
SECCAO PORTUGUEZA >' Y 

No intuito de assegurar maior divulga& 6s materias contidas no Bolefim, e sobretudo 
visando a sabida da publica#ío portugueza mensalmente em vez de bimensalmente como 
se dava até agora, a Reparti+a Sanitaria Pan-Americana tomou a delibera& de combinar 
a edifão portugueza can a hespanhola e franceza. fazendo-a sahir regularmente urna vez 
por mez. Além de asegurar o apparecimento mais frequente do texto portuguez, a nova 
disposicão vem proporcionar aos leitores brasileiros ainda a vantagem de poderem acom- 
panhar a materia destinada primordialmente aos outros povos. 

A Lepra e o Seu Tratamento ’ 

Sendo a lepra urna molestia chronica e de longa duracão, o exito 
de qultlquer tratamento depende tanto da manutengão da saude 
geral do doente como de qualquer remedio especifico empregado. 0 
tratamento da lepra será discutido debaixo dos seguintes titulos: 

Tratamento Geral. 
Tratamento Especial: 

L 
E 
z) Rotina. 
P) Contra-indicaqões. 
c) Complicacões resultantes das inieccões: 1) Geraes; 2) Locaes. 

Tratr 
Trati 

Lmento-Locál. 
_ _ 

tmento das Compliea@es e Sequencias: 
a) Reaqáo da lepra. 
b) Ulceras: 1) Leproticas; 2) Trophicas. 
c) Tuberculose e lepra. 

Tratamento Geral 

No tratar a condicão geral do doente, convem accentuar os seguin- 
tes pontos. 

Molestias predisponentes.-As molestias predisponentes desempe- 
nham um papel importante na etiologia da lepra; tambem lhe atrazam * 
0 progresso . Por isso, emquanto nã;o se tiver cuidado com molestias 
taes como a syphilis, ancylostomiase e malaria, o tratamento especifico 
tem pouca probabilidade de exito. As injeccões do oleo de hydno- 
carpus podem ser dadas de conjuncto com o tratamento para urna . 

molestia concomitante; 6 aconselhavel, porém, suspender as injeccões 
emquanto se estiver dando cursos de N. A. B. (neo-arsenobillion) pois 

1 Extrahido do opusoulo “Leprosy: Symptoms. Diagnosis and Treetment.” By Robert 0. Coch- 
rano, M. B., Ch. B. (Glasgow) M. R. 0. P. (London) D. T. M. & H. (England), Medical Advisor, 
Mission to Lepers. 
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este medicamento é sujeito a produzir reacpões, mas durante OS sub- 
sequentes cursos mercuriaes, podem praticar-se as injeccões. 

Boa aiXmenta@.o.-Urna dieta convenientemente equilibrada é 
de grande importancia para o exito do tratamento da lepra. A 
dieta deve conter urna abundancia de legumes frescos e frutas. Con- 
vem evitar comidas velhas e parcialmente decompostas, assim como 
iguarias fortemente temperadas, tão apreciadas pelos povos orientaes. 

Prisão de ventre.-Chama-se attencão especial para a importancia 
deste assumpto, porque não é geralmente reconhecida no tratamento 
da lepra. A prisão de ventre é commum entre os leprosos, e 
um leproso victima desta condi#o não responde facilmente ao 
tratamento. 

I%ercicio.-Do mesmo modo que na tuberculose, assim tambem 
na lepra, constitue o exercicio um dos mais importantes adjuntos do 
tratamento, motivo pelo qual se faz grande insistencia sobre os exer- 
cicios graduados. Os leprosos, especialmente os que se acham nas 
primeiras phases, nao são doentes, e por isso podem ser gradualmente 
trenados até poderem fazer exercicios comparativamente violentos, 
isto é, andar a pé até chegar a urna distancia maxima de dez a quinze 
milhas por dia. No caso de jovens adultos, podem tomar parte em 
jogos taes como foot-óall e cricket. 0 treno physico constitue urna 
outra execellente forma de exercicio. Os exercicios devem parar 
antes de se fazer sentir o cansaco. 

Br puro.-0 ar puro desempenha um papel importante no trata- 
mento da lepra, do mesmo modo que no tratamento da tuberculose. 

Banhos.-Devem-dar-se banhos mornos e frios sempre que as 
facilidades o permittirem, e o doente deve ser bem friccionado depois 
do banho. Os doentes devem ser ensinados a friccionar-se uns aos 
outros. 

Actizuidade sexual.-Deve ser prohibida, pois tende a exgotar a 
vitalidade necessaria para vencer a infecgão. 

Tratamento Especial 

ROTINA 

Durante esta ultima decada o numero de remedios empregados 
para a cura da lepra têm constituido urna legião; mas um dos remedios 
mais efficazes utilizados é o oleo de hydnocarpus misturado com creo- 
soto (duplamente distillado) na proporcão de 4 por cento de creosoto. 
Urna outra mistura, que é mais dispendiosa, mas que pode ser utili- 
zada com bons resultados, é a mistura E. C. 0. da Escola de Medi- 
cina Tropical de Calcuttá. ìE esta uma mistura de ester de ethyla 
do oleo de hydnocarpus, 50 pints; azeite doce, 50 pints, e creosoto 
(duplamente distillado) 4 pints.2 Essa ultima mistura tende a 

1 0 pinl, medida ingleza, equivale a 0.56795 litro. 
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determinar reaccões mais fortes, e por isso deve ser empregada com 
grande cuidado. 

0 melhor meio de se administrar o oleo é o empregado e recommen- 
dado pela Calcutta School of Tropical Medicine, o methodo de 
infiltracño subcutanea. A technica é como se segue: Emprega-se 
,uma seringa de 10 centimetros cubicos com agulha de tamanho 
appropriado, e divide-se o carpo em oito partes, a saber: 

1. 0 aspecto extensor do braco esquerdo; 
2. 0 aspecto extensor do braco direito; 
3. 0 aspecto extensor do ante-braco esquerdo; 
4. 0 aspecto extensor do ante-braqo direito; 
5. A anca esquerda; 
6. A anca direita; 
7. 0 aspecto extensor da coxa esquerda; 
8. 0 aspecto extensor da coxa direita. . 
Nfio se deve nunca fazer a injeccão no lado interno de um membro 

ou perto de urna superficie ossea. 
Tendo escolhido um dos locaes acima descriptos, introduza-se a 

agulha com um impulso rapido para dentro da camada entre o feixe 
superficial e o feixe profundo (a agulha deve poder mover-se livre- 
mente debaixo da pelle) e injecte-se meio centimetro cubico, reti- 
rando-se em seguida a agulha parcialmente até que a ponta esteja 
livre de se emaranhar nos feixes, passando em seguida a introduzil-a 
em outro sentido e a fazer urna nova injeccão de meio centimetro 
cubico. Continue-se assim em torno de um arco de circulo do qual 
sirva de centro a primeira punccão da agulha. Desta maneira deve-se 
poder injectar 5 centimetros ou mais com urna só punecao da pelle. 
Dão-se injec@es duas vezes por semana, comcando com 1 c. c. 
(em casos de pelle má com meio centimetro cubico) e subindo até 
12 c. c., fazendo-se os augmentos por meio centimetro cubico de cada 
vez. Durante o tratamento é necessario vigiar quaesquer reaccões 
que possam occorrer. Comquanto não se possa estabelecer quaesquer 
regras fixas quanto á parada das injeccões durante urna reac@Xo, 
ainda assim as seguintes podem servir de principio orientador: Se a 
temperatura persistir por mais de 24 horas depois da injeccão não se 
deve augmentar a dose; se se mantém durante mais de 48 horas, 
divide-se a dose ao meio; se se mantém por mais de 62 horas, sus- 
pendam-se as injeccões. A medida que se adquire experiencia veri- 
fica-se muitas vezes que a injeccão de doses pequenas pode ser con- 
tinuada cautelosamente não obstante as pequenas elevapões de tem- 
peratura. 

CONTRA-INDICA@ES 

Tuberculose pulmonar.- 8 esta a principal contraindicacao ao 

b 

1 

I I 

tratamento. 0 oleo de hydnocarpus e os seus derivados dâ;o lagar a 
fortes reacpões nos casos complicados pela tuberculose, e por isso 
não convem dar o tratamento. As reac@es correm o risco de causar 
serias exacerbacões do processo tuberculoso. 
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- Nephrife.-A nephrite é uma complica@o commum da lepra, e 
as autoridades de Culion accentuam os effeitos prejudiciaes que podem 
ser produzidos em taes casos com os preparados do oleo de hydno- 
carpus. 

Lesões dos olhos-Irite e iridocyclite.-Se o doente soffre de irite 
ou se se desenvolve esta molestia durante o tratamento, ou mesmo 
inflammacão das partes componentes dos olhos, deve-se suspender o 
tratamento immediatamente e tratar activamente a lesão dos olhos, 
não se devendo continuar com o oleo de hydrocarpus senão depois de 
completamente restabelecidos os olhos. 

Vista confusa.-fi este um symptoma de que se queixam muitas 
vezes os doentes durante o tratamento com os preparados do oleo de 

c hydnocarpus, e é isso provavelmente urna manifestacão toxica do 
medicamento. Cumpre suspender as injeccões, e tenho verificado 
que dá resultado benefico urna applicacão de 5 grãos de chlorureto 

I de ammonio tres vezes por dia. (Grão=grammas 0.0648.) 
DeMidade.-Nâ;o convem dar o oleo de hydnocarpus a um doente 

debilitado ou emmagrecido. As vezes acontece que, com urna con- 
tinuacão de doses grandes (de mais de 10 c. c.) durante periodos 
longos, o doente comeca a perder peso, e se se continuar o tratamento, 
resulta em urna debilidade rapida. e de bom aviso, pois, em se 

. chegando á dose de 12 c. c., voltar a 5 c. c., e comecar a subir de novo. 
Verihca-se ás vezes ser de beneficio a suspensão das injecgoes durante 
duas ou tres semanas a intervallos de alguns mezes. 

COMPLICAC$ES RESULTANTES DAS INJECtJóES 

1) Geraes.-a) Imme&atas.-Alguns doentes queixam-se de ton- 
teiras, falta de ar, e uma sensacão de peso no peito logo após a injeccão. 
Geralmente basta um pequeno repouso em posicão horizontal para 
vencer esta condi@o Se se faz uso dos preparados de esteres e se se 
penetrar em urna veia, resulta usualmente um forte accesso de tosse. 
Este passa sem grande demora, e em regra geral não tem gravidade. 
Quando se faz uso do oleo, é preciso ter o cuidado de ver que a ponta 
da agulha não tenha penetrado em urna veia; isto se pode fazer 
puxando brandamente o embolo da seringa antes de injectar o oleo. 
Se apparecer sangue no cano da seringa B porque a agulha entrou na 
veia. E preciso não desprezar o perigo de embolias de gordura. A 
maior parte das complicacões immediatas não têm grande impor- 
tancia, mas algumas vezes são aproveitadas pelos doentes mais 
timidos como desculpa para suspender o tratamento. 

6) Demoradas.-Queixas frequentes de dôr e tosse acompanhadas 
de perda de peso devem prevenir o medico contra a possibilidade da 
activa@0 de um foco tuberculoso latente. Se o doente se queixa 
da persistencia de dôr de cabeqa, tonteiras e mal estar geral, conve& 
examinar cuidadosamente a ouriua á procura de albumina e outros 
constituintes anormaes. 
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COMPLICA@ES QUE SE SEGUEM dS INJEC@ES 

2) Locaes-Complicacões no ponto da injeqão.-Se as injeccões 
forem dadas convenientemente, não deve haver dar senão durante 
alguns minutos logo após a injeccão. Se a dar continuar sem 
inflammacão ou induracão, pode ser devida á contusão do tecido em 
consequencia do emprego de urna agulha rombuda ou ao facto de 
ter sido feita a injeccão perto de urna superficie ossea. 

Indura@o.-Se se injecta mais de um centimetro cubico em um 
lagar, podem apparecer entumecimentos indurados. Estes devem 
ser tratados por fomentacões. 

Akicessos.-Urna quantidade por demais grande injectada em um 
só ponto pode provocar um abscesso. Neste caso deve-se aspirar o 
abscesso, injectando-se em seguida urna fraca tinctura de iodo depois 
de extrahido o pus. A n&o ser que taes abscessos sejam muito 
grandes, ou no caso de repetidas accumulacões de pus, não devem 
ser rasgados, pois verifica-se ser esteril o pus. Se a seringa ou a 
agulha estiver contaminada, qualquer abscesso que possa resultar 
deverá ser tratado por meio do tratamento cirurgico commum por 
incisões e drenagens superficiaes. 

Tratamento Local 

Tratamento com acido trkhloracetico.-Ha muito tempo que se tem 
feito uso de contra-irritantes de varias especies no tratamento da 
lepra. 0 melhor destes 6 o acido trichloracetico; cumpre pintar 
todas as manchas com este acido diluido na proporcão de 1: 5 para o 
rosto, e de 1: 3 para o carpo. Nã;o convem pintar senão urnas poucas 
de manchas em cada vez, e o mesmo grupo de manchas não deve ser 
pintado mais de urna vez em dez dias. 0 acido trichloracetico é 
um forte irritante e pode causar ulcera@0 se fôr empregado sem 
cautela. Para nodulos pode-se empregar o acido na proporcão de 
um para um, mas apenas para pintar uns poucos em cada vez. 

Tratamento das Complicacões e Sequencias 

a) Reacgão da Lepra.-Esta, na sua forma mais pronunciada, se 
denomina ‘(febre leprosa,” e 6 urna condicão importante que deve 
ser reconhecida por todos que tratam de leprosos. Observa-se tanto 
em doentes tratados como em náo tratados; com mais frequencia 
nos primeiros. 0 tratamento tende a destruir focos bacillares, e 
assim pode precipitar um reaccáo. A reaccáo leprosa comeca usual- 
mente coi urna eleva@0 da temperatura e, especialmente em casos 
de pelle, podem apparecer novas erupcões. Estas podem ser erythe- 
matosas, papulares, vesiculares ou nodulares, conforme a phase da 
molestia e a severidade da reaccão. Quando os accessos forem 
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brandos e o doente estiver na phase de immunidade incipiente, a 
febre viva provocada por tal reaccáo 6 usualmente benefica. Mas 
nas suas formas mais fortes, principalmente na phase náo immune, 
as reaccões sáo prejudiciaes, e se forem repetidas, ou se durarem em 
alguns casos durante algumas semanas, pode iniciar-se urna condicáo 
detitiva de cachexia. A reacpáo leprosa náo só se manifesta sob a 
forma de febre e exacerbapáo dos symptomas da pelle, senáo tambem 
com dores rheumaticas, nevrite, orchite, ou adenite. A nevrite que 
ás vezes se observa pode ser muito severa, e o nervo pode ficar 
entumecido e dolorido, .podendo resultar um abscesso. Têm sido 
propostas diversas theorias quanto á natureza da reacoáo leprosa, 
mas qualquer que seja a explicacáo, 6 importante reconhecel-a e . 
tratal-a. Os accessos benignos só podem ser descobertos fazendo-se 
graphicos regulares da temperatura. B melhor fazer quatro registros 
de hora em horas, sendo reguladas as injeccões conforme o graphico. 

. Em casos mais fortes, o doente deve recolher-se ao leito, sendo-lhe 
administrado um aperiente salmo. Se forem muito fortes as dores de 
cabeca ou as dores rheumaticas ou nevralgicas, convem dar phenace- 
tina ou aspirina. Sáo beneficas grandes doses de bicarbonato de 

. 
adrenalina a 1: 1,000, na dose de 10 minims (minim= 0.06 c. c.- 
cgrca de urna gota) para 30 minims de solupáo salina normal. Se a 
febre durar mais de urna semana consegue-se ás vezes terminar 
abruptamente a reaccáo por meio de uma injecpão de 2 a 4 centi- 
grammas de tartrato de antimonio e potassio. Durante a phase 
febril aguda 6 indicada uma dieta branda e semi-fluida. Se existe 
uma nevrite concomitante, e se o nervo atacado estiver entumecido, 
tenso e dolorido, convem abrir bem a bainha do nervo e fechar a 
ferida. 

6) Tratamento de Ulceras.-Dividem-se estas naturalmente em 
dois typos: 1) Ulceras leproticas verdadeiras; 2) Ulceras trophicas, 
seguindo-se a destruicáo dos nervos. 

Ulcenis leproticas .-Estas podem ser tratadas com applicagões de 
oleo de chaulmugra cru. Com um tratamento cuidadoso e com a 
devida attencáo pelo asseio geral, costumam limpar-se. A ulceracáo 

l da mucosa nasal 6 ás vezes enfadonha e o unico remedio consiste no 
emprego de : 

I$. Camphora 3ii (grammas 7.776). 
* Creosoto 3ii (grammas 7.776). 

Oleo de hydnocarpus Bi (grammas 31.1028). 
Oleo de oliva. 

S. Colloquem-se duas ou tres gotas dentro do nariz duas vezes por semana. 

Pode-se evitar a formacáo de crestas, embebendo um pouco de gaze 
em parafina liquida e applicmdo-a á noite e pela manhá. 

Ulceras trop7&as.-No caso de pequenas esfoladuras, estas podem 
ser selladas por applicagóes de tinctura de benjoim composta, depois 
de completa limpeza com iodo. As ulceras grandes podem ser 
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tratadas com gaze embebida em tinctura de iodo ou em fuchsina 
basica a 1 :lOOO. Para limpar ulceras putrefactas, convem limpar 
a superficie com urna solucáo quente de permanganato, enxugando-a 
em seguida e applicando-lhe urna gaze embebida em tinctura de iodo. 
As vezes se applicam fomentaoões quentes e compressas molhadas 
a ulceras grandes e putrefactas na esperanca de que deste modo 
possam separar-se mais rapidamente as crestas; mas os tecidos 
desvitalizados náo respondem a tal tratamento, ao passo que a pelle 
vísinha torna-se edematosa e vermelha, e, embora se separem urnas 
poucas crestas, ainda assim as compressas quentes e humidas pro- 
porcionam um bom meio ambiente para organismos septicos, e em 
vez de limpar a superficie impura, a infeccáo se espalha e existe 
grave perigo de seguir-se urna gangrena humida. 0 melhor meio de 
tratar ulceras putrefactas e&ensas consiste em laval-as bem com 
urna solucáo quente de permanganato; pode-se empregar um banho 
de permanganato, mas a parte náo deve ser mergulhada no mesmo 
por mais de 10 minutos; depois do banho a superficie ulcerada se 
limpa sendo removidas cuidadosamente com um forceps todas as 
partes soltas e passando-se em seguida a enxugar bem a superficie; 
a-seguir applica-se tinctura de iodo á superficie inteira, e cobre-se a 
ulcera com pó boroiodoforme a 1: 3 e se applica urna gaze secta, col- 
locando-se em seguida urna atadura. Em casos graves poderáo ser 
necessarios curativos de quatro em quatro horas. No caso de haver 
osso necrosado, torna-se evidentemente necessario removel-o. Muitas 
feridas trophicas adeantadas ficam inficionadas com bichos, resultado 
de negligencia continuada quando o doente está fóra de urna asylo 
de leprosos. 0 meio mais efficaz de tratar a infeccáo de bichos 
consiste em matal-os com chloroformio e extrahil-os a forceps. Tam- 
bem se emprega terebentina, mas náo dá resultados táo satisfactorios, 
pois náo mata os vermes instantaneamente como acontece com 0 
chloroformio. Muitas vezes observarn-se ulceracões trophicas com 
saccos, e quando taes saccos apparecem nos pés e nas máos a infecoáo 
tende a alastrar-se pelas bainhas dos tendões abaixo e o processo 
septico 6 diacil de controlar, havendo perigo em abrir o sacco inteiro, 
oIqueipode:dar logarlaymaior disseminaoáo da infeccáo. Estes saccos 
muitas vezes saram rapidamente com a injeccáo de tintura de iodo 
em todo o seu comprimento. Isto se faz um dia sim um dia náo até 
que o sacco,se feche. Devido á falta de sensacão de dôr nos casos 
anesthesicos secundarios, pode-se usar livremente a tinctura de iodo, 
e já que se trata de urna solucáo de espirito, desapparece a objeccão 
a compressas:molhadas. 

c) Tuberculose e Lepra.-Como ficou dito acima, a tuberculose 
activa constitue uma:contra-indicacao para a therapeutica da chaul- 
mugra. Podem-se empregar os esteres de ethyla de oleo de figado 
de bacalhau (Urna parte), oleo de oliva (4 partes) e iodo (urna quarta 

. 
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parte), dose de 0.25 c. c. a 4 centimetros cubicos,ou então o morrhuato 
de sodio a 3 por cerito. Com este tratamento tanto a tuberculose 
como a lepra tendem a sarar; mas taes casos estáo usualmente tao 
adeantados que um tratamento especial é de pouco proveito. 

Sobre o Uso de “Alepo&” Fraccão Seleccionada dos Saes de 
Sodio dos Acidos Gordurosos Totaes do Oleo de 

Hydnocarpus no Tratamento da Lepra 3 

Em 1916 Rogers constatou o emprego dos saes de sodio dos acidos 
gordurosos de baixo ponto de fusã;o do oleo de chaulmugra intra- 
venosamente na lepra, com a produc@o de reacgões geraes e locaes, 

r acompanhadas pela destrui@o dos bacillos da lepra nos tecidos. 
Este methodo tinha o inconveniente de irritar as veias no ponto da 
injeccáo, o que dava logar á sua obliteracáo, tornando muito difhcil 

l 
a applicapáo em alguns homens e na maior parte das mulheres e 
creancas; deu isso logar a que fosse substituido em grande parte pela 
injeccáo intramuscular dos esteres de ethyla, depois que Dean e- 
Hollmann haviam mostrado o valor dos mesmos em muitos casos 
em Honolulu, pelo anno de 1918, embora algumas autoridades con- 
tinuem a considerar a injecgão intravenosa original como methodo 
mais activo de tratamento. Rogers verificou tambem que o acido 
chauhnugrico de alto ponto de fusáo exercia pouca ac#o na lepra, 
e que os seus saes de sodio eram menos soluveis e mais irritantes 
do que os de ponto de fusáo mais baixo que havia empregado no 
principio, ao passo que ultimamente havia se convencido mais do 
que nunca de que o primeiro methodo é mais efficaz do que os esteres 
de ethyla, motivo pelo qual tem procurado vencer a difficuldade no 
incommodo das veias pelo emprego de saes de sodio, potassio e 
ammonio dos acidos gordurosos de ponto de fusáo inferior, depois 
da retirada da maior parte dos acidos chaulmugricos, saes esses que 
haviam sido feitos para elle pela gentileza de Burroughs, Wellcome 
& Co., de Londres, mas sem exito com as soluoões de 3 por cento 
até entáo utilizadas e recommendadas por elle. 

Experimentando em vez disso uma solupáo de 1 por cento dos 
l saes de ponto de fusáo inferior, e na temperatura de 38 graus centi- 

grados, que eram quasi que as mesmas fracgões que elle empregára a 
principio e com exito em Calcuttá, conseguiu dar até seis injeccões 

* em uma veia comparativamente pequena em dois doentes sem 
difhculdade, embora todas as veias maiores dos mesmos doentes 
tivessem sido rapidamente obstruidas com urna solu~ão de 3 por 
cerito. Além disso, e o que é ainda mais ímportante, as reacpões e o 
progresso resultante foram ao menos táo bons como os que resultaram 
das solupões mais fortes, devido presumivelmente ao facto de per- 
manecer o remedio em solupáo activa em vez de ser precipitado pelo 

* Por Sir Leonard Rogers, British Empire Relief Association. 
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sangue, de modo que este methodo é bkm merecedor de urna expe- 
riencia completa. Além disso esta preparacáo é praticamente 
indolor quando applicada pela injeccáo intramuscular ou subcutanea, 
prestando-se, pois, a ser empregada por todos os tres methodos. 

Hado de emprego.-As solucões de 3 por cento e de 1 por cebo 
podem-se compor com 0.5 por cento de acido phenico em frascos 
cobertos de capsula de borracha e esterilizados, ou em urna autoclave 
ou, quando náo houver disponivel este apparelho, aqueoendo-se até 
o ponto de fervura em um banho de agua durante meia hora em tres 
dias consecutivos, o que náo concentrará as solugões, podendo as 
doses ser apanhadas em seringa esterilizada por meio de puncgão da 
capsula, como se faz com a vaccina, em hospitaes, etc., ou guardadas 
em ampollas para casos isoladas, no caso de ser isso preferido. 
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Dosagem.-Convem lembrar que doses intravenosas muito pequenas 
de hydnocarpatos de sodio podem occasionalmente produzir reacpões 
por demais longas e severas, de modo que é melhor comecar com doses s 

subcutaneas de 1 centimetro cubico, augmentadas em 0.5 c. c. ate 
5 c. c. ou mais duas vezes por semana, até que o organismo esteja 
saturado até certo ponto, e em casos que náo estejam muito adean- 
tados e que apresentem reacgões febris ou locaes ligeiras, estas doses 
podem bastar para dissipar os symptomas. Em casos que náo se 
dêem bem com tal tratamento, podern applicar-se as injeccões intra- 
venosas urna vez por mez, alternando com as intramusculares, come- 
gando com 1 c. c. de urna solugáo de 1 por cento e augmentando a 
dose pela mesma quantidade em cada injecpáo até 5 a 10 c. c. As 
injec$es subcutaneas podem ser dadas com vantagem por baixo de 
merentes lesões como recommenda o Dr. E. Muir com os esteres de 
ethyla e o oleo creosotado de hydnocarpus wightiana, e elle tem 
acrescentado ultimamente ao seu tratamento o emprego intravenoso 
de hydnocarpato de sodio a 1 por cerito, alternado com o seu oleo 
creosotado de hydnocarpus wightiana. Um methodo intravenoso 
alternativo empregado pelo Dr. Muir que náo é acompanhado de 
incommodo das veias consiste em empregar uma seringa de 20 c. c., 
e, depois de fazer punccáo na veia, aspira-se o sangue para dentro da 
seringa até uma quantidade de duas a tres vezes a dose da solugáo 
que se trata de dar e que se mistura fazendo rotacáo da seringa no 
seu eixo maior com a agulha na veia, depois do que se faz injeccáo 
da quantidade toda; e elle tem dado até 7 c. c. de urna solucáo de 2 
por cerito, com apenas urna ligeira tontura passageira. 

Depois de qualquer reaccáo bem marcada, convem omittir as doses 
intravenosas durante dez a quatorze dias. 

0 producto B supprido por Burroughs Wellcome & Co. em vidros 
contendo 25 grammas, ao preso de 5 shillings e 6 pence cada um, 
assim tambem como na forma de solupões esterilizadas de 1 por 
oento e 3 por cerito, em vidros de capsula de borracha, de 10 c. c., 
a 1s shillings por duzia de vidros. 
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