C/Jl,

sympto1l1as.

Bell., hyosc.

. Exacerbaçues.
Moderam-

r,

com: nux vom., ars.~ bcll., pulso
Intlicnção tbcl'apcu'tica.

o slramoniulll convém na alienação menlal-amblyopia-apoplexia-aslhma- catalepsia--chorea - colica ventosa-delirio lrcmulo-encephalite-epilepsia
-febre nervosa- grippa- gonorrhéa-hemeralopiahydrophobia- mania- melancolia- prosopalgia- 1'0geola - soluços - spasmos do pei to - suppressão das
regras-tetanos-typhus exanthematico.
Symptomas geraes que desenvolve o stramonium.
Dóres crampoide , tractivas, paralyticas nos musculos
e nas articulações dos membros.-Sensação como se os
membros estivessem separados do corpo. - Caimbra
contractiva nos membros.- Formigamen to nos membros.-Contracção e extensão lenta dos membros.Accesso de caimbras de diversas naturezas.-Tetanos,
dobramento do corpo.-Caimbras e outros soJIrimentos
hystericos.-Dureza e conLracça:o de alguns membros.
-Accesso de dureza cataleptica do corpo, com perda
de sentidos, precedido de dôres de cabeça, com vertigem. - Movim(mtos faceis dos membros, ou grande
peso destas partes.- Convulsão, que se assemelha á
dansa de S. Guy.- R~puxamentos convulsivos dos
membros, com chóros.- Movimentos, principalmente
ao Locar, ou fixando os olhos nos objectos brilhantes.
-Convulsão, como na epilepsia, porém "sem perda de
sen tid os. - Accesso de vagados, com rouq uidão.Tremura do. membros.- Vacill menta dos membros
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ao andar.- Pal'alysias, nlgumas vezes depois de um
ataque de apoplexia.- Fraqueza, com necessidade de
estar dei tado.-Suppl'cssão dc todas as secreções e
excrel/5es.
STEATOl\fA.
Dá-se este no me a tumores enkystados, em que se
contém uma ma teria semelhante á gordura, graixa, oU
sebo.
Indicação

thcrapeutica.

Baryta carbonica. Havcndo stcatoma por trás da apophyse mastoide.
STQl\fACACE.
Symptom'ls infiammatorios na cavidade da bocca, com
cheiro putrido e fetido ; lingua e gengivas revestidas de
materias sujas.
Indicação

thcrao}lcutica.

China e arsenicurn. Havendo stomacace em uma
criança de dous annos, em consgquencia de sarampo:
gengivas negras e fungosas, dentes incisivos abalados,
labio inferior p.mdente, corrimento de saliva, fedor cadaverico da bocca.
Rellebol'1ts nigel'.
Mercurius solubilis.
NlbX vomica. Havendo gengivas mui inchadas que
cobrem os dentes, dentes abalados e quasi inteiramente
denegridos, offerecem o aspecto de carne podl'e; fedor
cadaverico da boca; face descarnada, livida; magreza.
STRABlSl\WS.
Viscosa disposição dos olhos, que não são dirigidos
simultaneamente para o mesmo objecto.
Indicação therapeutica.

Veratl'um, belladona.
STREITAMENTO ESPASMODICO DO ANUS.
Indicac:ão ther~pe~tlca.

Nux vornica, wlphlbr.
STRUMA.-(Vid. PAPEInA.)
Indica«;ào therapeutica.

Calcar~a C(/.rbonica.

MO
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Nitntm ca?"bonicwllt.
Outros remedios: carbo animal'is;l!Jco]1011ilt'lnJ iodiuln
e nitntm ?n1triaticuTn.
STUPOR ou entorpecimento dos membros.
Indicação theraIlculica.

Pulsatilla, bellarIoM.
Rhus. ·Havendo sensacão de adormecimento e formigueiro nas ex tremidades superiores.
Sull)hul' .
O sulphur,' exprime o temperamento sanguineo
bilioso.

Tempo de acção.
O seu maximo de acção é 40 dias.

Medicamentol; a segui'r-se.
Depois de sulphur convém: acon., bell., cok.,.
cuprum, merc., nitri ac. nux vom., puls., 1'11us, sepia
silic.

Antidotos.
Acoll., camph., cbam., china, merc., puls., rhus, sep.

Concordancia em sym.ptomas.
Ars., bell., bry., cale., Jycop., merc., puls.,rhu:-,
sep., silic.

Exacerúações.
loderam-se com: bry., calc., sep.
Indicação tbcrapeutica.

o sulphul' convém no ab"cesso alv olar - dilo do
seio-affecções abdominaes-alienação mental-alopecia -amaurose princi pian te-amenorrbéa-a nasa rcaangina tonsillar-dita uvutar chronica-aphoniaaph tas - arthl'ite - asthma-a troph ia-bJepharoph talmia - cachexia mercurial- cardialgia - caria-ca taJepsia - cataphora - catarata -ccphalalgia-cancro no
nariz - chlorose-chorea-colica hemorrhoidal-con:-
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lipa(ão - coxarth!'ocace - crosta ue leite-dita serpiginosa-cyphose-dartro-dito crostoso-dito lmmido
-dito miliar-dito nas ventas-descamação ela epiderme - diarrhéa --dita dysenterica-d6r nos peitosdi ta sacra - dysecéa - dyspepsia -dysphagia-dysenteria - encepbalite-epilepsia-erysipela-dita na face
- dita habítual- excrescencia fungosa-expulsão de
vermes - exulceração do seio - febre bectica -febre
inter mi Lten te-di ta nervosa-fistula-di ta ourinariafrieira - goníte - gonorrhéa - bemoptysis -hemorrboidas - hepatites - hydrothorax - hypocondria ictericia-empigem-incontinencia de ourinas-induração do figado - dita dos testiculos - interstigointumescencia das glandulas-dita dos pés-keratodite
escrophlllosa -lepra -leucorrhéa-Iuxação espontanea
- molestia escrophulosa - melancolia - menstruação
dillicil- obscurecimento da cornea - obstrucção das
ventas - odontalgia -ophorite- opbthalmia - otitepalpitação do cotaÇão-panaricio'-pannos-paralysiapbtisica - dita píluitosa.- pneumonia - polypo da
bexiga -prosopalgia-pYl'osis-rachites-rheumatismo
-dito da espinha dorsal-rouquidão-scarlatinasció.tica - spasmo tetanico - suppressão das regrasspasmo durante a denCição-sycosis-syphilis-tabestinha da cabeça - tenesmo - tosse-dita ferina-tremuras-tumefacção do ijgado-dita dos joelhos-dita
das mãos - dita dos pés - dita dos seios-ulcera-dita
fungosa -di ta dos pés-dita dos seios-ul'iola-vertigem-verl'ugas-vomica-vomi tos.
Syrn]Jtomas fleraes que desenvolve o sulplmr.

Dópes agudas e tractivas ou fisgadas nos membros,
. principalmente nas articulações e ás vezes com debilidade, l'igeza e sensação de torpor nas partes a1l'ectada .
- Dóres de deslocação, tensão como por encurtamento
dos tendões; caimbras e contracção em muitas partes.
- Estalo nas articulações, principalmente do cotovello
c do joelho.-Inchação inf1ammatoria das articulações,
com calor e vermelhidão.- Comichão nos membros,
principalmente nas barrigas das pernas e nos braços.
- Disposição de membros para facilmente se adorI1lecerem.- Palpitações musculares.- Estremecimento e
balanços em certas partes, ou por todo o corpo, principalmente estando sentado ou deitado.-Accessos de
spasmos. - Convulsões· epilepticas, provocadas por
algum susto, ou por correr, c al~umas yezes com gritos,

M2
endurecimento dos membros, aperto dos dentes, 8'
sensação como se um rato percorresse o hombro ou 05
braços.- Accessos de desmaios, ou de indisposiçãO'
hysterica ou bypocondriaca, algumas vezes com vertigens, vomito e suor.- Tremor de membros, principalmente das mãos.-Sensação de tremor interiormente.-Accessos de inquietações em todo o corpo.
que não permiHem fiGar sentado, com vontade de
estender e contrahir alternativamente os membros.Grande fervura de sangue, ás vezes com calor ardente
nas mãos.- Grande prostração, com grande cansaço
depois da mais pequena conversação, e de um grande
passeio; necessidade de ficar sempre sentado, e suores
abundantes, mesmo estando sentado, lendo, comendo,
deitado, ou passeando.- A sensação do cansaço algumas vezes se dissipa andando.-Debilidade muscular,
sobretudo nos joelhos e nos braços, assim como tambem nas pernas, com andar vacillante.- Andar curvado.-Magreza extraordinaria, ás vezes com debilidade, cansaço e sensação arden te nas mãos e nos pés.Sensibilidade forte, expondo-se ao ar e ao vento, com
dóres nos membros, nas mudanças do tempo, com
disposição para facilmente resfriar-se e multas outros
soffrimentos por effei to do ar.- Geralmente as affecções da cabpça, e do estomago, são as que mai; depressa se aggravam, expondo-se ao ar .-As outras affecções aggravam-se mais de tarde, ou de noite, e tambem
durante o descanso, conservando-se em pé, e expondo-se ao frio; e desapparecem com qualquer
agitação, ou movendo a parte molesta, do mesmo
modo que com o calor elo aposento, porém o da cama
torna as dóres nocturnas insupporta veis. - Mui tos
males apparecem periodicamente, ou por intermittencia.
SUOR. Exhalação habitual de lympha na superficie
ela pelIe.
Indicação thcl'apcutica.

China, acidum phosphoricum, stannum, sepia, sambuctts,
pulsatilta.
Para combater o suor em geral convém: bel!., calc.,
cham., chin., hepar, merc., nux vom., 1"hus, silic., sep.,
sulph., vemtr.
Para o suor parcial convém: calc., sele.n., hepar,
sulph.
Para o suor semi-la teral convém; /t. VDm. , pulso
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Pua o suor que appal'ece na parte anterior do corpo
: cale., selen.
Sendo pela parte posterior convém: chin., sulph.
Para combater a facilidade de transpirar ou de disposição á transpiração convém: natr., sep., sulph.
Para o suor que vem com affiicção convém: cale., puls.,
s~p., sulplt.
Para o suor quente convém: op.
Para o suor frio convém: chin., hepat" ipec.
Para o suor pegajoso convém: lye., phosph.
Para o suor sanguinolento r.onvém: n. vom.
Para o suor que tinge a roupa de amarello convém:
graplt., 1nere,
Para o suor de cheiro diITerente do natural convém:
Iye., nitt·. ac., 1'hus., sep.
Para o suor ele cheiro acido convém: sep., silie.,
stüph., veratr.
Para o suor fetido convém: dttle., graph., kali,
phosph., sep., staph.
Para o suor com sêde con vém: eham., chino
Para o suor sem sêde convém: bell., samb., spig.
Para os diversos incommodos que se manifestam antes
do apparecimenLo dos suores convém: 01'5., bry., caus.,
cham., mere., 1,t. vom .• op., stram., sep., sul.ph., vera tI'.
SUFFOCAÇAO.. - E' o estado em que se não póde mai.,
respirar: é o ultimo gráo da dyspnéa.
c~Hvém

Indicação thcrapentica.

.

Phospho1·O. Havendo tosse e rouquidão com accesso de
suffocação.
Pulsatilla. Havendo todos os dias pela meia noite, :lCcesso de suffocação, causado por accumulação de pituita
na garganta.
Sambuens nigra. Havendo accesso de sufIocação em um
rapaz; a anciedade faz tremer todo o corpo; falta de respiração. respiração acceleraela, estertor no peito.
SUPPRESSAO DAS HEMORRHOlDA'S. (Vid. HEMORUROIDAS).

Indicação thcrapeuticll.

Ca'/ea1'ea ea.1'boniea, sulphur, mereurius.
SURDEZ. E' a diminuição ou a abolição da audição,
devida a uma inflammação aguda ou chronica do ou vido,
ou á paralysia do nervo auditivo, ou do cerebro, ou a
um obstaculo mecanico, que tapa o canal da audição.
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IDlHca<:ão tberapeutica.

Calcm'ea carbonica, psoriwn. (Veja -se ta mbem DySI!CEA.

SYCOSE. - Condylomas, almorreimas, ou hemo 1'rhoidas.
Excrescencias moltes e carnosas, indolentes ou l1010rosa3 que apparecem junto ao oriacio dos orgãos
genitaes e do recto, a1""umas vezes nos dedo eartelhos
e que s50 produzidas pelo virus syphilitico.
Indicação therapeutica.

Acidwn nitricUln e thuya (ei'te ultimo foi empregado
ao mesmo tempo exteriormente). Convém em grande
numero de condylomas que causam arden te dóI'.
Cinnabaris .
Cinnabaris e selenum. Convém em condilomas dispostos uns juntos dos outros em fórma de leque, gonorrbéa.
'
Euphmsia. Convém externa e internamente. Havendo
condylomas complicados de medonhia.
Mercurius solubilis. Havendo condylomas com ulcera
syphiliticas.
Mercurius solubilis, alternado com tlmya (interna e
externamente). Convém em condylomas complicados
de medorréa maligna.
Psoriwn. Havendo condylomas humidos do prepucio
com incontinencia de aurina de noite, exulceração do
augulo da bocca, e dartro secco na curva da perna.
Sulphu-r, acidum nit7'icum e thuya haviam sido usados
sem etreito.
Thuya. Havendo gonorrhéa da glande, com ulcerazinhas no prepucio e conclylomas no anus.
Thz,ya. Havendo condylomas com manchas pardas
uebaixo dos braços.
Thuya, ajudada ãe acidum nit,·iclt1n. Havendo muitos
condylomas humidos na glande.
Thuya por dentro c por fóra dos grandes labia ,
pseudo, producções con ideraveis, com purgação de
ma teria acre, arden tes d6res.
SYPHrLI .-Ma I venerco. Ataca a todo. os orgãos,
a todos os tecidos animaes, inclusive a cerebro e a
ystema nervoso.
Indicação therapeutica.

A{ercul'ius. Como remedia principal.
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Acidnm nill'icn,1l.. Convém especialmente quando o
enfermo já havia abu ado do mercnrins na syphilis
primaria.
Mercnri1tS viv1ts, mcrcnriltS SOl1tuilis, cm difIcrentes
o"r~íos de attenuação.
Jl{cl'curius pl'C8cipitatns rttber. Ha vendo a[fecção syphilitica da garganta.
AferCltrins s/.tblimat1tS cOl'rosivus. H.l vendo ulceras
syphiliticas de vermelho escuro nos bordos da glande.
SYPHlLIS SECUITDARIA.-~bl venereo secundaria.
ln 'icação thcl'apclItica.

Anl"lun. Haventlo voz fanhosa, 1113teria fedorenla
misturada de ossinho:> que sahem do nariz, ulceras no
pallauar, :llnygL1:.Jlas avermell13das com ulceras, otorrhéa fctitla com dOres forLes e furantcs nas orelhas.
Periostosis (tumores Llo periosteo) dolorosa na parte
cabelluda da cabeça, no ante-braço e na tibia, nodosidades com comichões na cabeça. DOres osteocopas
crueis nas extremidades.
Altrltln. Havendo syphilis inveterada: inchação, vermelh ielão e d6res lancina ntes nos ossos do nariz, da
testa e da maxilla superior; Gorre do nariz pús sanguinolento e fetido; rubor nos bordos das palpebras no
angulo interno. Qllando o enfermo não tem a cabeça
coberta e quente, cephalalgia, como se lhe passára ar
pela cabeça.
Acidwn nitriculn. Havendo pustulas separadas c humidas na cabeça; face coberta de pustulas purulentas,
cercadas de bordos largos e vermelhos; pas ados dias
formam estas pustulas crostazinhas; na aZ3 direita do
nariz elevações condyl9matosas do tamanho de um
feijão e cobertas de uma crosta. Inchação e rubor das
amygdalas; anteriormente solIria o doente excoriação
parcial do anus, com coceira e purgaçãc en tre as
pernas.
Hepar sltlphltris.
Rhus.
Sepia, depois elo inutil uso de merclwius, acidwn
nitric1t1n. Ha\;endo syphilis inveterada com ulceras na
glande e no prepucio.
Tlmya, ajudada de gmphites e de sepia. Haven,do
copiosa purgação de muco pela uretra, em um sujeito que antes tomára muito mercltrio; leve a-rdor
ao ourinar; a parte in terna bulbosa da uretra esti
dolorida; o oriOcio da uretra v nnelho, inchado;
D. Jl.
69.
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vel'melhiJão (]a face interna Lia prepucio; uur n(l
região vesical; ulceração da base da glande; dóI' e'
sentimento ele inchação no escroto; desejo de coito;
frequentes poUuçôes nocturnas; ceplloalalgia,. melancolia; disposição para o suicidio.
SYRfGMUS.- Zoada nos ouvidos.
IJldic:u:ão thcrapclltiea.

Graphites.
Nicot'iana. Ha vendo forte zoada chronica acom }}anlJada de dysecéa.
Petro/emn. Zoada de ouvidos com dysecéa.

T.
'1'8rta.. us enleticus.

Caracter physioloq'tco.

o tarL3rllS emeticus exprime o temperamento sanguineo.
Tempo de acção.
O seu mnximo de acção é de 20 a 30 dias.

Medicamenos a seguir-se.
Depois do tartarus convém: baryta, ipec., puls.,
sepia.

Antidotos.
Coce., ipcc., pnls.

Concordancia em sy111ptomas.
Bry., ipec., aI1l. crud., puls.

Exacerbações.
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lndícac;ão ther<ll'cutica.

o túLarus convém na alienação mcntal-amblyopia
-asphyx:ia dos rel;cm-nascidos-asthma-corus-dy enteria - gasLricismo -empigem-li thiasis-prosopalgla
rhelll1la tisma l-rheuma tisl1lo-suffocação-Losse-Losse
l'crina-vomi Los.
Symplomas gemes qne desenvolve o tal'tarns.
Tracçãe:; artbrit.icas e rheumatisl1laes, nos membros,
com sensação de quebramento. -Conlracc;.ão dos membro . - Repuxamento!> dos musculoso - Hepuxamento
dos membros. - Lanci nações nas varizes.·- Exacerbação dos sympLomas assentando-se ou assentado. - Peso
geral de todos os membros, e grande preguiça.- Pulsações violentas em todo o corpo. -Grande debilidade,
fraquela e cansaço excessivo. -A criança quer estar
constantemente carregada.-Accesso comatoso.- Sensibilidade exces iva de todo o corpo. -Desde que se
pega na criança, ella grita successivamente.
TEMPO DE ACÇAO DOS MEDICAMENTOS.

1l1lXlicamentos que operam sua. acção .Wla ?Ilanhã, e nas
ditTel'entes horas do (lia ediL ·Iwlle.
'
•
Aurum, calc., causL., con., mang., mur .. mago ,
phosph., naLr. muI'. silic.
, Ao meio dia.-Agar., alum., amon.
A' tarde.- C:lrb. ano e veg., daplJ., mez., dulc., ars.,
pcl.~ sep., solan., stront., sulplJ., zinco
A' noite. -Cbam., iod., na,tr.
O movimento augmenta a dôres, e outros phenomenos
que provoca.-Bryo., barila, chin., graph., iod., kali,
mang., naLr. mur., nitro ac., petr., salsapar., silic.
O 1'epollso aurrmenta as lIôres e outros pbenomcnos
que provoca.-O agar., o ,dum., o aur., a calc., o
con., a dulc., o Iyc., o ars., o muI'. mag., o naLr., o
nitr., o rhus tox., o sLaph., o stronc.
Ao dr livre se aggraYam o males e padecimentos,
que sobre o mora I, e in tellectua I provocam.- O agr., a
amon., o anacard., a haryla. a cale., o c.arb. ano e
veg.,ocausl., o coloq.,OCOll. a dufc. a graph.,o
kali, o lyc., o mong., o naU'., a naLI'. mur., o
nitric., o petr., 0- phosph., o ac. 11bosplJ., a alsap., a
sci!., a silic., o . tan., o tronco o .u1rh .. , o ac. uL,
o ~inc.
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Net ca.mara, ou quarto, aggravam-se os incommol!os
proc!ui.:idos pela alum., a bovista, o mag., o IDJg. muI'.,
o ni tI'.
O calor des(;nvolve aintla mais os effeil'Os da dute.,
iod., sulpll., zinco
O frio desenvolve os cfreitos do agar.,amon., bary.,
bovista, cale., carb. ano e veg., con., daph., grapil.,
Iye., mang., ac. mur., ac. nitr., petr., pllospl1., sepia,
stan., slronc.
Remedias, cuja ae{;ão e.~peei fie(/, é sobre a 11/01'01 e a1ltras
d'isposições do espirita.
PJra tomar-se uma pes.>oa inquieta e cuidadosa, é
int'allivel o uso dos corpos seguintes:
Inquieta e euidadosa.- Alum., auI'., calc., caust.,
graph., Rali, lIletalum album, nalr., pllospl1., sepia.
Par.\. tornar i·ndiffercnte.-Agarlco, bovista, carb. veg.
e an., con., daplt.
Para inspirar amor á solidlio, ou desgosto. - Aur.,
coloq., ac., muI'.
Para inspirar aborrecimento á solidão, convém: bal'yta,
Isc., mago mur., pelr.
Para t0l'l13r o espirito alegre.-Daph., m., salsap.,
s:aphys., stan., zinco
TENIA.- Verme, lombriga solitaria.
Dá-se este nome a uma especie de animaes lI1ui
cllalos e longos, articulados, que 1êm na extremidade
mais delgada do corpo uma cabc(a tumul'culosa em
cujo centro ha uma bocca rodeada· de trombas. Estes
animaes, dos fju:le mais de uma espccie reside frequentemente nos intestinos llUmanos, tem em geral grandes
comprimentos e podem chegar a mais de cem pés.
A presença da tenia no canal alimen tal' é assignalada
por atordoamentos, vertigens, zunidos de ouvidos,
cheiro azedo elo hafo, dilatação (1:1s pnpillas, pallidez
do rosto, coceiras do nariz (; palpebras, ranger de
dentes ao somno, fome que se renova por ;lccessos,
uma cspecie de holimia, elóres, formigueiros no
abdomcn, nauseas, inconllnodo geral, anciedade quasi
continua, perturbaçao nervosa declarada, muitas vezes
inchaçao do ventre, etc. Mas s6 ha certeza da existencia ela soli tarja quando se vê sahir por cima 0:1
POI' baixo uma porção delIa: qualquer outro signal é
equivoco.
Pelo curso do tempo pMe a ten ia ra usar febre len 1<1,
l1lílfa~ no e ~ymplomas dI' dysenlC'ria.
.
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CaI'bo animnlis, s(tbadilla, tragaria vesca, wlphur.
'l'ELANGIECTASE. - Inchação do tecido elos vasos
capillares.
Indicação thCI·allcutlca.

Sttlphltr alternado com phosphoro. Havendo duas man.cllas telangiectasicas vermelhas na raiz do nariz e no
vertice.
Sttlphur. .
Carbo ve.qetabilis.
TE ESMaS.-puxos. (Vid. HE)IORllUOID.\S.)
Indicação thCl'apcutica.

Marc., ball.
Sulphur. Havendo tenesmo especialmellle de noite.
TETA. 0.- Spasmo. Ataque HeI'VOSO.
Spasmo permanente de todos o~ musculos ou s6 de alguns, sem alternativa de afrouxa,mento; no tetano propriamente dilo, o corpo está direito e immovel, todos os,
movimentos estão suspensos; é tal a rigeza, que 5~
pegarem no doen te pela cabeça ou pelos pés, o poderão
levantar como se fosse uma estatua. No teta no imperfei to dão-se o' me mos pbenomenos, mas juntando-selhes violentos abalos, analogos aos que se notam na epilepsia. No tetano com curvatura do corpo, a rigeza é
geral posto que desigual nas diversas partes; se os
mu culos da parte posterior do tronco se conlrahem
com mais força, o corpo verga para trás (opisthotono) ;
C dobrado para diante forteme'llte em alguns doentes
cmpl'othotonos); é pendido para um dos' lados em outros (pluerostllotonos). Nestas díversas variedades, o estado convulso dos museu los do rosto dá fi physionomia
uma expressão extl'aordinaria, e a torna muitas vezes
aesconhecida. São as partes convulsas assento ue dÓl'es
mais violentas no trajecto da e pinha para a nuca e maxillas, do que nas outras partes. E tas dOres, ora são
leves, ar,! de extrema violencia.
A voz é muitas vezes sumida e constrangida, a faUa
confusa e inintelligivel, o despertamento acompanhado
de doloroso ahalos;. A's vezes fica livre a deglutição,
outras fica suspensa, a constipação ordinariamente per~
tinaz. A respiração constrangida continuamente ou por
intervallos, pulso lento; o calor não augmenta, alguns
suores parciae. vêm á face. Asecreção da ourina diminue
muila vezc , e sua excreção raramente IiYre. Falham
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estes phenomenos g"eraes no tetano pal'ciàl, que' p6Je
occupar s6 metade latel'al do corpo, algum membro, as
mais das vezes os musculos dos labias e os levan tadores da
maxilla inferior (trismo).
Illdicafião thCl·allcuHca.

Aconitwn. Convém nas l11axillas cerradas' djsLorsão
dos oliJos; o enfermo jaz estendido como morto .
.Amica. Convém no tenesmo com opislho.tonos em um
menino de seis annos pisado por uma sege.
Belladona., ajudada de hyoscymnus e zmlsatilla (est~ uU!ma para a nD1enoJ'l'héa) em U Illa muliJ er doen te havIa seIs
annos. Cabeça inclinada para traz, ventre e peito mui
lançados para diante; o accesso atura uma hora ou hora
c meia cada vez; distorção dolorosa-de braços: o spasmo
na garganta aperta-lhe a guela, então a enferma nad:t
póde engulir ; as regras só vêm de 8 em 8, ou de 12 cm
12 semanas.
Bryonin. Convóm no telano Jlysterico.
Cicutn virosct, ajudada de staphysagria. Convém no telano com trismo, e de tempos a tempos convulsãe das
ex tremidades em um ra paz escrophuloso, pupi llas acanhadas" estrauguria, e constipal;ão.
Czcuta. vil'osa, auxi I iada de stm'lnonilf.1n. Convém nos
opisthotonos violentos com trismo. l\lais adiante acode
paralysia na perna direita.
Causticwn e merWl'íZbS vivns, aj udados de belladMa,
camphora, ipecacnanha, veratnbnL, s't(,lphzu' e ZJhosphorus.
Convém nos opisthotonos com trismo em uma mulber
'
pejada.
Ignatia. Convém no telano tonico, se!nelhante a opistl1otonos e que conserva a cabeça derreada para tras,
em uma criança, em consequencia de um susto; respiração elleglutição constrangidas e diffieultosas.
Phosphonbs. Convém no talaDO com 1rismu .
.Stramonimn. Convém nas extremidades rijas como
pao, os pollegare aperLad'os en tre os dedos, olhos fixos,
popillas dilatadas, respiração penosa e gemente.
Snlphur e phosphonls .. COllvém no tetano com trismo.
Sulplmr,ajlldado de opiwn, stramoniwn e mosclms.
Convém nos opisl,hotonos com trismo: olhos fixos e
~nui abertos; pupillas dilatadissimas, gemido continuo
Jnterrompido por um gri to agudo seguido de sapal'.
(Veja-se tambem TlllSMOS.)
,
Para o tela no em geral convóm: cic., palr., JJlat.,
srfl.

I
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endo O opisthotono convém: i[jn.
Havendo tremor das partes externas convém: cic.,
mérc., op., plat., pltls., rhtt, stl'rt1n., sulphur.
Havendo tremor interno convém: cale., 1"hus, stcLph.
THEl,APEUTICA DAS DORES.
Para as dMes extel'llas convém: bry., cm·ú. veg.,
Ca'llSt., n. vom., phosph., phosph. ac., 1'h'llS, stann., s~ttp/tr.
Para as dóres ardentes internas convém: acon., bry.,
canth., n. vom., phosph., saúad., sep., wtphr.
Para as dôres de quebramento das articulações con·
vem: arg., (,1,161'., lmls.
Para as dóres das partes in ternas e externas con vém :
bry., chin., arn., coce., hepar, natr. mur., n. vom., r'uta,
veratr., cam pltora, sztlphr.
Para a dõr dos ossos convém: coce., hepar, ,·uta.
Para a dóI' de' sensação convém: am., cin., plat.
Para a dÓl' despedaçante convém: con·., n. vom.
Para a dÓl' naS articulações con vêm: am., 'i[jn.,
phosph., p~tl~., ,·/tus, sttllJhr •
.Para as dóres lancinantes convém: ferr., bry., canth.,
sep., spig., phosph.
Para as dôres dos musculos convém: assaf., bell., b,y,
cale., merc., ]ntls., rh~ts, staph., s'ulph., lkZtya.
Para a'S clMes lancinantes dos ossos convém: bell.,
cattst., cale., bell, merc., PltlS., salsap., sep.
Para as lancinações e repuxamentos nos musculos
convém: anacard., cale., g~tayaco, mang., ]ntls., thuya.
Para a dór paralytica nas articulações convém: attr.,
euphorb., caps., valer., staph.
Para a dór de beliscadas nas partes externas e internas convém: cale., coce., lyc., ign., sabad., 1·hodod.
Para as dõres surdas convém: agcw., hyosc.
Para as dõres de tenesmo convém: am., bell., n.
vom.
Para as dõres tensivas nas articulações convém:
ca'ust., bry., lyc., sep., can., wlplw.
THRUMBO DOS BEIÇOS.
Tumorzinho duro, conico, rõxo; nos labios, formado
por um derramamen to de sangue.
Amicct.
'I'huya occidentalis.

Caracter physiologico.
A thuya exprime o temperamento sanguineo ner·
vaso.
anti-syphilitico.
Este medicamento é

um
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Tempo de acção.
O seu mnximo de acção é de 30 dias.

Aledicamentos Ct segnir-se.
Depois da thuyn convém: nitr., ue., pul'., staph.

Antídotos.
Camph., merc., puls., sulph.
Conc01'aancia ('ln symplomas.
Merc., sulph., rhus ..

Exacerbações.
Moderam-se com: bry., hepar, puls., sep., sulph .

. Sympto?nctS geraes qne desenvolve a tlmya occ.
Repuxamen to nos membros e Das articulações.- Estalos nas articulações e na extensã0 da parte de alguns
membros e de alguns musculoso - DOres ardentos e pulsativas, como se as partes soffredoras estivessem ulceradas. - Inchação inflammatoria, com vermelhidão. Tremura de alguns membros. - Incommodos depois de
haver aquecido, bebido chá ou comido alimentos gordos,
ou sebolladas.:- Dormencia facil dos membros, principalmente de noite ao acordar.- Os symptomas aggravam-se geralmente depois de meio dia para as tres
horas da manhã; impedem de dormir á tarde. - Muitos
dos symptomas aggravam-se no repouso, e pelo calor,
principalmente n;). cama,'e alliviam com o movimento,
com o frio e a transpiração. - Muitos s)'mptomas parecem manifestar-se principalmente do lado esquerdo.
- Dureza e peso geral em todo o corpo, principalmente
nas espaduas e nas côxas. - Fraqueza physica, com plenitude das faculdades moraes.-Repuxamento frequente
da parte superior do corpo. - EfIervescencia violenta
do sangue, de noite, com pulsação em todas as artcrias,
aggravadas pelo movimento, alliviadas estando assentado. - Medo do movimento.
hnlicação thcrapcutica.

Cancro do utero - dartro - febre intormittentegonorrhéa -hysteria - ozena - prosopalgia - rheumatismo - yco is - verrugas.

DE ;\IIIDTCIN,\.

r fIA DA CABEÇA.
Brupção chronica propria do couro rabelludo, que
çonsiste em escamas e codea, ruja reunião fórma uma
t.ampa espessa e f-eia, que toma parte, ou o total da
'Cabeça.
Abs s)'mplomas particulares de cada especJe ue tinha
se ajuntam lOS que são communs a lodos, t3es como
os seguintes: dôres nocturna., ás v zes viorentis~imas,
miudos ab cessos na espes'ura do 'ouro cabelludo, ca!lida dos cabei los que mais para diante são sub tituidos pdr tufos laneginosos; engQrgi tamen to lymphatico das glandulas do pesco'Çú e sovacos; inchação
(Ias partes exl~riol'es clas orelhas, palpe1Jras, e em
muitos casos diminuição de gordura; demora sensivel
no desenvolvimento dos orgão' genitae .
Baryta acetica. Havrndo tinha humicla na cabeça.
Ca[carea carbonica. Havendo tinha hUlllida e secca
na cabeça'.
'Ca[Ca1'ea sulphnrala. Havendo plnca e crostas dolorosas ao ta'Clo sobre o COUl'O cabelludo, na face e nuca.
Coceira no couro cabelludo, e calvice de muita partes
da cabeça.
G1'01Jhite . Havendo tinha humida na cabeça, sobreludo no alto della.
GnLphites e phospho1'llS. Havendo linha secca na c~
beça.
LYC01Jod'iurn. Havendo tinha lmmida na cabeça, com
excoriarão nas coxas.
L'!fco7Jõdinrn e ltepcw sulphuris. Havendo tinha humida
na cabeça complicada de otorr!léa feticla e de dy ecéa.
Oleander. Havendo tinha humida na cabeça, com
grande comichão, e picadas depois de ananhar.
Psorittln. Havendo tinha TIa cabeça e na face.
Rhus. Havendo tinha geral na cabeça; crostas grossas,
i:jue destiHam pús esverdeado, forte comichão nocturna
Rhus. Havendo tinha que principia por vesiculas;
~rrebentam estas e purgam em fÓl'ma Lie codeas amarelias.
Rh1tS, su,lphut' e calca1'ea carbonica,.
Staphysagria. Havendu tinha bumido C:l111 corrimento
1]e pús fetidi siilla e incllação da's glandulas do pes'C()ço.
Sulphllr contra a tinha secca e algumas vezes tamIJem
contra a tinba humida e fetida
Su17J/i.Qtr e graZJhites ..
D.}l.
70.
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TOPI-I!. -Concreções topltaes.
li !'adas na S1l1Je1'[icie dos ossos.)
huUcaçã.o

(Jnch([çüe.~

\

d'/lras e arJe-

'

thel'apeu~ica.

JIrlerCIl1'lO e beUadona. Havendo topho Jo osso frontal,
complicado de ulceraR do paladar.
.
Phosp/wro. HavendomuitoR toplios nORORSO;; da cabeça
e na clavicula, com dóI' sensivel quando se :Jperlam com
alguma força.
.
TRACHEITE.-Angina trachial. .
.
Dôr e calor, incommodos no canal da respiração, com
constrangimento da respiração, alteração Ila voz, tosse c
escarros mucosos rnars ou meDOS abulldantes, com de,gluLiç.ão linc; a dôr é na parle inrel'jor do pescoço;
voz aguda e respiração dolorosa.
llldic:u:ão tbCl':1pcuticá.

Ca!ca1'ea sulphlll'ata. Havendo febre con ti nua; rcspiração difficil e curta; voz rOll~a; losse forte e secca,
dóI' cujo as ento é invariavel.
Spongia.

I

TRISMO.
E'pccie de Letano parcial formado nos muscnlos e
levanta dures da maxill:1 e nos deductorcs dos labioso

.

Indica«,::'io tlloCl'alleutUca .

e belladonlL.
Cicuta vÍ?'osa. Convém em um rapaz em consequcncia
de resfriamento.
Mercurius. Havendo trismo inflammatorio com inchação do anguJo direito Ja maxiJla inferior c tensão
dos musculos do pescoço até á nuca.
TUBERCULOS INFLAM~IATORIOS que apparecem no
rosto.-Cdmbate-se com: /jelt., hep . ., S1tlph., lmls. lach.
TUMOR BRANCO. - Engorpitamen.to lymplJatico das
articulações.
Ang1tst1l!'I~

hulicu,:ào tbca'apcutica.

JOllina. Havendo tumor branco em começo.

TUMOR DO JOELHO.
hulicação tbel'apcutica.

Ch'ina, S1Llph1W, calcarea carbonica e stlicia: cura completa. Havendo pernas, curvadas na articulação 110
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joelho' ulcera na curva das pernas em um menino
de oito annos. ão pMe andar senão em moletas .
. Iodina. Havendo tumor inDammatorio do joelho;
inchação rubro-dura do joelho, com conductos fistulosos
mui vermelhos, e febre.
Siticia, calclt?"ea carbonica e staphysa.qria. Havendo joelhos incbados e dobrados; a maior inchação é nas faces
la teraes da parte de detrás.
S~tlphU1', ajudado denatrwn mur'iaticwn. Havendo violentissima dóI' no jDelho esquerdo, em um menino de
cinco annos, consideravel inchação do joelho e da parte
da coxa, impossibilidade de dobrar e de estender a
perna.
TUMORES LYMPHATICOS.
Indicação thcral,euticll.

Para os tumores brancos convém: ant. crud., silic.,

brll., lyc.

Para os tumores bema toides ou varicosos convém:'
ars., carb. ano e veg., phosph.
Para os tumores medulares q.u encephaloides convém: carb. anim., phosph., thuya.
Para os tumores ardentes convém: bry., ars., lyc.,
phosph., wlph.
Para os tumores de um azul carregado convém: ar's.,
lach·,1Juls .
Para os tumores duros convém: bry., phosph.,puls.,
,'hus.
Para os tumores com dOres lancinantes convém: bry.,
caust., puls,
Para os tumores bydropicos edematosos convém: ant.
cruel., ars., bry., chin., heU., puls., silic., sulplw.
Para os tumores inl1ammatorios convém: bry., rnerc.,
pulso
Para os tumores pallidos convém: bry., lyc.
Para os tumores esponjosos convém: ars., Tach.,
sitie.
'fOSSE.-Expiração violenta, curta, frequente, sonora,
muito incommoda, proveniente da irritação da membrana muscosa tracheo-bronchial.
Indicação tberapcutica.

Acidurn phosphoricurn. Havendo tosse com expectoração
pliriforme e dóI' no peito.
Aciàwn sltlplmricum. Havendo Losse com expectoração
sanguínea.
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AC01Úlum. Havendo violenta to~se, ontinu(], com
risco de suJroe~ção ã meia noite>, que força o enfermo a
erguer-se; aperto na lraclléa ; face cór de papoula, pulso
frequentissimo.
Ambal'. Havendo tosse secca e espasmodica.
Ammonicwn carbonicwn. Havendo tosse secea. e clll'o11 ica.
Ammonicnm ?1HLriaticwln. Havendo losse com expecloração pouco copiosa.
Ar'senic'ttm, au~iliaclo de stann'ttm. Havendo tosse
phlisica, com e~pectora(ião de materia amarellaLla, de
mão gOSlo e mão cJ18iro, falta de respiração ao \1ndar;
magreza, face' cór de papoula.
ArsenicuTn. Havendo tosse espasmoclica, principalmenle de lí.lrcle e á noite dormindo, que obriga o doenle
a senlar-se na cal1J3..
Belladonct. Havellllo tosse em uma criança de um aD;no,
com calor, sêele, gemido, face vermelha e inchada.
Belladona. Havendo tosse espasmodica nocturna, seoca,
clue yol ta todos os dias á me~a noi te.
Bcllculona. Havendo tosse espa modica secca com cephaJalgia insupporlavel; o fallar, o andar, a. luz for,le,
o mais pequeno movimento aggl'avam o~ symptomas.
Beltadona,. Havendo losse phtisica noclurna em um
menino escroplmloso, com progressiva diminuição de
forças.
Belladona. Havendo 19sse nocturna secca, que dura
.
muitas vezes uma hora.
B'I·yonia. Havendo tosse secca, oppressão de 'peilo e
peso ha cabeça.
.
B/'yonia. Havendo losse espasniodica, sobretudo depoi de comeI', de noite e á tarçle.
.
Br·yonia. !lavendo tosse secca com dóI' de quebramento debaIXO das falsas cost.ellas.
Ca/ca'l'ea carbonica. Havendo tosse chronica com
rQuquidão.
.
Garbo vegetcLbilis. Havendo tosse chronica com expecI.onção mucosa e faci!.
.
C/tarnomilla. Havendo to. se de manhã e á noite, com
ocega na cavidade da nuca. .
China. Quando começa por uma especie de gargarejo
d baixo do esterno, semelhante ao que produziria um
amontoamento de pituita.
Conitmn rnaculat'ttm. Havendo violenta tosse seoca,
com lelillação na gargan ta, movimento febril á noi te.
Coniwn. Havendo toss~ secç~ e fa tigante, co~ yO'l
lllítos.
.
I
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Dl'osera. Havendo tosse e rouquidão em eOIl equencia do sarampo.
Ferrum aceticu,ln. Havendo tosse depois de comer
com vomito de alimentos.
Hcpa'r sttlphnris, calcaremn. Ha vendo tosse chron ica
com abundante expectoração mucosa, magreza e fraqueza geral.
Hyosciàmtts. Havendo tosse espaslIl.odica que começa
pouco depois de deitar, e atura até pela manhã, acompanhada de expectoração mucosa.
.
Byosciamus. Havendo muitos accessos de tosse de
noi te; a criança fica com a face vermelha quando
tosse; suspende-se-lhe a respiração; vomita muco
branco.
I,qnatia, ajudada de spon(Jia, stunmt1n, china e ipecacnanha. Havendo tosse secca, acompanhada de d6res
no baixo ventre.
lodina. Havendo tosse acompanhada de d6res no peito
e de.expectoração sanguinea.
Ipecacuanha. Havendo tosse secca, frequente, com
nenhuma ou mui pouca expectoração; nariz entupido,
com peso na cabeça; nauseas e vomito.
Ipecacuanha. Havendo breves accessos de tosse violenta e abalante, acompanhada de expectoração que se
accelera com rapidez e continuidade taes que impedem a respiração em meninos doentes. As mais das
vezes são acompanhadas de vomitozinhos.
Ipecacuanha. Havendo tosse sutTocante.
Ipecacuanha. Havendo tosse secca, espasmodica, fatigante, excitada por uma irritação ou cocega continuas
no larynge.
Ipecacuanha. Havendo tosse ma tu tina, secca, que
vem logo ao sahir de casa para o ar livre.
Ledum palustTe. Havendo violento accesso de tosse
com rigidez do corpo e especie de episthotonos.
Lycopodium. Havendo tosse phtisica.
Mercuritts sohtbilis. Havendo tosse secca e comichosa
havia seis mezes, em consequencia de uma arrecção
inflammatoria do peito; expectoração mucosa pouco
abundante; respiração forçada; a garganta parece
excoriada; vermelhidão das amygdalas e das partes
molles do paladar. dysphagia.
1I1ercu1'ius solubüis, ajudado de china. Havendo tosse
es pasmodica.
Nux vomica. HavendO tosse acompanhada de vomito;
gra nde fraqueza; calor e suor; ardente sMe e ,pOllCQ
31)peti te.
.
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Nux VOlluca. Havendo tosse comichosa com tilillação
por baixo do larynge.
Nltx vomíca. Havendo tosse com expectoração pituitosa, sobretudo á noite e de manhã; oppressão do
peito; lassidão.
I
Psoriwm. fia vendo tosse secca, violen Lissima; oppressão do peito; dÔl' de excoriação no peito.
Pulsatilla. Havendo tosse espasmodica, pl'inci paI mente
á tarde e á noite, com cO,cega na tl'achéa arteria, op.
pressão de pei to e pulsilção do coração.
Pulsatilla. Havendo tosse catarrhal chronica com dis- .
posição para se mudar em phti~ica; expectoração mucosa, abundan lissima ; magreza e fraqueza geraes.
Pulsatilla. Havendo tosse com expectoração pouco
abundante, a'companhada de vomitozinho e vomito de
algum muco. que é inteiramente amargo no fim do
accesso. São os symptomas mais fortes de noite e de
n:.anhã.
Pulsatilla. Havendo tosse matutina forte, com vomitozinho, aftluencia de agua na bocca, vontade de vomitar e expectoração de muco bt'anco amarellado.
P7tlsátilla. Havendo violenta tosse com muita espectoração, e dÓres no peito que atormentam o padecente
noite e dia, e lhe não, dão socego.
Rlms. Havendo tosse com expectoração sanguinea.
'Sarnbucus nigra. Convém na tosse ph tisica depois
de haver bebido cousa fria.
Sepia. Convém 11a tosse de uma criança.
Stanmtm. Convém 11a tosse phti ica: violent:l de
dia e de noite, com copiosa expectoração esverdeada,
de gosto adocicada e desagradavel; são os accessos ela
tosse seguidos de sensação de excoriação no peito;
grande lassidão. Ch'ina para a ti tíllação no larynge e
fraqueza.
.
Stibútm tártaricZtm, alternado com china. Convém
no tos imento pertinaz, continuo, breve e secco' ensação dolorosa debaixo do externo i continua irritação
que parte do lugar doloroso; magreza.
Sltfphur. Convém na tOS'le secca em consequencia de
pneumonia, principalmente de manhã; vêm os accessos
da parte inferior elo peitô; respiração curta quando caminha; dóres nos membros, e grande lassidão.
S7tlphur. Convém na tosse breve, que tolhe o somno
nocturno, sem expectoração; pressão e tenção no externo.
Sulph7~r. Convém na tosse secca, ,abalante, em conse--
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quencia de pneumonia ::om suor nocturno que esfalfa
o doente.
Verbaswm. Convém na Lasse rouca, secca, catarrbal,
principalmente á tarde e á noite; a criança entretanto
não des per ta com os accesso da tosse.
TOSSE FERINA (convuJsiva).-Coqueluclle.
Indicação therapeutica.

Aconitmn. Convém uma dóse todos os dias até sarar.
Aconitwn seguido de COn'b.1bm.
A conitwn, hepar sulphm'is e china.
Amica. Convém principalmente se a tos e vem depois
de se haver chorado.
Belladona. Convém na coqueluche com convulsões e
risco de sufl'ocação.
l3ellaclona. Convém quando ha rouquidão,febre, e vermelhidão da face.
.
Belladona, china e conimn.
Bryonia. Convém na coqueluche, principalmente
depois de comer, com vomito dos alimentos e falta de
respiração.
Cuprmn 7netallicltll/..
Cltamomilla. COllYém no primeiro periodo.
China. Convém na coqueluche com febre, copio a expectoração e violenta oppressão do peito.
China. Convém na 'rirridez do corpo durante os aCcessos.
Chinn. Qua ndO' é accesso seguido tle uma especie de
cacarejo no csophago.
China. Convém nas colicas do ventre, e necessidade
de meLter o dedo no nariz.
China. Convém e depois elo uso de drosera a Losse
conserva ainda por longo tempo violcncia particular,
e abala todo o corpo.
Conicum. Convém no caso em que a tosse ainda volte
de noite por accessos.
COniCltl1~ ou sepia e sulplmr. Convém nos symptomas
p oricos, erupções pusLulosas e tinha na cabeça.
Drosera. Convém no periodo convulsivo: a administração dedrosera muda a rosse ferina em tosse ca·
Lanha l.
Drosera, na alternada com nu.x vomica> ou com
china.
nulcamara.
lodina, se os accessos são precedidos de ancias.
lpecacltemha.
llfagnesiamnriatica. Convém na anorexia.
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Merclt?"itts 30lubilis. Havendo dejecções diarl'haicas
verdes.
Nttx vomicct. Convém no periodo catarrhal.-Este re~
media, usado alternadamente com dl'osera, convém,
principalmente se as crianças tossem muito ele manhã,
e se ha constipação e vomi tozinhos.
Opium.
Pulsatilla. Nos casos, cm que a tosse, com expectoração
mucosa muito abundante, haja excedido a coqueluche.
Pttlsatilla. Convém quando as crianças padecem, especialmente de noi te; accessos de tosse se~qa, diminuidos
pela postura de estarem sentadas no leIto' a tosse vem
acompanhada de vomito de mucosidades ou de alimentos.
Rhtts. Convém na expectoração sanguinea.
Sulphtw, depois de inutil ensaio da drosem e china.
lIa vendo tosse ferina, complicada de constipação e de
en~orgitamento da glandulas.
Tabacwn. Ha \Tendo t.osse acompanhada de violen to
soluço.
Veratrum. Convém no periodo convu I o mui ad i:J ntado: produz raI ida cura, quando a tosse é sem vomito; se pelo contrario o vomit.o r6r violent.o, eUe o
diminue, c bastará ent.ão d1'osera para 'terminar a cura
completamente.
'
TOSSE
NOCTURNA.
"
Indicação th~l·apcutiêa..

Bellallona, calcarea, charnomilla, chinlt, wniurn, drosera,
hyosciamtts, ignatict, kali, lycopodinm,lntlsotilla, su/'flhur e
verbascttrn .
TOSSE SUFFOCANTE.
Indicação tllcrapcutica.

SulpJmr, ajudauo desilicea, kalicarbonicmn. Arespir:Jção
se suspende, subita á noite ao deitar; sobrevêm violen tissimo accesso de tosse, que obriga o doen te a
saltar para fóra do leito; respiração sibilante.
Para a to se em geral convém: lWS., bry., calc.,
puls., phosph., sep., stann., sttlph!w.
Para a tosse com expectoração convém: m's., calc.,
lyc., phosph., pttls., sep., stWlín.
Para a tOSSG sem expectoração convém: acon., ipec.,
phosph ., spong.
Para a tosse com expectoraÇão durante o dia sómente comém: sep.
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Para a tosse com expectoração pela manhã convém:
bry., carb. veg., hepar, phosphr., p/tis., silic. , sep.
sulplmr., ac.
côa

DOS ESCARROS.

Se a expectoração é branca convém: [yc., sep.1
Se pardaccn ta convém: amlJr., Lyc.
Se esverdinhada convém: puls.
CUEIRO.

e a expectoraçã9 é retida convém: cale., nutr ..
GOSTO.

Se a expectoração é de gosto acido con Yém : cale. j
ttux vomica, phosph .

Se amargo convém: cham., puls.
Se adocicado convém: plwsph.
Se salgado convém; an., plwsph., pltls., sep.
QUALIDADES.

Se a expectoração é mucosa convém: ars., cale.,
chin., lyc., phos]Jh.

Se purulenta oonvém: cale., chin., cann., kali, Lyc.,
phosph., sep., siLic.
Se visco~a ou espessa convém: stann.
TYl\IPANITE CHRONICA.
Inchação do ventre, produzida pela accumulac:.ão de
gazes no canal digestivo ou no peritoneo.
Indicação therapeutica.

Colocynthides. Havendo
colicas pel'iodicas.

tympanite chronica com

ULCERA.
Dá-se este nome ás solucõe~ de continuidade, muitas
vezes determinadas e sempre consideradas V0l' alguma
Ca usa in terna ou Yicio local,
D. lI.

7L

5G2
)n(1icl\~ão

therapeutlcll.

AI'sl'nicum.. H:lvendo lllcer~~ ichoros:ls .no pescoço,
peito, face, ante-br~ço~ e mãos, com ardente!; tlórrs
insupporlaveis, calafrios, insomnia, ctian!léa amarellacta, la. sidão.
Bel/arfona. Havend o tnmefacção n3 face, que começou
por eflloresccnciazinl1a.
Carbo vegetalis. Havendo ulceras cl)m ardente dM.
Lycol1odinm. Havendo ulceras no pescoço.
Silicea e sulplm·l'. São os princi pae remedi os con tra
as u1r'eras.
ULCERAÇÃO DO NARIZ E DO BEIÇO SUPERIOR.
IDllicação thcrapcutica.

\ Nitl'um nmriaticum. Convém em uma criança
crophulosa. -Merctl'l'io, calcarea..
ULCERA CARCINOMATOSA (cancerosa).

flS-

Indicação thel·apclltlca.

AI'!ienicnm, !iiliCl'a., mercul'io.
ULCERA ·DA CORNEA.
Indicação thcrapcntica.

, Euphrasia. Havendo 11 Icera da comea em consequencia
de ophlh~lmiil rheumatica.
Calcareeb, mercnrio.
Bhus. Convém na ophthalmia cscrophulosa.
LCERA A PERNA.
1J1dicação thcl·apclltica.

-Garbo 1:egetalis. Havendo ulcera no osso 'tíbia esquerdo; a superficieda ulcera estando negra, sttlplmr,\
não havendo produzido melhora sensivel.
Lachesis. Havendo ulcera por cima da cavilha, rodeada
de varices. '
Lachesis, ajudado de silicea. Havendo ulceras fetidas
nas duas pernas, purgando ichor liquido, com symplomas
dyspepticos.
Lachesis, externamente.1 Havendo ulcera livida, dolGro issilll,a.
Lnchesis. Havendo ulcera na perna, de aspect.o mui
sujo.
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LYCOPOllüUll. Havendo ulcera fetida,. suja, com bordas
calosas, dMes fOl'tis.. im~s e [ll'dr.nt s.
P1Llsatilla, beltarlona e baryta acetica. Havendo ulcera
produzida pela rotura de uina val'icc, com abunuaute
pUI'1!ação rle um humol' pardo, e bordos ardentes.
Sitie/ia. Havendo ulcera redonda na extremidade superior do osso tibia: funt:ho sujo, vermelho-azulado;
abundante seoreção de humor inodoro, liquido e sanguinolento, r]õres pungentes na ulcera.
ULCEHA FU 'GOSA.
lndica(,'ão therapcutica.

SullJ"'n/' e silicl'n.
ULCEHA O JOELHO.
lnclicac:ão tbcl·apcutica.

Silicea, kali c china. Haventlo rigidez'c curvatura do
j,oelho.
ULCERA NO::; BErçOS.
Indicaç:lo thcrallcutica.

Ai'se/úCltln. fI:1vendo ulcera no labia inferior, c..Jm
[uncló CÚI' ue toacinho.
Nltx vonúca, aj udada rle conimn. Havendo u\(;era indolente nos angulos da b0cGa.
Silicea. Havendo ulcera tom endurecimento cartilaginoso rio labia superior.
.
ULCERA NA LINGL"A.
Indica(,';to t11cl'apcutica.

MerclI:rüts vivu.s. beflrulona.
ULCEHA J\lERCLH.IAL,
Illdicac;.ão thcl'apcutica.

IIfpfwT'. anrmll.

(//"~cltico,

lLCEHA NA llOCCA.
Indic~\I::lo

tbCrLlpcU tica.

Jl1e/'clll'ius vicus, be!ladolttl.
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ULCERA NO PE'.
Indicação tbcrapcutica.

Arsenicum. Havendo ulcera gangrenosa no grande
artelho.
Bryonia, rhus, china e S'ltlphur.
Graphites e bryonia. Havendo inchação vermelha azulada e quente em roda da cavilha: no peito do pé,
ulcera fetida, com bordas callosas, dôres pungentes,
lancinantes, e secreções de pús ichoroso.
Graphites e lYCopolliwn. Havendo ulceloa na àrticulação
do pé esq uerdo, com ii bundan te secreção de ichor ; dóres
com comichão, picadas e constipação.
Silicea. Havendo ulcera no peilo do pé, com excres·
cencia carnosa, luxuriante e mui fung()Sa.
ULCERA PHAGEDENICA.
Indicação tbcrapcutica.

Silicea, phosphorus, sulplmr, arSIJnicum, sepia e cal·
carua. Havendo ulcera roedora na testa, q1:le ataca
a tê o osso fron tal e os do nariz, com dôres esteocopaes
il] I oleraveis.
ULCERA PSORlCA.
IIld.ica~·ão

therapcutica.

Sttlphnr' t!Jcoporli,wn.
ULCEHA P TRlDA.
Indic:u;iio tbcrapeutica.

AI' enir.nm a ea,'bo vegetab-itis (este' ultimo exterior·
mOllle). Havendo ulcera cim~enta, nul, que destila lchor
felido; fragmenlos de paUe morla se separam. da uI·
cera.
Silicea. Havendo ulcf}ra com fi. tula. ulcero as que vão
ter ao os os; de5lilaç.:io de ichor felido, sanguinolento
e sordicJo; parccllas mortas do tecido cdlular se despega m da li Icera.
ULCERA VAHICOS \.
Indica",ão tbcrapcut:ica.

Slilphnr e silicea. Havendo ulcera de banIas levantadas,
de circumferencia rubra e poro a, illcllat;Jo da barriga
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da perna; vermelhidão da parte inferior da perna, aLil'ando muito para azul carregado.
Laellesis.
Para as ulceras em geral convém: ars., assar.,
lwpar, laeh., Lye.) mere.) puls., silie., sltlphr.

cun

DAS ULCERAS.

Se a côr das ulceras é esbranquiçada convém: Taeh.
Se denegrida convém: m·s., seea[e com.
Se com manchas brancas convêm: laeh.
SUA Fón~IA E QUALIDADE.

Se as ulceras são atonicas convém: ars., eann., lye •.
Se cancero'as convém: ars., sitie., snL7Ihr.
Se crostoslosas con vêm: cale., Lye., sitie., sltl]Jhr.
Se duras convém: bell., lye., pulso
Se fislulosas convém: cale., [?te., silie., pttls.
Se entomecidas convém: bell., merc., PltlS., sep.,
aulphr.
Se difliceis de sarar convém: hapar, silie.
Para as ulceras inllammalorias convém: aeon., ars.,
lwpar, mere., sitie.
Para as ulceras lordacias ou atoucinhadas con:vém :
merc.
Para as ulcera corrosiva convém: (Irs., lye., sep.
Para as luxurianles convém: ars., sep., si/ic.
Para as ulceras chalas convém: I(LCh., 1Ilcrc., sep.
Para a profundas convém: caLe., puls., silie.
Para as putrida, convém: hepar, mere., silie.
Para as que sangram convém: ars., kall:, lach., sl/,lpr~.
Para a esphacelo a convém: ars., laeh., plumb., secale
eont. Para a e"ponjosa convém: ars., earbo anim., laeh.,
sitie.
Para a que repuxam convém: eann., puls:, lye,
sulplu' .
Para as sensiveis e dolorosas convém: am., assaf.,
liepal' .
Para as insensiveis e indo lentes convém; lyc., phosplt. ae.
Para as que a dôr éanlente convém: ars., calLst., lye.,
mel'e., 1·hus. süie.
Para a que Lloe e co~a comém: puls., hcpar, l!Je.,
sitie.

SGü
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Para as que doem e lancinam convém: ars., mere.,
.
nitl'. ae., puls., silie., sltlphr.
Para a que doe como se estivessem formigas convém:
qrn., rhus., sep.
Para a que doe como se estivesse roendo convém:

bell.
.
Para a ulcera que doe cm fórma de suppuração
convém: phosph., lJttlS., sitie.
BORDA DAS ULCERAS.

para a que o bordo é ardente convém: ars., lye.,_
mere., silie.
Pal'a o bordo elevado e duro convém: {Lrs., silie., mere.
Para o bordo eleyado e inchado convém: {Lrs., {Lswf.,
lwpar, mer·C., sitie. .
.
Para o bordo lancinante convém: ars., mere., ·sitie.
Para o bordo esponjoso convém: silie. I
Para a ulcera de bordo sangrento convém: phosph.,
puls., sitic.
CARACTER DA CIRC llFEREKCIA DAS ULCEtl AS.

Se pela circumferencia das ulceras existem empola.;;
convém: laeh .
. Se ha comichão convém: hepar, p~tls., sil'ie.
Se dOr ardente convém: puls.
Se lancinante convém: a8saf'., puls.
Se estú dolorosa e sensivel conrém : assa{., laeh., pltls.
Se lia dureza r.onvém: {LSsaf'., laeh., 1mls.
Se lta vermelltidão convém: ars., hepar, 1mls.
CArtACTER

ou

QUALIDADE

no

PUS.

Para a suppur:tção clãs ulceras em ~eral convém:
assaf., eaust., ltapar, lIwre., puls., rhus, sitic.
Para o pús aquoso convém: CCL/Lst., mere.
Para o. pús copioso, abundante convém: puls., sep.
Para o pús pardacento cotlvém : eU'ust.
Para o pÚ' retido convém: hepar, 1Jhasph. ae., sttlph.
Sede ulltclJ 'iro acido convém : hcpar.
Se amarellado convém: PltiS.
Se liquido convém: assaf., eaust., merc.
Se estú el'll pouca abundancia convém: wle., lach.,
mere., ilic.
e é avcl'mel ha lo cOIlYém.; ars., CCf.Ust., merc., j'hus,
s Wc., assa{., /WjlCll'.
o
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cOI1Yém: (1rs., carb. veg., merc., nitro

,~ilic.

, UI1ETLHTE.7'Inllammação da uretra.
IDdleaç~o therapeutlea.

Petroselinum, mercurio, sttlphur.

Para a inOammaçào da bexiga convém: canth., hyosc.,
lyc., n. vom., pttls., ruta.

Para as urinas pallidas convém: eml.71., nitr., phosph.
ac.

Para as urinas carregadas convém: ant. crttd., bell.,
bry., coloeh., merc., verat.,..

Pa ra a urina esverdeada convém: camph.
Para'a urina leitosa: JJhosph. ac., attr., cina.
" Para a urina turva convém: cina., cann., merc., sabad.,

bry.

Para a urina sanguinolenta convém: canth., pulso "
Para a urina purulenta convém: canth., clemat.
Para a urina mucosa convém: natr. mur., pttls.
Para a urina viscosa convém: calco _
Para a urina amoniacal convém: assar., moscl~.
Para a urina acida convém: merc.
Para a urina fetida convém :. dulc., earb. veg., phosph.

qd.

Para a urina acre convém: helJar, merc.
Para a urina quente convém: ars., cant1~., hepar.
Para a sedimentosa: canth., calc., lyc., phosph. ae.,

lluls ., sep., valer. ~ zinc.

Para o desejo de urinar sem podel-o fazer. convém:

bry., ean~t.,phosph. ac., n. vom., puls., sabin., salsap.,
s,cill., staph., wlphur.
'

Para o desejo de urinar, sem resultado, convém:,
canth., dig., salsap.

Para a emissão pouco abundante convém: canth:,
c,alve., graph., bell., rutas., taplL

, Para a emissão pouco abundante convém: agar., muro
ae., rhus., scill., spig., verbo

, Para a eT)lissão mui frequente convém: arg.,

caust.~

merc., nitr., rhus., scill., staph.
I

Para a emis ão mui acre convém: canth. '
Para a emissão gotta á gotta convém: canth., camph.,

sulphu1' .

Para a emissão interrompida conyém: clem., conn.
Para a emi' ã:o involunlal'ia convém: ca1Ist., puls.,

rhus.
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. Para a emissão involuntaria á noite na cama, convém:
bell., puls., rlms, silie., sttlphm'.
Para a retenção de urina convém: am., eana~., lyc.,
stram.
URINA. E' um liquido mui composto, que o~ rins segregam, e desce pelos ureteres para a cavidade da bexiga,
onde se demora mais ou menos tempo, até ser e-xpellida
pelo canal da metra. Sua composição varia conforme a
idade do individuo, a demora na cavidade ve. ical, e
estado morbido dos rins e da bexiga. O curativo dos padecimentos das urina~ é o seguinte:
Para as urinas pallidas, convém: cann., nitr., phosph.,
ac.
Para as urinas carregadas, convém: ant. crud., bell.,
bry., coloch., merc., veratr.
Para a urina esverdeada, convém: ce!??'/'ph.
I Para a urina lei tosa, con vém : ]Jhosph. ac., anr., cina.
Para a urina turva, convém: cina., cann., rnel'c.,
sabad., b1"Y'
.
Para a urina sanguinolenta, convém: cana~., pulso
Para a urina purulenta, convém: canth., clemat.
Para a urina mucosa, convém: natr. mur., pulso
Para a urina viscosa, convém: calco
Para a urina ammoniacal, convém: assar, mosch•
• -Para a urina acida, convém: merc.
Para a urina fetida, convém: dulc., carb. veg., phosph.
ac.
Para a urina acre, convém: hepar, merc.
Para a urina quente, convém: ars., canth., hepar.
r Para a sedimentosa, convém:
canth., cale., Lye.,
phosph. ae., puls., Stp., valtr., zine.
Para o desej o de urim.r sem podei-o fazer, convém:
bry., caust., phosph. ae., nux vom., pltls., sab·in., salsap.,
seUL., staph., wlph.
Para o desejo de urinar, sem resultado, convém:
canth., dig., solsap.
, Para a emissão pouco abundante, convém: cantIL,
cale., graph., bell., ntta, staph., aga1"., mur., ac., 1'hus,
scilla, spig., verb.
Para a emissão mui frequente, convém: arg., eaust.,
merc., nitr., rhus., seill., staph.
Pa ra a emissão mui acre, convém: canth.
, Para a emissãogottaagotta,convém: cânth., camph.,
sulph.
Para a emissão interrompida, convém: clem., c~n.
r Para a emissão involuntaria, convém: CatlSt., puls.)
rlws.

DE MEDICINA.

õ69

Para a emissão lnvolHl1taria á noite na cam~, convém:
bell., puls" 1'h~ts, silic" wlph.
.
Para a retenção de urina, convém: am., cantiL, lyc.,
stram.
URTIC.:J\RIA FEBRIL. )
.
Erupçao cutanea semelhante a que produz o contacto
das url igas, com coceiras e picadas. Tem a singularidade de parecer que as placas se somem com o calor e
voltam com o fresco: febre maior ou menor acompanha a urticaria febril.
Indicação tbcl'npclltica'.

Aconit/tln e nU:li 'Vomica. Havendo oppressão do peito,
respiração curta e pelle Quente.
Du/cn.mam, como r medio principal.
URTICARIA CHRONICA.
lndic:u;ão tbcrapcutica.

1Ilm·c., m/ph., lycop., e mais que tudo arsenicu?n.

v.
VARICELLA OU BEXIGAS DOUDAS.
Molestia caracterisada por uma erupção de pust:.:.lazinhas seoreada por toda a superflcie do corpo, e que
mostram alguma analogia com as da bexirra. Começa por
febre, que cessa 110 fim de doze a vinte e quatro horas;
quando apparece a erupção. E ta vem debaixo de duas
differentes fórmas: ora como botõe zinhos agudos,
chelo de liquido, a principio, claro, turvo depois,
que seccam e ca hem de tres ou qua tI'O dias; ora como
pustulas mais largas, algumasdasquaes com depressão
central, sua d('~e::cação e queda são mais lentas, porque,
só se real izam pas ados sei s o LI sete dias. Uma e outra não
deixam no tecido da pelle sirrnal de haverem existido
e não se communicam ' enão por inoculação. Todos estes
caracteres as distinguem da. bexigas ou varíolas. (Vid.
VAflJOLA) •

lndicaêão thcl'apcutica.

Aconitum, antimonimn Cl'udu1IL, mercurius solubilis, 'e
sobretudo pulsatilla na varicella pou teaguda.
D. M.
72.
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VER~ms

ou LOl\'lBHIGAS.
lIullcaçuo thel'Ulleutica.

Para combater os vermes intestinaes os melhores medicamen tos são: cin., acon., S11lphur.
V ARlOLA OU BEXIGAS.
Febre, IhanclHlS vermelhas que se mostram no fim do
terceiro dia da febre, se 'Ievantam em tres dias e formaUI pustulas. Duram estas tres dias em suppuração ; scecam no setimo dia. depois da erupção (undecimo da
molestia), e formam crostas (cascas). Tal é a marcha de
cllda pustula; como, porém, a erupção se faz em tres
dias seguidos, e como cada pustula corre todos os periodos, nil'o póde a enfermidade terminar pela ser.ca geral
senão no dia quartozeno. E' este o quadro da bexiga normal, benigna e não complicada. Por quanto as modificações e complicações desta moJestia grave, ~e fÓr mist 1', occorrer-se-ha cm todos os casos ii pessoa da arte.
Indicação tbcl'apcutlca.

Aconitwn, belladol1a, arsenicum; me-r'CltriflS no período
da suppuração e para a diarrhéa.
Aconitum, n'Ux vont'ica e mercur'ÍtlS sol1tbilis.
A conitwn, pulsatilla e met'cttf'ius soltlbilis.
Sttlphu1'. (O Dr. Rosetal, em Leipzig, afTirma que este
relbedjo dá um curso benigno e favoravel ás bexigas.)
Vaccino. var'Íolina.
VENENO é toda a substancia que; posta em contacto

com os· tecidos organico , os innamma ou corroe. O envenena men to pois é a reun ião de cffei tos que as sub.' tancias
yenenosas desenvolvem em qualquer parte do corpo cm
que"se p()z em contacto. Para se combater as substanc.ias venenosas aqui as mencionamos e os antidotos
conhecidos que são:
Venenos.

Contra -ve/tenos.

Arsenic.o, e suas preparações
,
" . Sulplmreto de potassa, de
soda, clara de ovo, agua
de cal- i oitava diJuida
em 6 onças d'agua.
Sublimado corrosivo, e preparações mercuriaes .... Clara de ovo, leite.
Antimonio, e suas pl'eparaçilles. .. . . • . .. . .. .. .. ... ln fusão de noz de galha,
cozimento de quina, de
casca de canalho.
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Veneno.

Contm-vene,no.

Preparações de estanho .... Leite, e os mucilaginosos.
Cobre e suas preparações.. Clara deovo, leite e garapl
de assUCar.
Preparações de zinco
1\1 a IS n e s i a calcinada-tO
grãos á '1 oitava.
Preparações de chumbo ...• Sal de cozinha.
Alcalis causticos
Sulphato de soda, de magnesia.
l\Iagnesia calcinada, agua
Acidos concentrados
de cal, agua de sabão
mui diluida.
Preparaçiro de baryta
Sulphato d3 soda, de magnesia, ou de pota!!sa.
Preparação de ouro de bism uI h .........•.•.... ',' Clara de ovo, lei te.
Nitro.............•...... Garapa de assucar morna,
lei te.
Phosphoro
Muito alimento, e logo
depois fazer vomitar o
doente ..
Iod o..•..................• Magnesia.
Opio e suas preparações
Fazer vomitar, e depois
café, e acid os vegetaes.
Acido prussico
Vomitorio forte, depois
agua arden te, oleo volatil de terebinthiría 10
a 30 gottas mi 'turadas
em aSSLlcar.
Cicuta.
Belladona.
H~lleboro.

Tabaco.
Cogumellos, elc.......•.. Fazer vomitar, e depois bebidas emolientes, laxantes brandos.
Cantharillas ....•......... Azeite doce, leite, xaI'ope
de gomma ara bica .
Lagartos, caranguejos .....• Vomitorio, depois limonadas.
Mordeduras de viboras, cobras, maribondos
. Alcali voIatil, pedra de
ponta de veado calcinada-.
Mercurio e arsenico em
doses homeapathicas internamente.
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"cl'ail'una aUlnun.

Caracte1' physiologico.
O veraLrum expr~me o temperamenLo sanguineo
nervoso, e sanguineo L1Iio<::Q,

TemlJO de acção.
Sua acção é de Ui a 20 dias.

Medicamentos a seguir-se.
. Depois elu veraLrum convém am., chin., cupr.
Iyc.

Anlillotos.
. Acon., camph., chin., cofIo

Concordancia em symptomas.
Puls., rhus, sep., bell., bry., phosph., merc, .

Exacerbações.
Moderam-se com puls., sulph., cale.

,

Symptomas geraes_ qlte desenvolve o veratrwn.
Accessos de dôres, que provocam cada vez, duran le um curto espaço de tempo, o delirio e a dormencia.-Dôr tracliva nos membros, principalmente
andando mui to.- Dôr pressiva de quebramen to nos
membros, musculos e ossos.-Dôr paralytica nos membros, como depois de um grande 'cansaço ou esfal1amento.-Rasgamento nos membros extensores, estando assentado.-Dóres nos membros, nos quaes o
calor da cama é insupportavel, e só se alliviam levan lando-se, e com plelamen te se dissipam, passeando-se,
geralmente apparecem das quatro ás cinco horas da
manhã.-DÓt'es nos membros, aggravadas na primavera, no oulono, por um m~o tempo, pelo frio e humidade.-Dôres aggravadas' ouvindo-se fallar.-Relaxamento dos musculos.-Adormecimento dos membros.
-Rijeza dos membros, principalmente de manhã e
depois de um passeio.-Tremor de membros.-Fis-

0]':
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gada nos membros, como por centelhas e1ectricas.Acccssos ele caimbras e movimentos convulsivos dos
membros.-Accesso de spasmos com aperto dos queixos,
perda dos sen tidos e do movimento, e tremor convulsivo .dos olbos e das palpebras; antes do accesso,
angustia, desanimo e desespero (ataque de epilepsia).
-Spasmos tonicos, algumas vezes com con tracção da
planta das mãos e da planta d0s pés.-Muitos symptomas são renovados estando sen tado, e ou tros se
extinguem estando deitado .-Prostração de forças, subita, geral e paralylica.-Andarvacillante.-Accessos
de esvaimento, ás vezes mesmo ao menor movimento.
-Magreza geral.
Indica~ão

thcl'apcutica.

o veratrum convém nas affecções abdominaes-af- ..,
fecções das mulheres gravidas-alienação mentalappetite mórbido-arthrite-blephoropto e-.cacbe'\ia
proven ien te do abuso da china - card ia Igia-cbolera
asiatica-dita sporadica-dita ventosa- constipaçãodebil idade-dia r rbéa-dysen teria-febre gastrica-di ta
ill termi tten te-ga tri te-grippa-bematemese- bemeralopia-hemicranea,- hernia inguinal- bypocondria
-bysteria-empigem-lypotl1imia-menstruação irregular-nymphomania-odontalgia- palpitação do coração -peripneumonia - rbeumatismo -scarlatinasarnn-spasmos hystericos-strabismo-suppressão das
regras-tosse convulsa-vomi tos.
VERMIO. - Moles tia verruinosa. (Vej. FEBRE VERMINOSA.

Indicação tbcrapeutica.

Aconitum, carbo animalis Cvegctabilis, cil1a., fe1'rwn, nux
vomica, sabad'illa e spiget-ia.
VERTlGEl\f.- E' um sentimento rapido no qual
parece que tudo se transvolta. E. la vertigem é
simples. Ha outra especie a que ~hamam tenebrosa,
rm que se perde a vi~ta e a pessoa cabe por terra.
E te acciclente é devido as hemorrboitlas, ou a symp-.
tomas de alguma enfermidade grave.
Indicação therapelltica.

Belladona. Havendo vertigem idiopalhica. (São idiopatbicas as moles tias que estão ligadas com qualquer
outra.)
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CocCltl'ns. Havendo vcrtigem com sensação de estupidez e de embriaguez, e entorpecimento ora dos pés e
volta o accesso quasi todos 03 quinze dias.
Oonium, ajudado de bella'lona e lycop9rüum. Havendo
vertig;em violentissima em consef[uencia de retroce!'50
de sarnas; ao mesmo tempo, estupidez, quéda, vacillação
dos objectos diante dos olhos; vomito; diminuição <la
vista; perda br~nca.
Nitrum rnnriaticum. Hlvendo vertigem caduca.
Nux vomica. Havendo vertigem lipothymica; perda
de conl1ecimento; alIrontamentos do coração todas as
manhãs; vomitos; alguns symptomas gastricos depois
das cómiúas.
Nux vornica. Havendo vertigem chronica, de fazer andar á roda, sobre tudo de manhã.
Opium. Havendo vertigem Iipotbymica, com tremor
de braços e pernas, em consequencia de susto em occasião
em qne se ia sentar-se.
Petroleurn. Havendo vertigem chronica.
Pltt"~tttilla. H,nrendo vertigem chronica, principalmente
"ao abai'\ar-se; de tempos a tcmpos picadas nas orelhas
e terrivcl cl'lphalalgia. .
Pulsatilla. Ha vendo vertigem chronica com dôres pungentes nas orelhas.
Silicia.· H Ivendo verliO"em fortiss'ima a ponto de da r
com o doente em tena sem conhecimento, com cepalalgia, grande lassidão e cono-estões na cabeça.
•
S'ulphur. Havendo vertigem caduca, aprox.imada á
apople'<ia nervosa.
VERRUGA.
Tumorezinhos duros como bicos de peitos, que se formam na superficie da pelle, especialme!l.te nas mãos e
no rosto.
l'ftdieação therapeutiea.

Calcarea carbonica, thuya.
Ca-tt ticwn. Havendo verrugas illflammadas e do101'0 a!'.
Dltlcamara. Ha vendo verrugas nas mãos e na face.
Rhtts, extel'llamentc. Havendo verrugas nas mãos.
Sulphur. Havenrlo verl'Ugas nos dedos.
VQMICA. OU ABSCESSO I TER 'W.
1l10ntão de pús Cormado em qualquer viscera, mas especialmcnte no peito.

DE MEDICINA.

Intl i.e:ll:ilo lhea'a pen ti ca .

Al'senicum. Hnendo vomica abdominal com violentas
dÔres e fr.bl'e.
Kali carbonicum, lycopodin'Tn.
Snlp/wr e sepia. Havendo vomica nos pulmões.
VOMITO CHRONICO.
Indicação lbcrapeutica.

Arsenicutn. Havendo vomito do que o enfermo acaba
de comer, ou de agua e muco, com afTrontamento d'o coração, sen>:açiio pl'essiva na região Kastrica e queimadura. Pulsatilla curou nesle caso os nfTrontamen 'os do
r.ol'nção durante as regras, que haviam resistido ao
arsenicwm.
Bryonia. Havendo regurgitação de agua, seguida dil
vomiLo de alimentos.
Fer1'mn. Havendo vomito de alimentos depoi5 de cada comida.
Ipecacuanha. Havendo vomito idiopathico.
N1tX vomica. Havendo vomito de alimentos havia
um anno, com Gonslipação; o movimento excita spasmo>: na garganta.
NllX vomica. Havendo vomi lo com cardilllgia, constipação, dar no cardia qUilndo ,e engole.
NlI.x vomicfl e pulsatilla. HJvendo vomilos por aecessos periodicos; vomi to de alimentos depois de eada
comida seguido da vomilozinho violento e secco, com
calafrios e commoção spasmodiea do corpo todo; d jecções Iiqu idas; uma sensação dolorosa sobe da fosseta
do coração.
Pulsatilta. ConYém poucos inslantes depois do jantar, vomito de alimentos; sensação de aperlo na fosseta do coração, exci tada pela pres ão; pressão de pei to
ao andar ligeiro.
P/tl3atilla. Convém em vomito com dar como beliscante no ventre; pallidez de face; magrf'za.
Plt/satilla, auxiliada de calca1'ea carbonica. H1Vendo
vomito pertinaz, com pre são e picad:l' na região gaslrica e hypocondrio direita; anorexia ou bolimia; vertigem ao abaixar-se para diante; dóres no baixo ventre; soltura ou 'con tipação; muitos symptomas dyspepticos depois da comida; perda branca.
Pulsatilla. Convém nas dóres abdominaes que aug·
mentam :' vomita o enfermo tudo quanto toma; eructação ; gosto desagl'adavcl ; ardor ao longo do esophago ;
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palpitação no epigastrio; dejecções ás vezes liquidas,
pareias e esbranquiçadas, com tenesmo; vertigem; in·
somnia; marasmo.
Sttlph1lf, silicea, graphites, phosphonts e lycopodium. Havendo rodomoinho; zoada de ouvidos; arrotos; vomito depois de comer, com lassidão e estado prox.imo
a desmaiar.
Veratrum album, ajudado de bryonia. Havendo vomito muitas vezes ao dia, ás vezes até de noite; camaras; affrontamentos do coração; vomito de vermes.
Veratfwm. Convém n0 vomito que nada é capaz de
suspender.
VOMITO DE MULHERES GRAVIDAS.
Indicação tberapeutiea.

Arsem;cum. Convém nos afTronLamentos do coração,
seguido de vomito e desmaio.
Ipecacuanha, nitrum mnrwticnm, n1lX vmnica.
Mtwias magnesia. Convbm no padecimento do coraç.ão
por lodo o dia, mas sem vomi to.
Phosphor·ns. Convém no vomito .subito sem affiicções
do coração.
VOMITO DE EXCREMENTOS E DE URINA.
Indlca~ão

tberapeutica.

Opium, arsenico, nu.r, vomica.
.
VOMITO POR FRAQUEZA DE ESTOMAGO.
Indlcac:ão tberapcntica.

Ntt:-.c vomicll, cafcarea e phosphorns.
VOMITO DE VERMES.
Indicação tberapeutica.

Aconitwn. china e sabadilfa.
Para o desejo de vomitar convém: cham., pnls., r'lms,
t'eratr.
Para as naüseas convém: ipec., n. vom., puls., rhus,
silie., sulphur. veratr., kali.
Para os vomitas em geral convém: bry., cham., cupr.,
[err., ipee., n. vom., pufs., wllJhttr, veratr.
Para os vomitos de materias acidas convém: calc.,
chin., n. vom., phosph., snlphu7'.
Para (,)s vomitos ele alimentos ingeridos convém:
(Irs., bry., {err., n. vom., silic.

577

DE m:DICINA.

Para os vomitos de alimentos biliosos c amargo,
convém: ars., bry., cham., ipec., merc., n. vom., lJ'Uls.,
sep., veratr.
Para o vomito de agua convém bry., paust.
Para o vomito de materias fecaes (ilius) convém:
op., bry., bell., n. vom., pl1tmb.
Para o vomito de materias fetidas convém: sep.
Para o vomito de mucosidades convêm: d'roz., lJu(s.
Para o vomito ele materias denegridas convêm: n.
vom.
Para o vomito de sangue convém: am., fen·., 'ipec.,
phosph.
.
VULNUS.- Feridas, lesões recentes.
Indicação tbcrapcutlca.

Arnica, interna e externamente.

z.
ZiIlCIIII•.

Caracter lJhysiologico.
Exprime o temperamento sanguineo nervoso.

Tempo de aCç(Lo.
Sua acção é de 30 a' 40 dias em moles tias chronicas.
:Medicamentos a seguir-se.
Depois do zincum convém carbo veg., ign., puls.,
bell.

Antídotos.
Camph., hep., ign.

Concordancüt em symptomas.
rp., sulph"
Exacerbações.
~f

deram· e com ign., cale., nux
D. M. 73.

VOlU.,

cp.
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Symptomas geraes que desenvolve o ::ínclt1n.
DóI' aguda nos membros, aggravadas todas as vezes
que se esquen ta ou que se faz exercicio. -DóI' tractiva na cavidade dos ossos, de tal maneira forte que
os membros não têm. apoio algum .-Dór de excoriação.DóI' crampoide nos membros.-Tremura visivel e repuxante em diversas partes dos musculos.-Formigamento
IlOS membros.- Varices.- Dóres que parecem algumas
vezes entre o couro e a carne.-Os symptomas aggraam-se extraordina-riamente com-a chamomilla, noz vomica é pelo vinho,·substancias que os provocam tambem
Jlartiélllarmente á agitação noctuma e á constipação.A maior parte dos symptomas manifestam-se depois
de jantár c para·· a noite.- Insensibilidade geral do
corpo.-Sensação de frio nos ossos.-Plllsação violenta
em todo o oorpo.-'l:remUI'3 violenta de todo o C01'pO,
panicltlarmente clopoi de uma emoção moral.-Peso,
ransaço e fraqueza excessiva., principalmente andando,
ou de manhã ao-acordar. -B.epllgnancia aos alimento".
hulicaf;:to lbcrapcutica.

o

zincum convem na astbma-cardialg'ia-cllOréaconstipação-daqro-JÓt" no testiculo-febre nervosa
-flatlllencía- hernia inguinal- empigem- pal'ésiaprosopalg-ia-rouquidão-rheumatismo chronico--sarna
-syphilis-tinha na cabeça-tumefacção das orelhas.
ZONA.
Especie de exanthema que consiste em placas vermelhas, prurigil10sas com vesiculas mui aproxil11adas
e miudinhas, em que se fórma pú que atli sécca e rórma crostas. Esteexanthema émuitas vezesclispostoem
cintura ã roda do ventre, e foi isto o que fez que se lhe
désse o nome que tem. Mas pMe tambem mostrar-~e
n'outra parte no thorax, pescoço, ás vezes até na coxa,
braço e no rosto. Apresenta mui variadas disposições'.
lncommodo geral, agitação, cephalalgia, calor incommodo, precedem ás vezes ii aparição da zona, que se most.ra em alguns sujeitos sem nenhum [1henomeno precursQr.

Gra.phites e pulsatilla.
llIe/:c/lrius, rIH~s, sil:icia.
:1.<'.11\1.
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