METHODO
D E
T:

' CURAR SEGURA E

NOVO
'ROMPTAMENTE

o

ANTRAZ OI) -CAlRBlTS€i[J]LQ,
E

A PU S TU JL A BI A .LI O N A.,
O F F E R E C I D O

AOS SEUS COMPATRIOTAS'

'> r tf
D F, , S, A ;V N.»4 GOME S.

LUIZ

/ ,, 'ff*
RIO DE J^VÍB
NA I M P R E S S Ã O R E G I A , i li j i.
• '"IN

1'iiiM^t^'MaauhsgMBd^g^'^aTOEK^B^

P*»- Ordem de S. Â., P.,

«

(35

O Desejo de ser útil á humanidade e principalmente aos
O dever ao físico, e do Naturalista, he fàer os
seus conhecimentos úteis aos seus Compatriotas.
Extractodos Registos ua auííga Acaderr,,, K«l das
Sciencias de Paris a 5 de Setembro de i' >i.

ineus compatriotas, me impüe a obrigação de participar ao publico, o que lia de mais interessante sobre
o Antraz ou Carbúnculo, e a Pústula maligna; doença
que tendo sido mui freqüente neste paiz, e terrível pslas suas conseqüências , mereceo a atenção dos antigos
Facultativos, e o respeito dos habitantes pelos funestos
resultados.
Desde a minha tenra idade ^ soando aos meus ouvidos a freqüência dos nomes Amra^, e Carbúnculo „
os seus terríveis eflfeitos tem tocado a minha alma, e
por assim dizer, cauzado huma tal impressão no meti
sensprio, que jamais perdi de vista, depois que entrei
jia vida clinica, toda aoccaziao de me instruir, na parte histórica e tratamento desta enfermidade devastadora. .
Pelos annos de mil sete centos e setenta e tangos, grassou esta doença como epidérmica nesta Cidade,'
(i]) e os tristes successos que então houverão, cccáÁ ii
sio(i) Em diversas épocas tem grassado com mais ou
rnenos actividade esta doença, e produzido maior ou
menor estrago, segunda a complicação e as diversas
opiniões dos dinkçs que forão ençarfegailos do trata-
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sjonarão a contestação dos práticos daquefle temp^i sobre
O tratamento desta cruel enfermidade ; pertendendq
huns, que o curativo deveria consistir em catnplasraas emollientes e sv[. ... ..uvas, taes como a de Vidos ;
outros nos fortes supurativos; e outros finalmente praticando logo a sarja e separação d" ostra çangrenosa ,
recorrendo aos estimulantes e tônicos io\ ícanente etc.
A má intelligEncia dos intrusi no exercício e sciencia
tia arte de curar, e a linguagem pouco exacta e confuza cio tempo, foi occasião de considerar-se então o Caíiunculo doença muito diversa do Antraz ( asáim corno
ainda hoje acontece por falta de leitura ; ) (2) e até
mesmo confundindo aqiiella enfermidade com o Furunculo , ou Leicenço mais volumoso : e cada partido lou•yava o seu metliodo com preferenciai
Os hábeis Cirurgiões antigos desta Capital, entre
os

os quaes se contão João Adolfo , e Antônio Mestre ; «
mais próximo a nós- João Eaptista Darrigue , Iklefonço
José cia Costa e Abreu, e o meu mestre e ami^o Antônio José Pinto , seguião o methodo estimulante , do
qual pnssavão rapidamente á sarja e separação da costra
gangrenoza : os demais fundavão todo o seu methodo
nos emollientes , e supurativos ; e pela confuzão que
faziao do Furunculo com o Antraz , decantavão muitas vezes os felizes resultados , do seu methodo doce e suave. Para -apoiar milhor a sua ignorância , seguindo a opinião popular, atribuião a morte dos que
tinháo passado pela operação, á acção do ferro, Ç Hngoagem de que se serviao, ) sendo muito digno de nota , que a operação se fazia quasi sempre tarde , por
kso mesmo que a tradição vulgar seguia a negativa , e
que chamavão os facultativos babeis assãs fora de tem»
pó ; e mesmo se lhes opunhão o mais que podião , a
toda e qualquer operação. (3)

. nento dos enfermos : devendo-se ter 'em vista,' que se
íem abuzado muitas veses do nome Antraz, quando a
tloença não passava de hum Furunculo.
Os muitos enfermos que tem perigado, ha hum anno a esta parte, victimas dos cruéis effeitos de metho.clos tão perniciosos; a perda que sofre a Nação em htiríi
homem era occasião tão critica, e o ludibrio que resulta ã Cirurgia Rianna ; me obrigarão a emprehender
este trabalho, em beneficio dos meus Concidadãos.
(2) Veja-s2 a Obra de A. Ferreira, 1.uz verdadeira
de toda a Cirurgia , anno de lyo/J pag. 69 , e Instit. de
Chir. de I,, Heister r -Q de 1770 pag. 74.

(3) O bom êxito da operação feita em tempo ao
Excellentissimo Marquez de Angeja, abona de hiirru
maneira transcendente o qii3 venho de dizer ; apesar
que algumas circunstancias particulares não houvessem
cie agourar o melhor successo.
Ninguém ignora a repugnância e horror que em geral tem a maior parte dos homens , a toda e qualquer
operação Cirúrgica , por mais simples que seja : a
mesma sangria ainda que também simples , e freqüentemente praticada; com tudo ,' muita gente treme e desmaia , só á sua anunciação. Accresce para apoiar esta
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Não he de admirar que nnquelle tempo acontecesse
ti que ficü ano, e que tivesse partidistas hurn methodo
tão errôneo, quando hoje ha ainda quem desconheça a
Nosolflgia desta enfermidade; e cheios somente de hu-;
.ir>a ignorância grosseira e indesculpável, se animem a
proferir, por assim dizer, heresias e blasfêmias Médicas»
no centro da gente sensata, contra os p, 1 1 Jpios luminosos
do tempo. He mister não abrir hum só livro clássico,
tanto dos antigos que mereçào credito (4) como dos modernos ,_entre o,s quaes goza da primeira estima e reputação no Orfce literário p que ha pouco se imprimio
por Ordem do PRÍNCIPE REGENTE N, S. (5). cuja
.Obra
repugnância natural, a impeàcia de Jiurn grande numero de Cirurgiões, que não estando nas circunstancias,
t3e fazerem as operações ; para encobrir a sua ignorância, •-segue ir :ujpi'e a negativa ainda nos casos os
mais graves, em que erao a ccmselhadas pelos grandes,
•'•ftstres de Cirurgia, coma/o único meio de salvar 03
enfermos; chegando a. üudillos com esperanças yans e
lizonjeiras em certos remédios empíricos do seu par-,
•tiçul^r uso, oa de segreda;' athe o ponto 'de os coado»;.,
air a dous dedos distantes da. borda da Sepultura. ,.,
Qimjue ips.e miserrim^ vidi......
(4) Ferreira. . , Heister. .. ;
(5) Tratado de inaam«içüÉl, feridas e ulceras, e.Jctraliidp da, Nosografia Cirúrgica de, A. Richcrandj por Joa*
guim .da Rocha Mazare.m,% ie.nte da Cadeira de Me*;
|]icjna Operatoria Vol, •! pag, i^.

Obra achando-se no próprio idioma, está á mão de
todas as pessois empregadas no exercício clinico, que
desejão adquirir os brilhantes conhecimentos Phisiologicos e Pathologicos do dia, para não cahir no absurdo
cie pertender curar hum Antraz, por meio de banhos e
cataplasmas emollientes, v, '^malvas. . . com aceite
de dendê: tratamento este diametralmente opposto á na.
tureza da enfermidade; devendo-se deste facto tirar
por huma necessária e infallivel conseqüência , que para
se proceder de hum tal.modo, he indispensável que
f
concorrão, não somente huma total ignorância da, particular natureza do Carbúnculo ou Antraz , e da Pústula
maligna, para a confundir com o Furunculo, como dosdiversos rnethpdos curativos que convém a cada hum?
das, duas enfermidades, muito dififerentes em signaes , s
s ymptomas; e por conseqüência em tratamentos: e afim,de que á primeira vista se possa conhecer a verdade da
minha asserção, transcreverei aqui a definição do An-traz ou Carbúnculo segundo Heister, assim como a d<?
Furuncuio. '
,
' - i •„ Chama-se Antraz ou Carb;^nculo, huma espécie
particular de inflamação, que, acontece ; principalrnenta'
em tempo de peste, e que he acompanhada de v-esicuIas senUihames ás que a queimadura e, ps vfsicatorios ;
fazem elevar sobre a superüde ,da pelle. Esta .inflamarçao, dê ordinário, se termina apressadamente pela
gangrena: faz-se negra, e corroe,..muitas vezes as (.artes
que,lhe são inferiores> privando-as da vida-,e da.fsenti-».

smento, denegrindo-as de repente como o carvão: eis,ow
aqus

i pó? que os Latinos tem chamado Carbúnculos, e
os Gregos Anthraces estas esperje$:de yeziculas pestj«
Jenciaes. v (6)
n Q Furuncrilo he hum pequeno tubqrculo, duro,
acompanhado de inflamação, vermelhidão , e dores viviscimas. Tem a sua sede debaixo da pete, e no Tecido gortfurosa, e não ha parte que lhe não St sageita.... ,,(7)
Sal(6) Carbvmculus, em Latim, ou Anttax, Grego,
significa Q mesmo que pequeno carvão aceso j pela «eínc-lhança que com elle tem.
A palavra Carbúnculo, não tem sempre sido tornada por symptotna de peste pelos antigos, mas logo por
todas as outras espec' cis de infiamaçfíes acompanhadas
de pústulas, cujo fur
he negro e esfacelado; como s*
pôde''ver em C-'?o ao üap. do Carb. ( Lív. V. Cap. 28 )
ç depois poi , i; doença particular dos Olhos, Liv.
é.e Cap .° §. 10; e finalmente por huma afecção doeníia da ve t ga, Liv. 6.° Cap. 18. §. y.° Not. de M.r Paulo Trad. de Heist. itnpress. de Avinhon. Veja-se Dict'
Pertat. de Me'd. Annat, Chirurg. p?r Lavoisien, nas palavras Anthrax e Charbon,
i
(7) Cada çspeeie tlv inflamação tem s^ cor parti*
«ular; a saber a Erizipela, tem a cor vermelha rosada f
oFHmão agudo, vermelho vivo; o vermelho, roxo, &
jnt o negro pertence »o Antraa. &c. Rich. i. Vol. pag
LX^XI,
Quanáo me ocupava deste trabalho, fui informado.
ío füçtq' seguinte, Hum. Qffiçial militar de certo Corp»

Salta aos olhos, f ainda da gente que não he fa^
eultativa ) a grande ^ifferença que ha de huma a outra enfermidade, q. d. do Antraz ou Carbúnculo , ao
Furunculo; e fica sendo igualmente demonstrado , que
em enfermidades tão diversas na sua marcha, e pela
cadeia de symptomas tão graves, como rápidos, não
pode convir o i smo methodo curativo, ainda que a
enfermidade occupe a mesma sede.
\ Para que se conheça o acordo que ha entre os au*
thores antigos denota com os modernos, copiarei nesteda guarnição desta Corte, teve hum tumor no carpo
cora inflamação e dor viva: ouvindo O.Tacultiv.o do
mesmo Cc! pó ; disse-lhe, que a enfermidade era hum Carhunculo Jatei .<• -, e por todo o remédio, que aplicasse
topicamente hum pedaço de banana de c Thomé crua.
Como nos authores que tenho cons • ' í a u u , não encontrei
esta nova espécie de Carbunculo, nem jamais soube
pesar de se ! lho do paiz que se tenha usado deste fructo como remédio por este modo; julguei que devera
referir o facto, para que os leitores possão entrar em
«ovas observações. A banana assada misturando-se-lhe
óleo commum, e macerando-se até que fique em consistência de Cataplasma, tenho usado, e visto praticar
muitas vezes como supurativo; porém nunca crua e
fria. Também sei que se costuma usar da casca deste
fructo sobre os callos dos pás &c. &c. Eu penso tomtudo) que o falcütativo se enganou; tanto no capitular
a doença como na aplicação.
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te lugar o que diz Richerand sobre o Antraz ou Carbúnculo, e a Pústula -maligna. „.Não he scVnente pela
fraqueza do pulso, e a postração das forças que se rer
conhecem as inflamações gangrenos.is, taes «orno o An»
traz e a Pústula maligna : o caracter da parre afectacla \
a influencia das causas a que o doente tem sido exposto > servem a fazella distinguir das outras inflamações.
Assim, a cor do Carbúnculo he Ijvida, a vermilhiclão
inflamatoria., exactamente limitada, não se dissipa in«
sensivelmente indo do centro para a circunferência: na
Pústula maligna, huraa flictena ou empola se fôrma,3;
pele toma a cor vermelho pálido, a inchação parece
ser combinada do estado edematozo e inflamatorio; etn
fim, a parte afectada offerece hum aspecto cadaverozo»
que os Latinos tem .exprimido pelo termo de carnea
luridas. „ (8) Fica .evidente a unidade de opinião só»
bre a definição do Antraz ou Carbúnculo entre Heister
e Richerand; e em lugar próprio farei ver as opiniões
destes dons grandes Cirurgiões, que viverão em'tempo*.
tão distantes, sobre o tratamento desta enfermidade.
Os facultativos acreditados no antigo mundo , parecem nào estar de acordo sobre a cau zal desta enfermidade : huns pertendem, que o Autraz ou a Pústula
maligna, deve seguir as febres essenciaes, simulando aU
gumas vezes a peste: (9) outros querem que seja produ,
*51.

(8) Veja-se Vol. i, pag. XCVII. édit. Fr. Paris 1805
ou a Tradução de Mazarem Vol. i. pag. 15 R-9 J- l8l°»
(9) Gilbart Recliercn. sue lês miladies chaiboa

zicla }j&r huma.càu-z? externa, q. d. atribuindo á 'i no. _.
culaçâo feita por peqijenüs inseçtos , taes como as moscas ou mosquitos , que tendo chupado o sangue dos aniinaes mortos do Carbúnculo , o transmittem nos homens.
Os que seguem esta opinião , ci-tão hum facto, em que
o Carbúnculo foi produzido por hum pequeno inseeto
qtiasi invisível ,
foi morto na parte ao tempo em
que inoculava. Não obstante que isto possa acontecer
algumas., vezes ; com tudo o raciocínio feito depois da
leitura dos "nuthores de melhor nota , tanto antigos como
rhodernos., me indi:z a julgar que esta enfermidade he
local , (10) e que a complicação com certas cauzas parti(to) Ainda que o Antraz ou Carbúnculo, pareça
• algumas vezes ser efeito das picadas dos pequenos inseçtos.; com , tudo , estou assás persuadid- que he huma
flegmazia cutânea gangrenoza sui >neri,s , produzida
pela falta de equilíbrio entre o local e o todo , que
ocaziona este estado inflamatorio gangrenoso, particular
a ess3 afscção. A picada deve considerar-se como cauíia
próxima ou excitante, rezidindo no indivíduo a remota
ou p re.disponente. O cazo recente de João Francisco de
Souza he hum. exemplo em abono desta verdade pratica ,
•onde se yio palpavelmente que o excitamémo cauzado
pelo excesso das difíerentfcs picadas das unhas (vulgo
çossadwras, ) prt/«azio a flegmazia cutânea gangrenoza de
que sucçiimbio. Talvez -pareça a alguns facultativos
hum p,iK}do5fQ-esta asserçâo, que o Antraz ou Carbun-

lp , .he í?iiin<í doença local. Para se convencer desta
06
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tieulares offensivas .formava a maior gravidade , abstra*
cão feita da perda do tempo no começo da doença ;
o desenvolvimento da febre adynamica, e a corpuleucia,
que a companha sempre a abundância do tecido gorduroso ; o que além de indicar hum signal positivo de
frouxidão do systema denncideo, produz huma excessiva supuração jia seqüência da cura , a qual consome
o enfermo reduzindo-o a hum estado de inanição em
que acaba os seus dias. (u) Eis-aqui porque he assás
inverdade , basta lançar a vista sobre o que diz Richemíd no í.° Vól. da sua Nosographia Cirúrgica , no
Cap. sobre os diversos modos e estados inflamatorios:
e vêr-se que quando o enfermo he soccurrido , nos
primeios tempos da doença , inuiro particularmente com
o remédio que se pôde considerar especifico > ella se
clesrroe como por encantamento, semlque seja mister
recorrer nem a Operação, nem a algum remédio interno : lie isto o que me tem acontecido mais de huma vez, como paienteão as observações que tenho
tido occazião de fazer.
(i i) Entre os diversos enfermos que tenho tratado
dp Antraz, e que perigarão na sequencia da cura, pela
abundância da supuração , forão o Cirurgião Mor Thoiriaz Gomez de Gouvea, do Regimento de Artelharia ,
c hurna mulher Maria da Penha: cujas chagas tendo separado todas as partes esfaceladas , e chegado a este
estado que se chama ,de granulação ; com tudo a inanição .. a que se ^reduzirão pelas cauzas referidas, os

O?)
interessante não perder os primeiros fhomentos er»
procurar cs soccorros dos facultativos hábeis, que conhecendo a enfermidade, facão as competentes aplicações
em beneficio do doente.,
Parece-me a propósito fazer n qui -ver, Ç antes de
tratar do remédio que se pôde considerar especifico )
a geral opinião cios falcutativos luminosos sobre o tratamento desta enfermidade , para que se conheça o erro
vulgar espalhado, não sómenle entre o povo, mas também adoptndo pelos facultativos empiricos que aconselhão
e aplicão remédios ernollientes nestes cazos, (12) fazendo
conduzirão á sepultura. Para não ser fastidioso aos leito-res, pmirto a historia de alguns factos semelhantes de
que fui informado : devendo notar-se que hum grande
numero dos enfermos que tem sido at;v 'ido? do Ant? ,
( (Io meu conhecimento ) padecia' 1 diabctis; e que o
sitio da enfermidade fora nas costas : local este impróprio paia a inoculação pertendida dos insectos.
(12) He assim que no tratamento do Antraz > e da
Pústula maligna, o Cirurgião experimentado não se
deixa seduzir pelas aparências enganadoras de huma inílarnação de má natureza; não aplica a sangria, mortal
em semelhante caso; e não cobre o tumor de huma relaxante cataplasrna, que não faria senão augmentar %
fraqueza ;' 'mas administra os cordiaes os mais energia
cos, entre tanto que aplica topicamente os irritantes,
ou mesmo o cáustico sobre n parte inflamada. Richerand.
pag XCV. edij. Fr. Imh. já.

oi
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do htimá prescrição cio methodo estimulante a cohsélhado pelos facultativos de reconhecidas luzes,
O nosso insigne Ferreira, (que escreveo ha mais de
século ,") no prognostico, fallafido- desta doença, diz ; „
que de toda a sua natureza he enfermidade aguda e
perigosa : „ e quando entra no met! -do curativo, abstração feita dos erros da polipharnratja do seu tempo,
prescreve os remédios então considerados como poderosos e acíivos, para .combater os terríveis effeitos destruidores, concluindo nos seguintes termos :„ na parte'
se trate logo de sarjar. „ ( Veja-se a pag. 70 da sua
Obra.)
Heister Ç cuja ultima edição apareceo em 1770,
augmentada com notas por M.r Paulo ) a respeito do
prognostico se exprime deste modo: „ a experiência
prova que o Carbúnculo he huma "doença perigosa,
e muito mais que o Bubão; sobre tudo se as pústulas
vem logo negras, ou lividas :(i3) o mal he mais doce,'
quaiT'

Se este preceito he tão positivamente dado nos
paizes frios da Europa, o que se deve esperar no ar*
dente do Brazil, onde a acção vital he assás enfraqueci*.
da, e o systema dermoicleo nimiamente froxo?
(13) Eis-aqui em que unicamente differe o Antraz oá
Carbúnculo, da Pústula maligna; o que da a conhecei
o estado mais grave da enfermidade, e por conseqüência pede hum tratamento mais activo e vigilante. A 'divisão desta nova. espécie., he devida"taos facultativos
modernos.
• •'
• • "- •

o
as pnstvilas sendo vermelhas no principio, se fe.
{tem an-arellas insensivelmente. As piores, são as que vfern
ao pescoço, ao peito, á face,ou ao sovaco:ellas fazem
quazi sempre perigar o doente. „ A cura externa , ( segundo este A. ) consiste em accelerar a separação da
costra gangrenosa »ja por meio da s sarjas, seja pelos
remédios escarotícos, e mesmo pelo fogo, segundo Celso
e outro Médicos celebres.
Richerand, que deo á luz a sua Obra intitulada
Nosographia Cirúrgica em i8o/j, fallando do Antraz, e
da Pnstula maligna , não deixa nada a desejar neste ge»
nero de inflamações gangrenosas; e para que os leitores
combinem os sentimentos deste grande Cirurgião do século XIX. com os antigos, exporei o seu methodo curativo.
Reprovando os chamados antiflogisticos ou debilitantes interna e externamente, diz e! „ que não íàZiSo senão aumentar a fraqueza, ordena os cordiaes
'Os mais enérgicos ; entre tanto que aplica topicamente
os irritantes, ou mesmo o cáustico sobre a parte inflamacla. Esta cauterização por meio do fogo, do muria*o de antimcmio liquido, ou do a>":1o sulfuriço, he
indispensável no tratamento do Carbúnculo, e da Pústula maligna. Os remédios fortifícantes, as cataplasmas
feitas com substancias acres e irritantes, não bastão
para levantar a acção vital intorpecida. He mister çauterizar a parte tocada de inflamação gangrenosa. Devese sacrificar huma j jão para salvar o todo. Eu tenho muitas vezes retido > ( ainda he Richerand ouerft
08
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falia ) pela aplicação do muriato cte antimOnío liqtw
do, os progressos da gangrena nos antrazes da face,
mui freqüentes no Hospital de S, L. , (em Paris )
onde nos primeiros tempos da minha recepção se en<>
viavio todos os doentes atacados das afecções Caibun*
culosas.„ Nestes cazos, a administração do vinho to»
mado por bsbida ordinária, os julepos caníorados, as
bebidas cordiaes, devem ser combinadas com a aplicação dos cáusticos; não se deve perder tempo em multiplicar os soccorros, quando o perigo lie extremo.,, (14)
Passemos como em revista tudo o que ha de mais
interessante sobre esta doença, para que os nossos leitores possão por si mesmo julgar da concordância dos
HuthorEs antigos com os modernos; entre- os quaes
Enaux e Chaussier (i 5) merecem ser transcriptos palavra
por palavra.
„ Primeiro período. O viruá Sendo rêabsorvtdo pela
pele , obra lentamente. Ha hum ligeiro prurido, sera,
dor, nem inflamação; depois vê-se huma vezicula sorosat
que não excede a hum. grão de milho, mas que crê»''
cê pouco a pouco, e faz-se trigueira; O prurido vempoí
jntervallos, e aparece Immâ ou duas gotas de huma só»
Tosidade avermeaiada.
O segundo período, offerece a formação de hum pé,
que-"

queno tuberculo duro e renitente, ou antes, hum pequeno
tumor inovei, d u r o , e circunscrito, tendo a fôrma lenticulnr. \ pelle faz-se livicla e avecdoengada no futidc
da vesicula ; o prurido faz-se incommodo, e manifestase hum sentimento de calor, d'erozão, e de queimadura»
A pelle ingorgita-se, e forma-se no tecido reticular huma sorte de circulo ue diversas cores, com pequenas flictenas isolada**» no principio, depois reunidas, cheias de
huma sorozidade vermelha i o tumor primitivo faz-se trigueiro, duro, insensível; isto he , hum ponto gangrenoso.
O terceiro período, o tecido celular ingorgita-se , o
centro do tumor faz-se mais duro, e inteiramente negro, a escara gangrenosa augmenta , o circulo vesicular
alarg:i-se por grãos, e fôrma huma elevação em torno do nó primitivo; e sobrevem huma inchaçãò considerável, que não he nem inflamatoria, nem edematoza;
mas que ts.n aparsncu cie meteorisrno, e de erisipela^
c assemelha-se a huma inchaçãò elástica, e renitente, qne
ame.iça a parte de estrangulamento, e de estupor.
Em fim no quarto período, o mal não., he mais
Socai; ha infecçâo geral , e symptomas de huma febre
ataxica (16) que se manifesta no gráo mais intenso;
taes coitto hum pulso pequeno, concentrado, desigual,
huma língua árida, a pelle seca, calor abrazador, inB i
te-

(14) Reflicta-se nor hum memento, sobre â combina'*
• cão e actvidade deste tratamento, com o qne empre*
gão diariamente os nossos facultativos empíricos.
(15) írecis sur Ia Ptistule maiigne ; Dijon

(16) Ha isto o que acontece freqüentemente, quando se perde o tempo com aplicações indiscretas; taes
como essas cataplasmas relaxantes gabadas por charlatães
e impostores; do que se deve abster o homern sensato,
para não passar pelo dissabor de ver finar o seu enfermo miseravelmente.
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teriorraente, sede inextlnguivel, sincop.es, cardiaígiasj
respiração curta, e convulsiva, delírio, e htima decompozição podre antes da morte. „
Entre tanto que Enaux, e Chaussier seguem o systema da inoculação feita pelos insectos, Bayle que observou -esta doença , e escreveo r ;nno 10 ( 1802) da
ex-Rep. Fr. (17) não he deste s11 urnento, como se
vê na sua colecção de Observações ; onde prova que a
doença foi epidêmica no anno 4°, em alguns lugares dos
baixos Alpes; e não communicada pelo contacto de algum
animal infectado. A importância das suas observações faz
que mereção ser íidas, e por tanto aqui as transmitto.
„ I.a Obs. No principio da primavera, hum homern
de idade de 50 annos, assás robusto, teve sobre a part
lateral esquerda do rosto, huma grossura como enfiztmatoza, indolente, e elástica, no meio da qual se distinguia hun
lureza circular, pouco extensa, sobremontada de b\ a Pústula miliar; a pelle conservava
por toda a parte sua cor natural: o enfermo se expoz
ao ar, e conieo como de ordinário. Ao 2.° dia a inchação se estendeo da testa á clavictila: sangrou-se;
sobrereio-lhe alguns desmaios; ainchação ganhou o lado direito; repetio-se a sangria de tarde; perda de
apetite á noite. Ao 3.° de manhã, inchação mais
considerável, pulso intermittente á direita, insensivel
'•& esquerda ; pela continuação do dia freqüente* desfalecimentos, agonias, earphologia, letargo, e a morte,
II.»
(17) Considerai, sur Ia Nosologie... &c. pour servir á l' Hir de laPustule raaligne v par Q, L. Baile.

II.* Obs. No principio doEstio, ham homem muito sadio de 30 annos de idade, tendo sonhado muito
a noite, forao repentinamente atacadas a testa, a face
esquerda, e abarba, de huma inchação muito considerável ., elástica , sem dor , offerecendo acima do sobrolho
esquerdo hum tumor endurecido, circular, « movei >
sobre o centro do qual se elevava huma pequena Pústula : huma alegria além do natural exaltava o enfermo,
que a pezar da sua doçura ordinária , queria brigar,
(18) A's quatro 'da tarde, elevarão-se flktenias em torno
da Pústula , e aparecerão mais três na barba. Além
disso apnrencias de perfeita saúde , ç constipação. Separarao-se os tumores que sustentavão as Pústulas ,
e tizerão-se cscarifiyações aos lados das feridas, que
se curarão com unguento Egypciaco, o doente foi
sangrado. Ao £.° dia : hum purgante administrado
a mui alia dose. Op) O 4*: augmento cor:«ideravfil de
inchação ; dores assás vivas em todo o corpo. Do 4.°
ao 8.° dérão-se remédios antiflogisticos , o apetite se
susteve , a inchação diminuio. Ao 8.° dia, repetio-se o
purgante. Dejaois da fuá acção , suores frios , extremidades , por veaes , como geladas , pulso desigual é interrnittente , temores da morte. Ao 9.° dia : restabelcida
asupuração. As partes gordurozas, e celulares esfaceladas, se despegárão nos dias seguintes; e o restabelecimento foi assás prompto.
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(18) Delirio surdo.
(ijj) Ainda q^ue convenhão
o§ catharticos nestas circunstancias! ,• he porém mister
evitar os drásticos , porque abatem aj forçam.

(20 )

III.a Obs. Huma mulher de 35 annos (te idade , muito sangüínea, e muito robusta, teve inchação, tumor^
e a Pústula no seio direito. Sangrou-se. Estirpou-se o
tumor. Fizerão-se escarificações. Repetio-se a sanaria.
Sobreveio-lhe tensão, e dores abdominaes, e a doente
morreo ao 4.° dia â tarde, cor Tvando todo o seií
conhecimento: prompta putretacção do cadáver.
IV.a Obs. Hum rapaz de 22 amios,, to i repentinamente atacado na tàce de inchação indolente, com tumor circunscripto, e Pústula miliar. Teve alguns dias
antes desmaios espontâneos. Estirpou-se o tumor que
bazeava a Pústula. O doente se interteve das suas cccupações ordinárias t no 3.* dia ás dez horas da manhã, deitou-se: sentio dores vivas abdominaes; os pés
frios; administrou-se remédios calefacientes. Morreo á
tarde : promnra putreíãcção do cadáver,
V.a Ob Fum homem de 49 annos, teve a inchação
elástica, o tm; íi endurecido, e a Pústula miliar na face
direita , e no pescoço ; nenhuma dor: o tumor foi extirpado; fez-se-lhe numa sangria. Depois de diversos
symptomas, a suptiraçao se estabeleceo ao oitavo dia;
e se suptimio ao décimo : então suores frios, extremidades geladas." Ao u.° administrou-se hum purgante a
grande dose, que produzio a penas algum effeito, mas
a snpuração se restabeleceo. Na noite do dia 13, suprimio-se. A 14 de manhã, novo purgante. A 15 abundante supuraçao : o tecido celular esfacelado separou-se
por pedaços. A 16 o enfermo estava livre de perigo.
VI.a Ob: t Huma menina de anno e meio, teve a
Pústula mUíM, o tumor endurecido, e a inshação elas-,
ti-
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tica na temporal esquerda. Fez-se a extirpação do tumor, sobre-veio-lhe huma diarrhea muito abundante : a
supuração se est.ibeleceo ao oitavo dia, e o tecido celular es&ceiaclo, se despegou com brevidade.
Vê-se pelas differentes historias, que a Pústula maligna ataca as pessoas de todas as idades, sexo, e constituição. Ella foi, por assim dizer, epidêmica, mas não
contagiosa. Não houverão duas pessoas da mesma caza
que fossem affectadas. As que forão tratadas pelas sangrias, e as escarificações somente, perigarão; mas as
que forão purgadas escaparão, e nenhuma morreo depois
que se lhe administrou o tratamento seguinte,
„ T. Proscripção do vinho , dos alimentos , e de todos os remédios calefacientes. SangrarSo-se os que não
tinhão o pulso fraco : cristeis aos que erão constipadoS
do ventre : banhos aos que tinhão dores interiores ou
musculares ; e soro de leite a todos: (20) II. Prompta
extirpação do tumor duro, e de todas as partes esfaçeladas que se poclião separar, o que não era pé nível,
por não ser doloroso ; porque não se corta o vivo. Escarificação ao redor da ferida que ficava da extirpação,
e iiicizões assás profundas no tecido celular que fôrma a inchaçao em torno da Pnsíula. Aplicação do um'
guen- .
(20) A geral prescrição do vinho , e remédios tônicos ou estimulantes internamente, assim como a permissão da sangria e do soro de leite ; parece muito vaga
para os habitantes dos paizes quentes ,,taes como o Rio
de Janeiro. Os facultativos devem lombmr-se que B. observou nos Alpes,
U
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gnento Egypciaeo, é storaque sobre as feridsn. (Tem-se
tirado as mesma» vantagens da cauterização por ht.tm
ácido cáustico, pela pedra de cauterio, ou pelo fogo).
(21) Não se tem feito tlzo de tópicos resolutivos rmollientes , c se não tem visto rezultar algum effeito quando
se tem aplicado nos primeiros dias; 7.0 purgantes pouco
irritantes, dados a grandes dosei ide o primeiro dia.
( Enaux, e Chaussier, os prescrevem na Pústula de Borgonha ). A dose ordinária, não produzem algum efFeito:
a triple dose, a penas produzem dois ou três jactos. Do
primeiro até aos quinze dias, administrava-se antes do
estabelecimento da supuracao, ou desde que era stippriíaida ; sempre se tem visto voltar por sua acção. „
Nos annos seguintes , tem-se administrado vomitiVos antes do estabelecimento da supuracao, mas sempre os purgantes quando se suprimia. (22)
PfY(21) He , constante a unidade de opinião sobre
o methodo externo no tratamento do Antraz; entre tanto que diversificão no interno : o que parece provai
que a enfermidade he local, como já o demonstrei; e que
sendo o enfermo socorrido a tempo, se poupariao mesmo as operações, e todos os remed'os internos, os quaes
vem a ser necessários pela infecção que se transmitte ao
todo.
Principüs obsta. ...
(22) Os systcmas das visceras intetiores, particularmente os intestinos, sSo em relação com o systema
Dermoideo; suas afecções se transmittem respectivamente ; a pratica diária fornece numerosos exemplos. Eisaqui porque he mister desembaraçar os intestinos da ir_
rltação que '-e-lles produz a accumulação dos excremen-

Primeira, c&pecíe. Pústula maltga de Barganha.
Cauzas excitantes. Contagio coramunicado pelo contactOjia respiração, a digestão.
Symptomas. Prurido ou comichão, formação •• de
huma vesicula soroza, depois tuberculo duro, circulo
de diversas cores, flíaenas, gangrena, cura , ou morte,
Segunda espécie. Pústula maligna de Vernet.
Cauzas excitantes. Desconhecidas.
Symptomas. Pequena dureza circular, sobre-montada por huma Pústula lenticular, negra, e situada no
meio de huma inchação elástica, que se faz rapidament»
mui considerável: afecçao simultânea do canal intestinal.
Nenhuma dor, nem vermelhidão local. Terminação por
huma morte assás prompta, ou por huma grande supuracao de tecido celular, e de huma pequena porção
de pelle , que se achão em estado de esfacelo.
Terceira espécie. Pústula maligna dos HospitacsCauzas excitantes. Respiração de hum ar infecto, miasmas gangrenozos e podres, cuja natureza he incógnita^
Symptomas. Nodoas no interior da boca, ou tumor na face, tuberculo duro, negro, e gangrenozo. O
empastamento ou a inchação h e sempre mortal, quando
«xiste em roda do tuberculo. Estas três espécies ou variedades, podem-se complicar com as febres de differentes ordens.
Tratos, para restabelecer-se o equilíbrio entre a periferia,
do qus rezulta a aparição da louvnvcl supuracao suprimida.
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Tratamento. A duração da doença varia; algumas vezes he assás rápida ; outras vezes a supuraçãó
se estabelece, e a natureza faz esforços conservadores.
(£.3) Empregão-se os cáusticos estimulantes t a pedra de
cáuterio, a dissolução nitrosa de prata, o ácido muriatico. Serve-se depois dos tópicos, on^? entra o cozimento de quina, as águas canforau e aromaticas ; e o
interior deve ssr como na febre podre ataxica, e mesmo
a pestilencial.
Hum methodo curativo, que he ainda pouco conhecido , he o do Medico Ducros, de Sainte-Tulle. Tendo
para tratar huma Pústula maligna na face de hum ho.
mem, elle dizia a si mesmo : ( solilóquio ) Se tu te serves do cáustico e de escarificações, tu vás desfigurar
este homem ; não haverá outro ineio de reter os progressos do mal, sem fazer alguma incisão? O doente
tinha já agonias e desmaios, o pulso era pequeno, concentrado, a ,:Cf hypocratica - Ducros aplicou sobre a
vesicula hurn, emplastro de ópio em subtancia ; a escara i
gangrenosa se limitou, huma supuraçãò de boa qualidade se estabeleceo, e todos os symptomas espantozos
se dissiparão. Desde então mais de cincoenta Pustula»
ma-

malignas tem sido assim curadas como por encanta-mento. Do momento que a Pustula aparece, cobre-se de
. hum ou dois gr. de Ópio, o que se renova no dia seguinte: se ha inflamação, inchação ao redor da Pustula, serve-se de huma cataplasma de miolo de pão, largamentf reaada de iandano liquido : se ha algum signa l de inflamação , i se a inchação edematoza oprimia a respiração; faz-se huma sangria, e se empregão
os remédios interiores que os symptomas indicão. Quando a Pústula he simples, só o emplastro de ópio cura. Depois que este remédio he empregado, não'têm
morrido em dez annos hum só enfermo deste 'mal
entre os moradores de Sainte-Tulle. (24) Se por negligencia, ou defeito de tratamento, se tinha para comba
ter huma gangrena podre que tivesse feito progressos
consideráveis ; seria precizo cobrir a ulcern com O pó
de carvão da cozinha: he este o mais pc ozo ántisseptico que nós conhecemos: nós o t KJS empregado
muitas vezes com successo em diversas circunstancias
espanrozas, e onde todos os signa^s de hnma movte
próxima se faziao já muito apparentes. Todas as vezes que se tiver hum foco de puírefacção para se destruir-

Nenhuma pessoa de bom senso, que tenha estudado a nauireza, duvidará destas ressurças de que
ella se serve muitas vezes para remediar as faltas, e
mesmo as desordens que comettem os faculta t iy os nos
tratamentos; os que cheios de si mesmo, e mergulhados na profunda impericia desconhecem esta verdade, fieão abaixo da critica.

(24) Eu não sei que algum facultativo antes de
Dncros, se tenha lembrado de aplicar o Ópio no Antraz
O inconiparavel serviço que esre Medico fez á humanidade , por esta nplicaçap, em liuma enfermidade
tão cruel, o põe assima de todo elogio; e os séculos
futuros renderão hurm verdadeira homenagem á sua
memória.

truir, o carvão obrará além de toda esperança: sua efficacia não poderá jamais ser contestada. Vede a Obra
do meu amigo Brachet sobre o uzo do carvão em
Medicina. „ (25)
A' primeira vista se a charà neste pequeno folheto,
quanto tem aparecido de mais interessante sobre o
Antraz ou Carbúnculo, e a Pustuu. nvriigna, pelos mais
hábeis e luminozos facultativos da Europa, que tem
observado esta enfermidade em djversas épocas, e lugares : e para que não reste couza alguma a dezejar
sobre este assumpto ; passo a mostrar o methodo seguido pela mor parte da gente do campo do meu
paiz, que parece tê-lo aprendido, ou lhe ter sido
transmittido pelos antigos facultativos luminozos, de
que já fallei.
He sabido de todo o mundo, que quando huma
doença se faz freqüente, e acompanhada de terríveis sucessos , que os ,-ovos ainda os não civilizados, empreqao
todos os meios para descobrir os caminhos de se livrarem do mal que os aflige,'e destroe. Seja qual fosse
a origem, ou tradição donde obtivessem a lição ; sei que
entre os caruponios, em muitos lugares dos reconcar
vos desta Capital, logo que aparece o Carbúnculo» trah
tio de o sarjar, fazem golpes em cruz, e mesmo extirpão a costra gangrenoza e tumor, aplicando-lhe em
cima. huma cataplasma composta de ortelã, fumo ver«Je , picüo preto, alho > e sal marinho, ( e outras plantas
ín(25) Considerations sur Pusage du Charbon enMedecine» Paris anno u áa ex-Rep. Fr. 1803. i. V oi, » 8.«

indígenas estimulantes erc.) cuja compozicão he mais ou
menos historiada segundo os circunstantes se lembrão:
porém em geral, he o descripto, o methodo mais apadrinhado. Sei também, que em alguns lugares fazem
mesmo logo uzo do fo?o, com o qual cauterizão a parte etc. etc.: prover? Deos que entre os habitantes dst
Capital esta pratic: iívesse em toJo o seu vigor, ou
í|i'é os facultativos nctuaes a tivessem bem prezente:
no hum axioma Cirúrgico.
Não podendo contar com a certeza e acrivitíade do
merbodc estimulante, assás aconselhado pelos facultatativos luminozoü de humn notoriedade conhecida ; lanío pela difficuldade que encontrava nos enfermos, a
Sugei^arem-se logo no começo da doença à separação da
costra gangrenoza e sarjas, e mesmo ao uzo dos escaroticos ( pe'os prejuizos de que estavSo imbuídos) ; como
pela abundância da supuração que acontecia ; sequencia
da cura: eu es' 'es;ava lodosos meus anços em descobrir hnm nieinoJo, que não tivesse o? descontos acima referidos. Foi então que encontrei o novo methodo de Ducros, aconselhado com tanta singeleza , como
candura ; e pondo-o em pratica, exaedeo a minha esperança , como se verá nas seguintes observações.
I.* Obs. F. mulher de mais de 40 annos, cachetica, e que indicava affecção syfilitica : ao &.° dia que
sentia hum tumor assás duro com bastante inchaçao e
prurido spbre os músculos lombares direitos, me fez
chamar; porque começava a sentir maior pezo pela
inchaçao pastoza, (e do lado esquerdo começava a
aparecer outro semelhante), cor vermelha escura, ou
^
. n.-

roxa, e igual á'da queimadura. Foi então que pela primeira vez empreguei o methodo de Duetos, aplicando huina cataplasrna de miolo de pão nssás embehida
de laudano liquido; e o interno segundo a ind : cação O
pedia; repetindo a cataplasma de seis em seis horas. A
enfetma teve menos dor e . incommo-Ios, e no fim
de 24 horas deste uzo, a cor da massa enorme da
inchação era menos carregada: fiz continuar do modo
acima dito : ás 48 horas o segundo tumor quazi seuão via, e o primeiro tinha, por extremo» diminuído
todos os symptomas , e assim continuou atbe o 8.° dia,
em que o ponto central da 1'ustula começou a humedecer, atç que separou-se a escara com louvável pus. Como a doente tinha muita sensibilidade ; continuei a cataplasma, e a digerir a chaga com gema de ovo com
laudano liquido. Em vinte e tantos dias, consegui a
cicatrização. sem que houvesse a perda de substancia,
c a inimensa suputação que tinira acontecido nas occaxioes precedentes. (26)
II.a Obs. F. mendigo, que parecia ser de mais de
6o annos, tendo entrado no Hospital da Mizericordia
desta Corte n tratar-se de humas chagas atônicas nas
pernas; foi atacado de huma inchação á nuca com grande edemacia e pezo, vermelhidão escura, e prurido, no
centro da qual tinha hum ponto assás duro : disse elle
quando se queixou, que era o segundo dia daquelle
iíicommodo. Apliq"uei-lhe a çataplasma com Ópio pelo me
tho(26) Esta observação foi feita em Dezembro de
1808 , era huma enferma na minha vizinhança,
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thodo já descrito .com notável alivio do enfermo, que
às 48 horas da primeira aplicação» o doente sentia alívios tão manifestos, que apelidou o remédio com o
epiteto de Santo : ao 6.° dia o doente estava livre de
todos os incommodos, restando apenas huma pequena
chaga nn ctitis, que cicatrizou immediatamente.
III. a Obs. F. ',-ndigo, de mais de 50 annos, em
Maio do anno de 1810 entrou no Hospital da Mizericordia desta Corte a trarar-se de chagas atônicas- nas
pernas. Este enfermo tendo sido estuporado, restou-lhe
huma grande debilidade das extremidades inferiores,
( q u e não podia andar sem moletas); era escabiozo,
teve huma diarrhea; e quando estava quazi são das ulceras, foi atacado de< hum tumor na região lombar
esquerda com inflamação escura , prurido, e grande edemacia em circunferência do ponto, que excedia a hum
palmo. Fiz aplicar topicamente a caranhir • <:or.i Ópio ,
e internamente, a tintura de quina coii ;,»i* de Lewis ;
e vinho, quanto Hjuizesse beber. No •';.* seguinte es,tava assás diminuída a inchação , e mais incommodos, patenteando-se huma pequena flictena no centro, que lançava alguma humidade: ao 3.° dia não havia couza alhuma notável: continua rao-se os remédios interna, e externamente até ao /y.° dia, que a inchação não existia,a pelle tinha adquirido a cor natural; e no local da
flictena apenas restava huma pequena ulcera cutânea que
cicatrizou em poucos dias pelos meios ordinários. (27)
IV.a

(27) O enfermo que faz o objecío desta observação,
foi visto e examinado pelo Medico «o rcesrao Hospital en' >

IV.4 Obs. F. de 44 annos vigoroio, c de huma
vida activa : havia alguns mezes que tinha sarnas: sentio repentinamente bunu iuchação com dor e vermelhidão escura na parte media externa da coxa , prurido j
flictena, e grande pezo : tendo passado dous dias em uzo
de banhos quentes sem sentir alivio, procurou consultar-mç. Tendo reconhecido ser Antraz, fiz aplicar a cataplasma dita: no fim de 3 dias, erão mui diminutos os
incommodos: a flictena rompeo-se, e começou a lançar pus
louvável, e no fim de oito dias o enfermo estava são. (^S)
V.a Obs. F. mulher que parecia de 30 annos, teve
hum tumor com grande edemacia, £ inflamação de cor
escura, sobre a espinha comprehendendo huma grande parte
das Omoplatas: tinbão-se-lhe. feito diversas aplicações, e
mesmo o Ópio em pequena quantidade, sem que obtivesse alivio. Fui chamado em consulta para ver ao 7.°
du ; tinha r> pulso pequeno, febril, calor ardente na
pelle, sede extroma , constipação de ventre , e sympto-.
mas gástricos, pedindo que se lhe tirasse o grande pezo
<jue tinha no local. Instei pela aplicação do Ópio em
grande quantidade, repetindo-se a cataplasma de seis em
seis horas, como era o meu methodo : internamente
tintura de quina composta de Lewis, e água vinhoza por
to-

tão rezidente José Carlos de Moraes, e pelo Mordomo, que
no dito m«z servia, João Ignacio Tavares, além de muitas
outras pessoas, como o Cirurgião chamado do banco, etc.
(28) Note-se que á segunda applicação da cataplasma tendo-se deitado pouco laudano, crescerão os incommodos, os
quaes cessarão logo que se^repetio em quantidade própria*

.

•toda a bebida : mezinhas laxativas, e rço seguinte dia
hum laxante a grande dose. A doente começou a ex«
perimentar alívios, sobre-veio a supuração, separarão-se
as partes esfaceladas, restando numa grande chaga, que
finalmente cicatrizou. £29)
Não sendo da mii-iha intenção formar hum grosso
volume, prodigaliza o theorias pompozas, com que a
mor parte dos escritores pfocurão illudir os leitores;
limito-me somente a destruir os erros práticos tão geralmente admittidos,e fazer publico o conhecimento do
Ópio topicameme entre os meus compatriotas, e nacionaés y 110 tratamento do Antraz ou Carbúnculo, e da Pushila maligna : por isso refiro-me á pura observaç"--' dos
factos de hum remédio, ainda que conhecido, , '-tico
uzado em semelhantes circunstancias , e do qual he o inventor o Medico Ducros. Os facultativos que possuírem'
os conhecimentos therapeuticos modernos, :i i desconhe«eráo o modo de obrar do Ópio, (;o) e quanto sua acção
DÓ-

(i<j) O facultativo assistente tendo sido testemunha
dos enfermos, que forão objecto, da II. e III. Obs., com
tudo temeo a sorte desta doente, sem recordar-se que
a inutilidade do Ópio dependia da diminuta quantidade que se applicava para huma inflammação que comprehendia quazi dois palmos: elle vio com maior tijfaçao diminuirem-se os symptomas, logo que se empregou o methodo descripto com toda actividade.
(?o) Veja-se M. M. de Cullen stir 1'usage de l' Ópio,
et Noveaux Elémens de Thérapeutique et de M. M, de J*
L. AUbert.
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pôde ser interessante no tratamento de certas
lucaes. Espero ter ainda a satisfação de poblicar os ir.eus
trabalhos, sobre o uzo tópico deste poderozo remédio, que a
Medecina possue, em outra enfermidade assás rebelde. QO
Os facultativos amantes da nobre Sciencia que exercitão', e da humanidade, que desejarem augmentar osseus conhecimentos; deverão repetir as observações sobre o uso do Ópio , a fim de ratificarem ou corrigirem
as-que se tem feito ; e publicando o resultado dos seus
trabalhos, farão hiun immortal serviço á pátria , e no
gênero humano. (5z)
F I M.
(31) Nos trabalhos que tenho debaixo da pena sobre a
] herapeutica Cirúrgica, farei ver os meus sentimentos,
desenvolvendo mais extensamente este e outros objectos
assâs inten cintes na pratica.
(33) O excellt are Tratado do Antraz ou Carbúnculo do*
an5 aes por M.r Charbert, Director e Inspector geral das
antigas Escolas Vetírenarias de França, cuja sétima edicção appareceo ern 1790, deve servir-nos de modelo e mesmo de estimulo a emprehendermos nbVos trabalho^ sobre
este objecto. Sete edicções em onze annos, atestao de
huma maneira transcendente a vantagem desta Obra. Se
em beneficio dos animaes, de quê os homens recebem
certoücominodos, seempregão tantos trabalhos, e diligencias para milhorar a sua sorte; quaes se não devem
directamente empregar a beneficio dos homens.' Eu qniqera que cada hum escrevesse o que soubesse
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