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INTRODUCÇÃO 

A obrigação, imposta pela lei, de apresentar uma disser
tação para encerramento do curso medico deu-nos occasião 
a escrevermos este trabalho sobre as hepatites suppuradas , 
porque nos impressionou sobremodo um memorável caso 
occorrido no Hospital de Santo Antonio, na clinicado nosso 
Professor o Ex.mo Snr. Dr . Azevedo Maia. Esse caso cli
nico que no fim apresentamos é suggestiv.o por mais de um 
motivo. 

Sob o ponto de vista etiológico, põe em relevo a i n 
fluencia do calor e do alcoolismo ; sob o ponto de vista sym-
ptomatologico, elle é um curioso e raro caso de hepatite de 
apparecimento repentino e fulminante,—caso para pôr ao 
lado d'aquelles que Torgue e Reclus referem no Seu recente 
Tratado de Therapeutica Cirúrgica. " 

Pelo que respeita ao t ractamento, o caso que apresenta
mos contribue para applaudir o methodo de Stromeyer Lit
tle, mas vae u m pouco mais longe porque insinua a cure -
tagem ulterior da superficie do sacco, curetagem que salvou 
o doente da morte quasi certa. Esta ousada intervenção, 
realisada pelo ex.m° Professor Dr . Azevedo Maia, é um fa-
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cto talvez novo na therapeutica e por isso mesmo vem lan
çar uma instructiva luz sobre a therapeutica cirúrgica dos 
abcessos hepáticos. 

O caso foi tão notável que me determinou a estudar o 
assumpto então ventilado. 

Do estudo feito nos intervallos deixados pelos muitos 
affazeres do quinto anno do curso, resultou a modestíssima 
dissertação que a lei me obriga a defender perante o jury que 
me vae julgar. Eu não desconheço que o meu trabalho es
tá eivado de vicios constitucionaes herdados do seu auetor; 
sei quanto c temerária a apresentação d'esta dissertação mal 
elaborada, mas conto que a generosa benevolência que sem
pre me foi dispensada durante o curso medico, mais uma vez 
recaia sobre quem é tão sincero na confissão da sua incom
petência e na sol licitação de toda a benévola protecção do 
illustrado jury. 

0 nosso modesto trabalho principia por uma resenha 
histórica depois da qual segue a etiologia, onde aparta
mos uma série de causas individuaes e de causas exterio
res ao individuo ; vem em seguida a parte propriamente cli
nica que. abre pela symptomatologia, inclue o diagnostico, 
a evolução, o prognostico da doença e fecha com o trata
mento que julgamos dever ser feito pelo methfodo de Stro-
meyer Little, seguido ou não pela curetagem do sacco pu
rulento. 



PARTE PRIMEIRA 

HISTORIA 

A hepatite suppurada é conhecida desde a 
mais remota antiguidade, tendo sido descripta 
por Hypocrates, que já havia notado a existência 
de abcessos do fígado, consecutivos uns á diar-
rheia prolangada, outros á dysenteria. 

Galeno e Celso não se limitaram a notar a 
existência da doença, mas deram descripções 
notavelmente verdadeiras a que os successores 
d'aquelles medicos poucas ou nenhumas addic-
ções ou correcções fizeram. 

Por isso a edade media viveu quasi exclusi
vamente das tradicções da medicina antiga e na
da juntou aos conhecimentos da hepatite. 

E' preciso chegar ao principio do nosso sé
culo para assistirmos a uma era nova na histo
ria das inflammações hepáticas. 
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Então os medicos das colónias inglezas e fran-
cezas principiaram a devotar-se ao estudo da 
pathogenia d'aquellas affecções e a progressos 
da cirurgia, e animando os cirurgiões a intervirem 
ousadamente na salvação dos doentes condemna-
clos a uma morte quasi certa fizeram despertar 
pelas suppurações hepáticas um, interesse até 
então injustificado. 

Depois, a vida nova trazida pelas necessida
des d'esté século—as expedições, as campanhas 
nos climas quentes, a exploração e a colonisação 
de regiões insalubres—tudo isto patenteiou aos 
pathologistas e aos cirurgiões um vasto campo 
de exploração clinica, vulgarisada nas numero
sas publicações que então principiaram: a appa-
recer. 

Foram principalmente as campanhas do Egy-
pto e da Syria e a conquista de Algeria que aos 
medicos forneceram dados sobre os quaes se 
estabeleceram as theorias pathogenicas da he
patite e em-que se basearam os multiplicados 
methodos do tractamento. 

E ' interessante assistir ás transformações por
que, em tão pouco tempo, passaram as theorias 
pathogenicas e seguir a evolução d'esse estudo 
que, aliás, ainda não está completo. 

Cada medico, notando o predominio de in
fluencia de um certo elemento etiológico, con-
siclerava-o xomo causa exclusiva da inflammação 
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hepática te : construía uma theoria pathoge.nica 
adequada á natureza da causa apontada. 
• E ' assim que o celebre Larrey, tendo servi

do nas campanhas do Egypto e da Syria, attri
bue a hepatite ao calor ardente do dia e pensa 
que sob esta influencia, as gorduras do epiploon 
e do tecido cellular se liquefazem e, levadas na 
corrente circulatória, vão depositar-se no fígado 
produzindo a tumefacção e a inflammação d'esté 
órgão. 

Depois,de Larrey apparece Annesley que no-, 
tando a frequência da dysenteria nos casos de 
abcessos do fígado ligava-os por uma mesma-
pathogenia, exercendo uma sobre outra certa 
influencia no seu desenvolvimento. Para elle as 
perturbações da glândula hepática occasionavam 
a es tase 'da bilis, que produzia uma congestão 
hepa-tica, a qual, depois por uma causa etiológica 
tal como-um traumatismo, o alcoolismo, etc., 
accasionava a inflammação e ficando depois a 
bílis : alterada, ella ia produzir uma irritação na 
mucosa intestinal e, d'ahi, a dysenteria; por seu 
lado o sangue viciado nos casos de perturbações 
intestinâes ia' ter ao fígado e ahi occasiònava a 
hepatite. 

E m seguida vem a theoria de Budd . Este 
medico inglez, impressionado pela relação entre 
a dysenteria e a hepatite, liga-as pelos laços pa
t h o g e n i e s , mas fazendo sempre depender a he
patite suppurada da dysenteria. Esta theoria 

s 
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perdeu algum valor desde que Bristowe, pelo es
tudo minucioso em autopsias praticadas em in
divíduos fallecidos de abcessos hepáticos, con
clue que existem grandes abcessos precedidos 
de dysenteria mas que também muitos ha que 
o não são e nos quaes a autopsia não revela ul
ceras intestinaes. 

Depois apparece Haspel que faz depender a 
hepatite da malaria. Segundo este medico o 
miasma palustre é a causa commum da hepatite, 
da dysenteria e das febres intermittentes. 

Jacquot mostrou que não havia relação en
tre a hepatite, a malaria e a dysenteria. 

O calor tornou a conquistar a sua importân
cia etiológica depois que Rouis e Morehead nos 
seus estudos chegaram a demonstrar a relação 
entre a hepatite suppurada e a dysenteria, attri-
buindo-a á alta temperatura que irra actuar prin
cipalmente sobre o fígado em virtude dà rare-
(acção do ar atmospherico que, diminuindo a 
quantidade de oxigénio, perturbava-o na sua nu
trição e tornava-o sede d'uma hyperemia activa 
que favorecia a inflammação e a suppuração. 

Sachs e Fayrer também são de opinião que 
a alta temperatura pode produzir a hepatite pela 
diminuição da actividade respiratória e pelo de
senvolvimento das funcções do fígado, resultan
do d'ahi um estado congestivo que pela "sua du
ração predispõe o fígado a inflammar-se e a sup-
purar debaixo da mesma influencia. 
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P o r ultimo apparece o sábio Dutrouleau que, 
não podendo deixar de reconhecer a influencia 
das causas metereologicas no apparecimento da 
hepatite e da dysenteria e notando a frequente 
coexistência d'estas duas doenças, attribue-as a 
uma causa eommum, o miasma palustre, loca-
lisando-se ora no intestino, ora no fígado, ora 
nos dois órgãos ao mesmo tempo. Esta opinião 
mereceu ser perfilhada por Cyr, Kelsh, Kiener, 
e outros auctores. 

Modernamente a pretendida descoberta do 
agente da dysenteria (micrococcus e bacillus, de 
Kock e Barbes, amaebe coli, de Kartulis) justifi
caram a concepção da génese da hepatite por 
effeito da migração dos parasitas dysenteroge-
nicos, desde as ulcerações intestinaes até ao pa
renchyma hepático. 

Mais recentemente ainda, Bertrand pretende 
que a suppuração hepática, d'origem tropical 
é independente dos suppostos agentes da dysen
teria devida aos micróbios pyogenicos banaes, 
principalmente ao s taphylococcus. 

Quanto mais se tem descido na inquirição 
da causa da hepatite suppurada, quanto mais 
amplo tem sido o campo das investigações ana-
tomo-pathologicas,. tanto mais se tem esquecido 
os outros elementos do problema etiológico. 
Passou-se do exclusivismo das causas meteoro
lógicas para o exclusivismo das causas micro
bianas. 

* 
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, O reconhecimento d'esté defeito leva-nos a 
estudar nas paginas seguintes, consagradas á 
etiologia, as différentes causas que teem sido 
apontadas «como originando a hepatite, causas 
que dividimos em individuaes e exteriores ao 
individuo; 



PARTE SEGUNDA 

ETIOLQG.IA 

CAPITULO I 

C A U S A S I N D I V I D U A E S 

EDADE—Diz-se que os adultos estão mais pre
dispostos a contrahir a hepatite suppurada do 
que as creanças. 

E ' sebretudo entre os militares que se obser
va o mais das vezes os abcessos do fígado. 

Nas creanças é muitíssimo rara esta doença, 
e se apparece é nos recem-nascidos provindo 
d 'uma inflammação das veias umbilicaes. 

SEXO—Os homens estão também mais pre
dispostos a serem atacados por esta doença, e 
a razão é que o homem está mais sujeito a pri
vações, fadigas e excessos do que a mulher . 

RAÇA—A raça tem também uma importância 
etiológica, pois nota-se que são principalmente 
os europeus que nos paizes quentes são ataca
dos d'estes abcessos, emquanto os indigenas 
o são muito menos. 
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A razão está talvez em que os indígenas es
tão já habituados ao seu meio de condições 
bastante desfavoráveis, emquanto o europeu que 
ahi se encontra, conservando os seus hábitos está 
mais predisposto a ser accomettido por esta 
doença. 

CONSTITUIÇÃO—É muito natural suppôr que 
no individuo que se encontra já bastante deterio
rado por doenças anteriores e muito principal
mente por cachexias palustres o fígado d'esse 
individuo é de preferencia atacado. 

PROFISSÃO—Tem-se reconhecido também que 
quanto mais penosa fôr a profissão do individuo 
tanto mais este individuo está apto para contra-
hir esta doença. 

ALCOOL—Certos auctores e entre elles Fayrer , 
Roux e Sachs dão ao alcool um importante pa
pel na etiologia d'esta doença. 

E Efectivamente não custa a admitt ir esta etio
logia pois sabemos que mesmo nos nossos cli
mas o excesso do alcool dá origem a uma in-
flammação chronica do fígado e não admira por 
tanto que nos paizes quentes esses excessos hy-
peremiem muito mais rapidamente o órgão h e 
pático dando logar a uma hepatite suppurada . 
No caso que observamos e que vae relatado na 
ultima parte do nosso trabalho, este elemento 
parece ter tido uma grande influencia no desen
volvimento do enorme abcesso hepático que o 
doente apresentava. 
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CORPOS ESTRANHOS DAS VIAS BILIARES—Os cál
culos biliares podem também dar origem a uma 
inflammação e suppuração primeiramente limi
tada ás paredes dos canaes e estendendo-se em se
guida ao parenchyma hepático visinho e dando 
origem a um abcesso. E ' esta a causa mais com-
mum dos grandes abcessos do fígado quando 
elles apparecem nos climas temperados. 



CAPITULO II 

CAUSAS E X T E R I O R E S 

ALTITUDE—A altitude tem sido também con
siderada por alguns auctores, entre elles Rendu, 
como factor de certa influencia no desenvolvi
mento dos grandes abcessos do fígado. 

E m abono d'aquelle elemento apresentam-se 
estatísticas tendentes a provar que é rarissimo 
cncontrar-se d'estes abcessos acima de mil e du
zentos metros. 

Infelizmente ha também estatisticas que pro
vam a invalidade da altitude como factor etio
lógico. 

HUMIDADE—Alguns auctores consideram tam
bém de grande importância na etiologia d'esta 
doença o grau de humidade, baseando-se na ex
trema raridade d'estes abcessos nos paizes de 
atmosphera secca, 

Aquelle factor, porém, é muito variável co
mo o demonstra a Géographie Médicale, 
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CALOR —Sachs, Fayrer, Layet e Niélly são 
de opinião que a hepatite suppurada é usual 
nos climas quentes em virtude da.al ta tempe
ratura. . . . 

Sachs julga que a temperatura elevada, di
minuindo a actividade respiratória e exageran
do as íuneções do fígado, -collòca este: órgão 
n 'um estado congestivo, cuja permanência o pre
dispõe para se inflammar e suppurar sob a acção 
da mais insignificante causa occasional. Na opi
nião de Cyr, a elevação da temperatura traz com-
sigo a rarefacção do ar e, como consequência 
uma oxigenação insufficiente do sangue, em vir
tude da qual o fígado recebe materiaes mal ela
borados que ficam a actuar n'elle d 'uma manei
ra irri tante. Km auxilio d'esta theoria vem tam
bém o saber-se que é extremamente raro encon-
trar-se esta doença no norte da Europa, ao con
trario do que succède nos paizes do sul, onde 
ella é mais frequente, não chegando comtudo 
a att ingir uma cifra tão elevada como nas re
giões intertropicaes. 

Todavia a influencia da temperatura não es
tá completamente averiguada, por quanto, a ac-
ceitarmos o calor como elemento essencial na 
producção da hepatite, deveríamos encontrar 
tantos mais casos quanto mais elevada fosse a 
temperatura, e nós vemos por estatísticas apre
sentadas por alguns auetores sob différentes 
paizes da zona tórrida, que os grandes abcessos 
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não att ingem o máximo de frequência nos pai-
zes de maior elevação thermica. 

Alem d'isto Richand refere que esta doença 
é mais frequente na Cochinchina do que em 
Bengala posto que a temperatura n'esses dous 
logares seja a mesma. De resto, a ser verda
deira a theoria de ,Sachs, dever-se-ía também 
encontrar nos climas temperados um grande 
numero de affecções hepáticas entre os indiví
duos que trabalham constantemente no meio 
d 'uma temperatura elevada; a verdade, porém, é 
que isto não se observa. 

Pelo que acabamos de vêr não nos parece 
que o calor seja um elemento que por si só pos
sa dar origem a uma hepatite suppurada; é pre
ciso que a esse elemento venham associar-se os 
desvios de regimen, os alimentos excitantes, 
excessos alcoólicos, outras tantas causas que.po-
dem explicar de uma maneira satisfactoria a in-
flammação e a suppuração do órgão hepático. 

D I F F E R E N C E E N T R E A T E M P E R A T U R A D I U R N A E 

NOCTURNA — As variantes de temperatura teem 
uma influencia muita mais acceitavel na produ-
cção d'esta doença. 

Nos climas quentes, e muito part icularmente 
na zona tórrida, n'uni grande numero de paizcs 
a dias de calor abrazador suecedem noites mui
tíssimo frias. 

Esta opinião é muitíssimo racional se notar
mos que a alta temperatura do dia provoca uma 
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grande affluencia do sangue á pelle e desde o 
momento e.m que a essa alta temperatura sobre-
venha um resfriamento brusco, ha um affluxo 
de sangue em sentido contrario, isto é, da pelle 
para os órgãos internos chegando ao fígado e 
produzindo ahi uma congestão que pódc dar 
logar a inflammação d'esté órgão. 

REGRESSO AOS PAIZES TEMPERADOS—E' certo 
que ha casos, felizmente muito raros, de indi
víduos terem voltado dos paizes quentes para 
os paizes temperados e serem aqui atacados pela 
doença em questão. 

E ' principalmente em Inglaterra que teem 
apparecido alguns d'estes casos. Parece-nos que 
assim como ha casos de indivíduos serem ata
cados por esta doença logo que desembarcam 
em paizes tropicaes, devido talvez a uma mudan
ça brusca de temperatura, o mesmo se pôde 
dar no caso contrario. 

TRAUMATISMO—Casos ha em que um t rauma
tismo na região hepática tem dado logar a um 
grande abcesso de fígado. 

Todavia esta etiologia é muito rara ; para 
demonstrar essa raridade temos as estatísticas 
de W a r i n g , Budd e Morehead. O primeiro en
controu apenas três casos de origem traumatica 
em 281 ; o segundo encontrou um caso único 
em 60 e o terceiro apenas notou quatro de ori
gem traumatica em trezentos e dezoito casos. 

A raridade do abcesso de origem traumatica 
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prova a necessidade da existência de condições 
mórbidas predisponentes, por parte da substan
cia hepática. 

PALUDISMO—Para alguns auctores, Haspeh 
Rouis, Cambay, etc, a hepatite -suppurada n$o 
seria mais do que o effeito do parasita do pa
ludismo, parasita que produziria, n 'uns casos as 
febres intermittentes, n'outros casos a dysente-
ria, n 'outros emfim o abcesso hepático. Esta 
opinião tradivz-se na uniiicação etiológica de trez 
doenças distinctas e, para a refutar basta de
monstrar que a dysenteria e a malaria não deri
vam d 'uma m:sma causa. 

Ora nós concordamos que um grande nu-;-
mero de clínicos dos paizes quentes encontrem 
muitos casos de dysenteria manifestamente re
lacionados com a intoxicação paludosa, appare-
cendo e desapparecendo com os accessos das 
febres intermittentes. 

O facto é tão verdadeiro que a sciencia con
signa a expressão: accessos dysentericos perni
ciosos ou dysenteriíormes. 

Sabemos também que se encontram casos de 
dysenteria franca, sobrevindo n'um paludoso e 
coexistindo então com as manifestações da in
toxicação palustre. 

Mas, deve-se d'estes factos concluir que as 
febres palustres e a dysenteria tenham um agente 
infeccioso commum? Por forma alguma. Aquel-
les factos demonstram apenas que não ha anta-
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gonismo entre 'as"ditas doenças e que ellas po
dem coexistir no- mesmo individuo. 

De resto comprehende-se facilmente que as 
duas doenças mantenham relações mutuas, sen
do embora desligadas de parentesco. Assim, 
n 'um paludoso chronico, livre desde muito tem
po dos accessos intermittentes, o apparecimento 
da dysentéria pôde despertar a actividade ador
mecida do parasita da malaria, pela depressão 
que a doença intestinal produz em todo o orga
nismo. Reciprocamente, >a infecçã-o palustre, de
terminando uma profunda anemia, pela rápida 
destruição dos glóbulos rubros, colloca c orga-, 
nismo em boas condições para.» apparecimento 
da dysentena. •.' . 

Mas, d'ahi até considerar a dysentéria como 
uma manifestação paludosa vae uma distancia 
tão grande que os factos protestam contra simi-
lhante concepção. 

Bastava sabet>se--que 'em algumas regiões, 
por exemplo nas Antilhas,- os.'focos de febre in
termit tente mais intensos são, em geral, aquel-
les em que menos se encontra a dysentéria, pa
ra pôr em duvida as relações etiológicas entre 
as duãs rdoenças . 

Mas a duvida torna-se em negação, desde que 
está averiguado haver localidades, onde reina a 
dysentéria e onde são absolutamente desconhe
cidas as febres paludosas. 

E m reforço d'estes1 factos escreve o Dr. Bel-
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lot: «lenho até podido observar no Tonkin nu
merosos casos de dysenteria apparecendo em 
plena estação fresca, isto é, na occasião em que 
a influencia palustre se fazia menos sentir nos 
soldados novos que nunca tinham tido o menor 
accidente paludoso». 

Por outro lado, sabe-sc que existem localida
des onde a malaria é endémica e onde a dysen
teria é rara ou desconhecida; tal é o Guadalou-
pe e os departamentos de Aunis e de Santonge. 

Finalmente e como contra-prova, o trata
mento das duas doenças é mais um argumento 
em favor da ausência de parentesco entre ellas. 
Com effeito, é sabido que o quinino é o medi
camento heróico de todas as formas de intoxi
cação paludosa. Se a dysenteria reconhecesse 
por causa o miasma palustre, deveria ceder ao 
quinino. Ora, a experiência demonstra que tal 
não succède. 

Eriï resumo, convimos em que as duas doen
ças possam coexistir num mesmo individuo ; 
concordamos em que ellas possam ter uma in
fluencia reciproca ; acceitamos que ambas te
nham* uma origem tellurica. mas não esquece
mos que nem todos os miasmas telluricos são 
miasmas palustres. 

A dysenteria não tem, portanto, uma origem 
paludosa. 

Demonstrada, porém, que é falsa a concepção 
d'aquelles que attribuem ao miasma palustre uma 
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tríplice manifestação (febres Intermittentes, dy-
senteria e hepatite), deve-se concluir que a ma
laria ou a dysenteria não possam isoladamente, 
determinar a hepatite e o abcesso hepático? Por 
forma alguma. Os factos provam indiscutivel
mente a existência de hepatites suppuradas de 
origem palustre, se bem que as estatísticas dêem 
a essa origem uma percentagem muito menor 
que á origem dysenterica. D'esta fallaremos 
mais adeante. 

Para a interpretação dos abcessos d'origem 
malarica podem invocar-se duas explicações. 
Ninguém ignora que, durante os accessos de 
febre intermittentes, ha uma accentuada con
gestão das vísceras abdominaes, congestão mais 
pronunciada no baço do que no fígado, nos 
rins e no intestino. . . 

A's vezes, porém, a congestão do fígado é 
tão considerável que apparece a pontada hepá
tica e uma notável tumefacçãodo órgão. Quando 
o accesso termina, tudo voltou apparentemente 
ao estado normal ; os órgãos, porém, á força de 
successivas e repetidas congestões, ficam aug-
mentados de volume e apresentam uma ligeira 
inflammação chronica. Basta então uma causa 
occasional, insignificante, por exemplo, um res
friamento ou um excesso na alimentação, para 
exaltar a inflammação, imprimir-lhe um cara
cter agudo e determinar a suppuração. 
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• Eis à primeira explicação, aquclla que é mais 
geralmente acceitc. 

A' theoria des congestões successlvas oppõe

se a theòria da> loealisação hepática dos parasi

tas malaricos,; os quaes determinariam a suppu

raçãcfcdo fígado. Í> 
I E! possível que esta explicação encontre ap

plauso nas descobertas microscópicas. <jue de 
futuro w n h a m a fazerse, quando estiver defini

tivamente assente o conhecimento, dos germens 
paludosos e quando se tiver feito o inventario 
de todos os microorganismos encontrados no 
pús dos abcessos hepáticos. ■" i 

DYSENTERIA—E' facto averiguado a correlação 
entre a hepatite e a dysenteria. T o d a s os au

ctores, desde Galeno e Celso, até aos niais mo

dernos, teem proclamado a correlação ejjfcre as. 
duas doenças, baseados! na extrema frequência 
com que ellas coexistem no mesmo individuo. 

O facto é tão frisante que as estatísticas ide 
t e l sch e Kiener consignam a proporção de .7^. 
casos de dysenteria em 100 individuos.portado. 
res de hepatites suppuradas . , . ■.. ; 

Temse notado o 1 parallelism© que eratre si 
guardam as .duas doenças, que são endémicas 
nos mesmos logares, .variam simultaneamente 
de intensidade é mantaem entre si relações evi

dentes. . 
Assim* por exemplo, consultando as estatís

ticas dos abcessos do fígado no Senegal, Anti
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lhas e India, observa-sé que a cifra dos casos de 
hepatite cresce na proporção dos casos de dy-
senteria e que o máximo de frequência d 'uma 
corresponde ao máximo de frequência da outra. 

P o r outro lado, nos paizes temperados são 
muitíssimo raros os casos de dysenteria e os ca
sos de abcessos hepáticos. 

E ' , pois, natural acreditar que não se trata 
de simples coincidências, mas sim de relações 
de causalidade entre as duas doenças. Mas, per-
gunta-se: ha communhão de origem, simultanei
dade de phenomenos e différentes localisações 
do mesmo agente mórbido? ou a lesão intesti
nal não acompanha a lesão hepática e n'este 
caso, qual das duas é primitiva ? 

Dutrouleau pretende que as duas doenças, 
tendo a mesma distribuição topographica e 
tendo a mesma susceptibilidade para as influen
cias do clima, reconhecem uma origem miasma-
tica commum e são, portanto, expressões patho-
logicas distinctas, mas subordinadas a uma mes
ma causa. Na opinião d'aquelle auctor, a conco
mitância das duas doenças não impede que o 
predomínio de uma faça passar quasi dasaper-
cebida a outra. 

Assim, ha casos em que a hepatite assume 
taes proporções que deixa esquecida a dysente
ria; por outro lado, ha casos em que a dysente
ria toma tal gravidade que a hepatite segue a 

4 
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sua evolução sem despertar a attenção do me
dico. 

Esta opinião de communidade obrigatória 
vem corroborar a opinião de Annesley, para o 
qual as duas doenças são tão intimamente liga
das uma á outra que merecem ser fundidas 
n 'uma só doença—a dysenteria hepática,—a qual 
principia quasi sempre pelos symptomas hepá
ticos. Muito diversa é a opinião de Ber t rand. 
Este medico, fazendo o inventario das observa
ções medicas mais recentes, e colhendo elle pró
prio observações pessoaes, foi levado a concluir 
que as duas doenças mantêm entre si relações 
etiológicas, incontestáveis, mas que o abcesso 
hepático é consecutivo ás lesões dysentericas in-
testinaes, que são, na immensa maioria dos ca
sos, o facto inicial. 

Reconhecida universalmente a relação etio
lógica entre as duas doenças, e demonstrada por 
Bertrand a prioridade das lesões dysentericas, 
vejamos como a anatomia e a physiologia dão a 
razão d'esta dependência. 

«As relações anatómicas, diz Bellot, teem 
uma influencia fácil de demonst rar : da superfí
cie do intestino partem as pequenas veias me-
saraicas, as quaes se reúnem para formar o gran
de tronco da veia porta ; esta divide-se no inte
rior do fígado e distribue-lhc todo o sangue vin
do do intestino. 
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«Existe, pois, uma larga communicação vas
cular entre o.intestino e o fígado, e comprehen-
de-se que as affecções intestinaes devem ter uma 
profunda repercussão sobre o órgão hepático, 
por intermédio d'esta veia. Os factos vêm apoiar 
esta theoria que pretende vèr na ulceração in
testinal a origem da hepatite. Com effeito, tem 
sido possível constatar que os abcessos do fíga
do são tanto mais frequentes quanto mais con
fluentes forem as ulcerações do colon e do S il-
liaco. Não é indispensável que as ulcerações se
jam devidas á dysenteria; tem sido recolhidas 
numerosas observações de abcessos do fígado 
consecutivos a accidentes diversos, em conse
quência dos quaes a mucosa do intestino havia 
sido destruída». 

Porque mechanismo se opera a transmissão 
da causa mórbida, desde o intestino até ao fí
gado ? Antigamente invocava-se a phlébite ou 
a embolia para explicar o facto. Budd , o cele
bre medico inglez teve a inspiração de suppôr 
que os líquidos sépticos, absorvidos á superfí
cie das ulceras dysentericas, e levados pela cir
culação portal , iam determinar a suppuração do 
fígado. 

«Esta theoria, diz Helgoualc'h, é já um im-
menso passo dado para as ideias modernas; en-
trevê-se n'ella os princípios que a bacteriologia 
mais tarde permittiu estabelecer. Budd não po
dia realmente vèr senão os líquidos, onde as in-

* 
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vestigações microbianas patentearam primeiro 
os vibriões e mais tarde os micróbios. Para elle 
os líquidos eram sépticos, ao passo que agora 
nós sabemos que elles devem aquclla proprieda
de aos seres organisados que contêm». 

Como se opera então o transporte dos seres 
organisados, cios micróbios, desde as ulcerações 
dysentericas até ao parenchyma hepático ? A mi
gração dos agentes microbianos opera-se á custa 
dos glóbulos brancos, que são os vectores da 
causa morbigena. Sabc-se que os órgãos lym-
phoides do intestino são a sede de predilecção 
das ulcerações, e comprehende-se facilmente que 
ha uma multidão cie leucocytos collocados nas 
melhores condições para transportarem pela veia 
porta os micro-organismos ate ao fígado, oncle 
a circulação lenta favorece a cliapedese dos gló
bulos brancos. 

Estes , uma vez sahiclos cios vasos, levam os 
micróbios ao encontro das cellulas visinhas, que 
entram n'uma rápida proliferação, primeira pha
se de formação cio pus. 

Acceita-se pois actualmente a migração mi 
crobiana, vindo do intestino, para explicar a sup-
puração hepática. 

Agora, que se sabe como se faz o transporte 
dos agentes pyogenicos, resta saber quaes são 
esses agentes. N'este ponto devidem-se as opi
niões. Uns, crentes na especificidade do mi.cro-
organismo da dysenteria, quer elle seja o mi-
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crococcus ou o bacillus de Koch e de Babés, 
quer seja o amoeba colt de Kartulis, aventam 
que elle deve ser o agente da suppuração hepá
tica ; o próprio Kartulis encontrou em oito ca
sos os amibos do colon no pus dos abcessos 
do fígado. 

Outros, porém, baseados em que ainda não 
está demonstrado que a dysenteria tenha um 
parasita especifico, attribuera aos micróbios pyo-
genicos banaes (staphylococcus e streptococcus) 
a causa da hepatite suppurada, tanto mais que, 
nos abcessos do fígado, os amibos do colon são 
uma excepção e, pelo contrario, os staphylococcus 
são a regra geral. Mesmo nos casos da presen
ça dos amibos, encontram-se sempre simulta
neamente os micróbios do pus. E , se estes fal
tam em algumas raríssimas observações, é por
que ellas se referem a casos antigos, remontan
do a alguns annos, tempo sufficiente para o de-
sapparecimento dos agentes pyogenicos banaes. 

Es ta theoria da não especificidade dos agen
tes da hepatite suppurada, de origem dysenteri-
ca, theoria apresentada por Bertrand e defendi
da por Helgoualc'h, tem do seu lado a analogia 
com o que se passa a propósito d'outras infec
ções secundarias. Assim, por exemplo, referin-
do-se á febre typhoide, que também é caracte-
risada por ulcerações intestinaes, Bouchard diz 
o seguinte : 

«Deve-se contar talvez com infecções secun-
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ciarias, resultantes da migração d'agentes infec
ciosos vulgares cio intestino, á superficie das 
ulcerações intestinaes, até ao sangue e aos teci
dos, onde a pullulação d'elles é favorecida pela 
falta de resistência d'estes ; são talvez aquelles 
agentes infecciosos vulgares, assim emigrados, 
que determinam certos abcessos, a furunculose, 
os anthrases». 

Podemos resumir este capitulo dizendo que 
a hepatite suppurada coexiste frequentemente 
com a dysenteria, que succède a esta doença, 
da qual é uma complicação, e que a sua causa 
é a migração dos micróbios ordinários do pus , 
principalmente os staphylococcus, do intestino 
para o fígado. 



P A R T E TERCEIRA. 

C L I N I C A 
C A P I T U L O I 

S Y M P T O M A Ï O L O G I A 

A symptomatologia dos abcessos do fígado 
torna-se por vezes d 'uma grande difficuldade 
por serem muito escassos os meios de que po
demos dispor para chegarmos ao conhecimento 
das lesões d'esté órgão ; além d'isso os sympto-
mas apresentados pelo doente são muitas vezes 
tão banaes que não íazem suppôr de modo al
gum uma doença de fígado, e o medico pôde ter 
uma grande surpreza ao fazer a autopsia a u m 
individuo portador d 'um abcesso hepático, ás 
vezes enorme, mas que nada havia feito suspei
tar durante a vida. 

Casos d'estes, ha muitos apontados por vá
rios auctores e, ul t imamente, Torgue e Reclus 
citam alguns, entre elles um caso muito curioso 
d 'um clarim de dragões que succumbiu inespe
radamente n 'um hospital e que no entanto ain-
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da na ante-vespcra tinha tocado o clarim em 
marcha ; comtudo a autopsia d'esté individuo 
evidenciou o fígado transformado n 'um enorme 
abcesso. 

Por isto se vê que, se muitas vezes o grande 
abcesso do fígado pôde offerecer symptomas que 
põem em evidencia a sua existência, outras ve
zes os symptomas apresentados são tão obscu
ros que podem fazer passar completamente de
sapercebido o abcesso hepático. 

Dito isto, passarei a expor os symptomas 
que nos podem esclarecer sobre a existência 
d 'um abcesso. 

Emquan to o abcesso ainda não está formado, 
os doentes experimentam um mal estar geral, 
perda de appetite, cephalalgia, arrepios, algu
mas vezes accessos febris rémittentes ou inter
mittentes, e muitas vezes uma dôr surda no hy-
pocondrio direito. 

Passados clias, a doença continuando na sua 
evolução e chegando ao periodo de suppuração, 
denuncia-se pelos seguintes symptomas: 

DECÚBITO E ATTIDUDE—O decúbito dos doen
tes affectados de abcesso hepático toma em al
guns casos um typo caracteristico, fazendo com 
que Malcolmson dissesse que era muitas vezes 
o sufficiente para que o medico podesse reco
nhecer uma hepatite suppurada. 

A principio nada ha cie caracteristico, mas 
com o progresso da moléstia o foco purulento 
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determina pela irritação uma contracção do 
granderecto doabdomen no hypocondrio direito 
tornando a flexão do tronco sobr.e a bacia mui to 
dolorosa. 

0 doente não pode deitar-se do lado esquer
do, devido ás dores que com o peso da glândula 
hepática, sente nos l igamentos suspensores d'es
té órgão. 

O decúbito lateral direito é da mesma ma
neira bastante doloroso pela compressão que 
se dá das costellas sobre o fígado. De modo 
que o decúbito preferido pelo doente é o dorsal. 

O doente deita-se de costas, com o corpo in
clinado para a direita sobre a perna esquerda, 
de maneira que a coxa direita fique em semi-
flexão sobre a bacia. 

NUTRIÇÃO—As perturbações da nutrição têm 
incontestavelmente um grande -valor. 

Assim a côr sub-icterica, o emmagrecimento, 
etc., constituem muitas vezes os únicos sympto-
mas de um abcesso hepático profundo. 

IcTERicfA—A icterícia, posto seja um sympto-
ma hepático por excellencia, falta muitas vezes 
em casos de abcessos do fígado ; assim appa-
rece muitas vezes quando os abcessos são pe
quenos, e outras vezes quando os abcessos são 
grandes, ella falta. Quando apparece, é devida 
talvez á grande difíiculdade da circulação biliar 
occasionada pela congestão do fígado e pela au
sência dos movimentos respiratórios do lado di
rei to. 
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FEBRE—Quando a inflam mação do órgão h e 
pático termina por suppuração, sobrevem verda
deiros accessos febris rémittentes ou intermit
tentes. 

Quasi sempre estes accessos apparecem de 
tarde, precedidos de calor e muitas vezes d 'uma 
diaphorese abundante . 

Durante os accessos a temperatura at t inge 
muitas vezes 40 ou 41 graus, emquanto que de 
manhã ella desce muitas vezes até á .normal. 

Se a suppuração tem já tomado um grande 
terreno, a marcha da temperatura offerece o 
typo remittents com grandes oscillações. 

E ' n'esta occasião que se tem evidenciado 
accessos febris muito intensos, apparecendo de 
sete em sete dias. Acompanham esta lebre um 
certo numero de symptomas geraes, taes como: 
pallidez, pelle secca, os lábios fuliginosos, etc. 

DÔR HEPÁTICA—A dôr hepática a principio 
apresenta-se o mais das vezes com o caracter 
surdo, ou mesmo pôde não exist ir ; depois tor-
na-se aguda e pungitiva, exasperando-se pela 
pressão, pela tosse e pelos menores movimentos 
impellidos ao corpo. A dôr hepática é mais 
obtusa quando o abcesso está situado na pro
fundidade do órgão, e torna-se aguda quando a 
inflammação se approxima da superficie do fí
gado, determinando uma perihepatite, ou então 
quando a inflammação se propaga á pleura. 

A situação d'esta dôr, no caso de ser possi-
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vel localisal-a nit idamente, é d 'uma grande im
portância, pois podemos saber por meio d'ella 
qual a região do fígado inflammada. 

Mac Leon diz a este respeito o seguinte : 
«Se a inflammação do fígado é na face con

cava, a dôr é abaixo do rebordo das falsas cos-
tellas : 

«Para a face convexa, ao nivel dos espaços 
intercostaes : 

«Para o bordo posterior, na região lombar : 
«Para um abcesso central, vaga e mal defi

nida : 
«Para a inflammação da capsula de Glisson, 

a dôr é violenta, porque ha uma hepatite con
comitante.» 

A par d'esta dôr local, observam-se também 
dores a distancia, sendo a mais commum a da 
espádua direita. 

PERTURBAÇÕES GASTRO-INTESTINAES — O tubo 
digestivo é também quasi sempre atacado ; a 
lingoa torna-se amarella e secca, quando os 
symptomas de adynamia existem : os vómitos, 
que muitas vezes apparecem no principio, não 
são senão um epiphcnomeno de embaraço gás
trico, mas depois passam a ter uma referencia 
com o estado do fígado e apparecem sempre 
que o peritoneu é invadido pela inflammação, 
ou quando o estômago é comprimido pelo 
abcesso. 

Os vómitos no principio são serosos ou bi -
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liares, e depois são verdes ou negros podendo 
trazer mesmo pus, o que nos indicará que o 
abcesso se abriu no estômago ou no pulmão. 

A diarrhea, independente da clysenteria, é 
também um phénomène habitual no principio 
da hepatite, sendo umas vezes serosa e outras 
vezes sanguinolenta ; n 'alguns casos torna-se 
argilosa e privada de bilis. 

PERTURBAÇÕES DO APPARELHO RESPIRATÓRIO — 
As. perturbações mais communs cio apparelho 
respiratório são a dyspnea e a tosse. 

A dyspnea pôde ser devida á dôr hepática, 
que produz diminuição de volume do thorax 
pela immobilisação cio dyaphragma. 

Todavia grandes abcessos do fígado podem 
existir sem que se note uma dyspnea notável, 
sobretudo se o abcesso é central. 

Porém, quando o abcesso é superficial, a dys
pnea é intensíssima por causa da dôr violenta 
produzida por um peri-hepatite consecutiva. A 
dyspnea também apparece quando se deu ru
ptura do abcesso nos pulmões. 

A tosse pôde ser devida a uma complicação 
pulmonar ou pleural, ou ser independente de 
qualquer complicação; n'este ultimo caso a tosse, 
secca e fatigante, é tão característica, tão espe
cial, que mereceu o nome de tosse hepática. 

A pneumonia é também muito frequente no 
decurso da hepatite dysenterica. 

AuGMENTO DE VOLUME DO FÍGADO O augmente 
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do fígado pôde muitas vezes faltar, mas o mais 
das vezes, quando as collecções purulentas estão 
formadas, torna-se manifesto só pela simples 
inspecção da região hepática, pois que se notam 
os espaços intercostaes apagados e salientes de 
maneira a constituírem um abaulamento consi
derável. Este abaulamento é sobretudo apreciá
vel quando o abcesso occupa a face superior do 
ligado e perto do bordo inferior. 

Quando emfim não podemos á simples vista 
apreciar a existência do augmento do fígado, a 
palpação c percussão da região hepática, são ele
mentos de diagnostico d 'um grande alcance 
que nos podem fornecer dados positivos sobre 
a existência d 'um abcesso. 

Budd e Twining dizem que na exploração 
do fígado apparece muitas vezes a contractura 
reflexa do musculo recto abdominal do lado di
reito bastante accentuada quando o abcesso 
occupa as regiões superficiaes. 

Bertrand diz também que os grandes abces
sos do fígado que têm a sua sede primitiva no 
centro da glândula, determinam, quando chegam 
á peripheria, uma péritonite adhesiva que fixa 
a capsula de Glisson ao diaphragma e á parede 
costo abdominal. 

Esta perihepatite tem por signal physico um 
ruido de attrito, que Bertrand compara ao ruido 
do couro novo da pericardite. 

Este attrito percebe-se pela auscultação ou 
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pela mão applicada no hypocondrio direito; tem 
o seu máximo no ponto em que a parede é mais 
delgada, onde o pus é mais visinho do exterior, 
e indica o ponto preciso onde devemos enter

rar o trocater quando queiramos seguir o me

thodo de Stromeyer Litt le. 
FLUCTUAÇÃO—A ■ fluctuação é um symptoma 

de grande importância e que indica ao medico 
com certa segurança o partido que deve tomar; 
mas nãc é um symptoma que por si só oriente 
o clinico. Esta fluctuação é facilmente reconhe

cida quando o abcesso se acha approximado da 
parede abdominal, apresentando então oedema; 
todavia casos ha em que é preciso com todo o 
cuidado e paciência procurar no ponto corres

pondente á dôr para que esta fluctuação seja 
encontrada. 

SECREÇÕES—As secreções revelamnos natu

ralmente as perturbações por que passa a nutri

ção. 
Temse procurado estudar a quantidade de 

urêa excretada pelos doentes, mas os auctores 
ainda não chegaram a um accordo. 

Murchison procura conciliar as opiniões, di

zendo que a urêa augmenta, e que os casos de 
diminuição se explicam pela destruição d'uma 
grande porção de tecido hepático. 



C A P I T U L O II 

D I A G N O S T r C O 

Diagnosticar um abcesso de fígado é por 
vezes de grande difficuldade, principalmente 
quando elle tem uma marcha insidiosa, apre-
sentando-se unicamente com symptomas banaes 
que nada nos indicam. 

Quando esta doença se apresenta de marcha 
aguda, o diagnostico torna-se mais fácil, sendo 
u m symptoma muito importante a dôr agudís
sima na região hepática. 

Se o abcesso se dirige para o exterior, os 
elementos mais importantes para o seu diagnos
tico são, a saliência para o exterior, vermelhidão 
da pelle, a sua adherencia profunda ao foco do 
abcesso e a fluctuação. O abaulamento, a dôr 
surda, profunda ou paroxistica da espádua di
reita, são também symptomas que nos fazem 
presumir que ha suppuração do fígado. 
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Outras vezes os symptomas geraes, apresen
tados pelo doente, são tão duvidosos, que po
dem fazer com que desviemos o diagnostico 
para outras doenças, como por exemplo: para 
a pleuresja, péritonite, bronco-pneumonia, etc. 

O meio mais seguro que possuímos para o 
diagnostico differencial, é fazer uma ou mais 
puncções exploradoras. Estas puncções não têm 
inconveniente algum desde o momento em que 
sejam feitas com todas as precauções anti-septi-
cas. Estas puncções fazem-se com um trocater 
de 3 millimetros, tendo sido primeiramente 
passado pela lâmpada d'alcool e molhado em 
óleo phenicado, e tendo-se lavado também a 
região a punccionar, com alcool. 

Mas para lazermos essas puncções, que si-
gnaes temos nós para nos guiarmos sobre o 
ponto em que elevemos pratical-as ? 

Pr imeiramente exploramos com a vista a re
gião hepática, e muitas vezes acontece notarmos 
que ha um abaulamento, prova de que o volu
me do fígado está augmentado. Explorando de
pois at tentamente com os dedos esta região, e 
enterrando a polpa do dedo indicador, methodi-
camente, quer no centro d'esse abaulamento, 
se existe, quer nos différentes espaços intercostaes 
por deante, lateralmente e póstero lateralmente 
se não existe, encontramos muitas vezes uma 
indicação preciosa dada por um ponto de sen
sibilidade particular que nós aproveitamos para 
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punccionar, podendo profundar essa puncção 
até 7 ou 8 centímetros. 

Esta puncção pode ser renovada uma ou 
duas vezes na mesma conferencia, tendo o cui
dado de não as approximar, e sendo negativas, 
podemos renoval-as depois de passados alguns 
dias, quer nos mesmos pontos, quer em pontos 
différentes. Por vezes encontra-se pus em sítios 
que tenham sido já picados. O logar da eleição 
varia segundo existem signaes locaes ou geraes. 

Se a dôr é obtusa, irradiando para a parte 
superior do thorax, se o som basso sobe para 
o peito, havendo difficuldade na respiração, 
tosse, soluços, signaes evidentes d 'uma pleure-
sia, devemos punccionar no oitavo ou nono es
paço intercostal, na linha axillar. 

Se o som basso desce, se as dores, em lo
gar de irradiarem para o thorax, se propagam, 
para o epigastro ou para a fossa illiaca, p resu
mimos um abcesso de lóbulo esquerdo ou da 
face concava, e devemos fazer a puncção por 
baixo do rebordo costal, no ponto mais doloroso. 

Chauvel diz que a puncção exploradora feita 
no ponto saliente da tumefacção, quando esta 
existe, fornece sempre um resultado positivo. 
A puncção exploradora deve ser considerada 
como o único meio de fazer um diagnostico 
precoce dos grandes abcessos do figado, pois que 
assim são evitados os accidentes tão frequentes 
e imprevistos, como são a vomica e a peritointe* 

5 



C A P I T U L O III 

E V O L U Ç Ã O 

A marcha dos grandes abcessos do fígado é 
por vezes das mais insidiosas ; umas vezes é 
aguda e revela-se-nos por accessos febris irre
gulares vesperaes e por um grande enfraqueci
mento de forças, signaes evidentes de que existe 
suppuração. Essa suppuração mostra-se rapida
mente por debaixo da pelle, ou então pode in
vadir os órgãos visinhos pela ruptura do abcesso, 
sobrevindo a morte em pouco tempo, precedida 
de phenomenos ataxo-adynamicos. 

Casos ha em que esta doença, depois de se 
nos ter apresentado com um caracter agudo, 
não sendo em nada influenciada pela therapeu-
tica, pára de repente, isto é, desapparecem to
dos os phenomenos agudos, e passados dois, 
três ou oito dias, começam a apparecer a tosse, 
dores na espádua, etc. 

* 
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Outras vezes porem a marcha é lenta e tor-
pida, podendo levar mezes a formar-se o abces
so, sendo por isso os sytnptomas menos inten
sos e muitas vezes banaes. 

A duração da hepati te suppurada é variável, 
segundo a maior ou menor agudeza dos sytn
ptomas ; assim, se os symptomas são franca
mente agudos, quinze ou vinte dias bastam 
para que a doença tome um bom ou mau cami
nho, segundo as complicações originadas pela 
ruptura do abcesso. 

Se a doença não é de caracter agudo, o que 
é o mais usual, pode durar semanas, mezcs e 
mesmo annos, dependendo, a maior ou menor 
duração, do trajecto que o pus segue e da im
portância dos órgãos por elle affectados. 

Muitas vezes o abcesso hepático pôde enkis-
tar-se, podendo também durar mezes e mesmo 
annos. 

Rouis diz que os grandes abcessos hepáticos, 
seguidos d 'uma fistula pulmonar ou cutanea, 
precisam de cinco mezes para chegarem a uma 
cura completa. 

O abcesso do fígado uma vez formado, a sua 
evolução pode seguir vários caminhos ; assim 
pode abrir-se nas cavidades visceraes ou órgãos 
visinhos, para o exterior, ou então enkistar-se. 

ENKISTAMENTO.—Tem-se encontrado em au
topsias feitas em indivíduos que pereceram nos 
paizes quentes, nódulos caseosos que fazem sup-
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pôr serem devidos a abcessos de fígado que fo
ram detidos na sua evolução. 

Esses abcessos, segundo alguns auctores, sof-
freram um enkistamento, tornando-se o seu con
teúdo n'uma massa caseosa e a sua parede t rans-
formando-se n 'um tecido fibroso, duro e com-
pacto, calcificando-se mais tarde a massa ca
seosa. 

Tem-se encontrado também no fígado nú
cleos de tecido fibroso ofíerecendo o aspecto 
d 'uma grande cicatriz. Isto parece provar que o 
conteúdo do liquido se reabsorveu em parte e 
que a sua parede se tornou espessa. 

Dutrouleau cita' mesmo um caso de cura na
tural no qual tinha já notado signaes de sup-
puração. 

ABERTURA NAS CAVIDADES VISCERAES.—Quando 
o abcesso termina por esta forrha, tanto pode 
abrir-se do lado da cavidade thoracica como da 
abdominal, todavia é mais usual o abrir-se para 
a cavidade thoracica. Quando se abre na cavidade 
abdominal, o abcesso é quasi sempre desenvol
vido na face concava do fígado; o pus esvasean-
do-se bruscamente no peritoneo provoca uma 
péritonite aguda e mortal ; todavia, casos ha cm 
que esta péritonite se apresenta com sympto-
mas muito at tenuados, isto é, dôr surda e obtu
sa e pouca febre. 

Pode accontecer que os symptomas não se
jam agudos, principalmente quando a abertura 
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não é brusca, e produzir uma péritonite adhesiva 
que pode enkistar o liquido purulento na re
gião abdominal . 

Muitas vezes estabelecem-se adherencias en
tre o fígado e a parede abdominal . 

O abcesso pode também abrir-se no intes
tino, e é principalmente frequente no colon trans
verso, visto as suas relações com a face inferior 
e bordo anterior do fígado. As adherencias es
tabelecem-se lentamente, sem que appareçam 
symptomas a que o doente dê attenção, a não 
serem as cólicas assas -vivas ao longo do tra
jecto do colon que se observam muitas vezes 
também sem que comtudo haja ruptura do intes
tino. 

Examinando as fezes, reconhece-se a pre
sença do pus. Esta terminação é rara, e tanto 
assim, que Harley encontrou em 428 casos, ape
nas 12 que terminaram por este modo. Muitas 
vezes pode ter havido abertura no intestino, e não 
apparecer pus nas fezes, e isto dá-se quando o 
abcesso se vem abrir no duodeno, em virtude 
do pus se ter misturado ao chilo no percurso do 
tubo intestinal, experimentando transforma
ções. 

O abcesso pode também abrir-se no estô
mago, revelando-se-nos por vómitos purulentos 
súbi tos ; apesar d'isto, já tem apparecido casos 
de abcessos que se tem rompido para o esto-
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mago, e todavia só a autopsia é que os tem re
velado. 

Tem-se também citado casos, em que a aber
tura do abcesso se tem dado no tecido cellular 
perinephretico, no bassinete do rim direito, etc. 

Quandc o abcesso se abre na cavidade tho-
racica, tem a sua sede na espessura do hgaclo 
ou proximo da convexidade. 

A communicação mais frequente é com o 
pulmão, bronchios e cavidade pleural. Quando 
se dá esta terminação, ba uma dôr violenta, 
dyspnêa, tosse, expectoração sanguinolenta que 
se vae tornando pouco a pouco côr de chocolate 
e o pus é lançado pela bocca. A evacuação do 
pus, durando muitas vezes bastante tempo c 
sendo acompanhada de bilis, provoca no tecido 
pulmonar accidentes gangrenosos ou uma febre 
hectica. 

Se o abcesso se abre nos grossos bronchios, 
declara-se uma vomica purulenta e o pus pôde 
ser expellido na totalidade. 

Quando o abcesso se abre bruscamente 
na pleura direita, dá origem a uma pleuresia 
aguda que ordinariamente occasiona a morte em 
poucas horas ; se se dá lentamente, a inflamma-
ção da serosa vae-se dando de camada em cama
da, sem reacção intensa, dando logara uma pleu
resia de marcha insidiosa. 

ABERTURA PARA O EXTERIOR.—Quando o ab-
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cesso tende a abrir-se para o exterior, essa re
gião apresenta-se tumefacta e a pelle œdemati-
sada ; pela palpação sente-se a fluctuação ; de
pois a pelle torna-se adelgaçada, vermelha no 
centro, formando ahi uma phlyctena que ca-
hmdo deixa uma abertura fistulosa por onde sae 
o pus . 



C A P I T U L O IV 

P R O G N O S T I C O 

O prognostico é excessivamente grave quan
do a doença é abandonada a si mesma, pois que 
a morte é quasi certa, occorrendo quatro casos 
de morte em cinco casos de abcesso; se o doen
te escapa fica sujeito a uma convalescença pro
longada, e não é raro o ser interrompida por 
complicações. 

O prognostico varia também com os modos 
de abertura do abcesso. Se o abcesso tende a 
abrir-se atravez da parede abdominal para o ex
terior, e se faz a puncção a tempo a cura pôde 
ter logar; mais facilmente a cura é obtida, se a 
ruptura do sacco purulento se fizer no intestino. 

O prognostico é grave se a abertura se dá 
no colon, ou se o pus se esvasia pelos bron-
chios, e torna-se muito mais grave se a abertura 
se dá no peritoneo, pleura e pericardo. 
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Pelo que deixo dito, podemos concluir que o 
prognostico d'esta doença, quando abandonada 
a si mesma, dependerá da sede e do modo de 
terminação do abcesso, das complicações qUe 
possam sobrevir, e além d'isso do estado ante
rior do doente. 

O tratamento de StromeyerLi t t le , veio t rans
formar o prognostico, fazendo-lhe tomar cores 
menos sombrias. 

Se, no tempo da espectação, a morte era a re
gra, hoje as estatísticas inverteram os resultados, 
graças á intervenção cirúrgica rodeada dos cui
dados antisepticos executados a rigor. 

E ' assim que Mabboux apresenta na Revue 
de chirurgie de 1887, nada menos de 22 casos 
tratados pela abertura larga do abcesso e nos 
quaes houve apenas duas mortes. 

Todavia, a cura d 'um abcesso pôde não im
pedir a formação d'outros. 

Ha indivíduos que, tendo abandonado as re
giões intertropicaes e tendo-se refugiado em 
paizes temperados, são aqui atacados por novos 
abcessos. A historia registra o nome d'um me
dico, Delord, muito conhecido pela sua mo-
nographia sobre as doenças do Senegal, que 
tendo tido n'esta localidade um abcesso hepá
tico terminado por vomica e tendo vindo para 
a Europa, succumbiu mais tarde em resultado 
d'outros abcessos. 

Monod, em sessão de 30 de Dezembro de 
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1891 da Sociedade de Cirurgia de Paris , referiu 
o caso d'urir homem de 30 annos vindo das co
lónias e portador d 'uma collecção purulenta he
pática, evacuada por meio d'uma larga abertura, 
que poz a descoberto todo o sacco ; este foi ir
rigado abundantemente e drenado. Produzi-
ram-se melhoras notáveis, rnas em breve o doente 
peorou até que morreu cacheticO, passado um 
mez e meio. A autopsia revelou a existência de 
dois outros abcessos, um no bordo convexo, 
outro na face inferior do fígado. 

A vida do enfermo está portanto, á mercê 
de collecções purulentas ignoradas que podem 
invalidar o processo operatório de abertura e 
o tratamento d'um grande abcesso. 

Bertrand, n 'uma memoria acerca d'esté pon
to, insistiu n'esta condição desfavorável, que lhe 
t inha proporcionado oito mortes em doze ope
rações. 

A multiplicidade dos abcessos, t inha sido le
gitimamente suspeitada em três casos e só foi 
revelada pela autopsia nas cinco restantes. 

Pelo seu lado Zacaral, n 'um trabalho publ i 
cado em 1887, emittiu a opinião de que a persis
tência dos accidentes febris depois da interven
ção operatória, devia ser attribuida á existência 
de abcessos múltiplos. 

Esta opinião, era baseada na observação de 
cincoenta casos operados. 

E m vista d'isto, cumpre distinguir o resulta-
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do immediate), da larga abertura dos abcessos 
hepáticos e os resultados definitivos, para que 
o operado não seja surprehendido por um in-
suecesso inesperado. 

E m resumo, se é certo que a operação de 
•Stromeyer Litt le veio mudar a adjectivação do 
prognostico, não é menos certo que este nunca 
pôde ser absolutamente favorável. 



C A P I T U L O V 

T R A T A M E N T O 

Desde o momento que o diagnostico de
monstre perfeitamente, que estamos em frente 
d 'um grande abcesso do fígado, e para isso, 
como já vimos, o melhor meio de diagnostico é 
o das puncções exploradoras, qual será o cami
nho que temos a seguir ? 

Parece-nos que o único tratamento a fazer, 
é intervir cirurgicamente o mais breve possivel. 
Dissemos o mais breve possivel porque, se o não 
fizermos, podemos dar occasião à que o abcesso 
se rompa de per si e possa determinar uma 
morte súbita pela ruptura na pleura, no peri-
cardo e no peritoneo. Além d'isso, desde que se 
deixe o abcesso seguir a sua evolução não só o 
fígado pode licar todo reduzido a pus, pela in
vasão de camada em camada do parenchyma he
pático, mas também a suppuração prolongada 
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enfraquece o doente, collocando-o por esse mo
do em mau estado para resistir mais tarde a 
uma intervenção cirúrgica e expõe-o também 
a uma infecção purulenta . 

Ainda a favor d'esta opinião vêem as estatís
ticas, que nos mostram que ha mais casos de cu
ra pela intervenção cirúrgica do que pela sim
ples expectação, e que quanto mais cedo é a in
tervenção, menor é ainda o numero de mortes. 

Assim nos casos não operados a mortalidade 
é de 8o por 100 ; quando se espera o oedema, a 
fiuctuação, isto é, quando se espera porque a 
doença esteja adeantada a mortalidade é de 70 
por 100, e, quando se intervém logo que se sus
peita a existência do abcesso a proporção é de 
32 por 100. 

Tendo assim estabelecido, que se deve inter
vir cirurgicamente logo que reconhecemos a exis
tência d 'um abcesso hepático, passaremos em se
guida em revista os diversos methodos que teem 
sido empregados até hoje, optando por aquelle 
que nos pareça melhor. 

Os processos empregados, dividem-se em 
duas ordens segundo se procura ou não esta
belecer adherencias dos folhetos do peritoneo a 
fim de obstar ao derramamento do pus na ca
vidade peritoneal. 

Os primeiros, são processos lentos; os outros, 
pelo contrario, são rápidos. 

Ent re os primeiros temos o de Graves, o de 
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Bejin e o de Recamier; entre os segundos o de 
Horner, o de Cambay, o de Dutrouleau e o de 
Stromeyer Lit t le. 

PROCESSO DE GRAVES.—Este processo, consiste 
em cortar com um bisturi camada por camada a 
parede abdominal , até ao peritoneo, ao nivel do 
ponto em que a fluctuação parece mais nítida. 
Collocam-se em seguida fios n'essa ferida, com 
o fim de favorecer um trabalho irritativo, que 
estendendo-se ao peritoneo irá determinar adhe-
rencias dos dous folhetos. Supposta a existên
cia das adherencias, Graves abria o foco atra-
vez da camada das falsas membranas formando 
uma barreira protectora para o peritoneo. 

PROCESSO DE BEJIN.—Es te é egual ao primeiro 
com a única differença que o peritoneo também 
é interessado pela incisão sem se tocar no li
gado. 

PROCESSO DE RECAMIER—0 processo de Reca
mier, consiste na applicação da pasta cáustica 
de Vienne, n 'uma extensão de i a 2 centímetros 
sobre a região que se presume corresponder ao 
foco hepático; fórma-se uma eschara, que cae em 
seguida, e repetem-se novas applícações até 
que chegue ao abcesso, tendo-se formado até 
ahi adherencias. Chegando a este ponto, e 110-
tando-se que a fenda está separada do abcesso 
por uma camada muito delgada, evacua-se o pus 
quer com um bisturi, quer com um trocater, 
quer mesmo por meio d 'um aspirador. 
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Como vemos pela exposição d'estes proces
sos, elles são lentos e defeituosos, e procuravam 
sempre estabelecer adherencias entre o fígado e 
a parede abdominal, sem o que não se faria a 
operação, receando que a queda do pus na cavi
dade peritoneal, produzisse uma péritonite mor
tal. 

Hoje, esta questão das adherencias, que para 
os antigos era capital, já não préoccupa os cirur
giões modernos. 

Ult imamente Labadie Lagrave, no seu tratado 
de doenças do fígado, tratando d'esta moléstia 
diz o seguinte a respeito d'estes processos: 

«Estes processos, posto que apresentem al
gumas vantagens, não deixam comtudo de terem 
um grande numero de inconvenientes. São 
muito lentos, demandando por isso alguns dias 
para que se possa esvasiar os abcessos. 

O fim que estes processos téem em vista, 
nem sempre é obtido e fica-se sempre na in
certeza se elle é preenchido, pois que não se 
possue um signal certo que nos possa provar 
que essas adherencias se formaram. 

Mesmo em presença da propagação superfi
cial da inflammação, nós não podemos affirmar 
que se possa abrir o abcesso sem que o pus se 
derrame na cavidade peritonal. 

Além d'isso, as adherencias formadas são 
muitas vezes tão fracas que podem lacerar-se 
quer com movimentos bruscos quer pelo escor
regamento do fígado sobre a parede abdominal. 
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Se são solidamente constituídos, podem ser 
um obstáculo á retracção das paredes do fígado 
e á cura ; d'ahi a entrada do ar ou a stagnação 
no interior do abcesso, fistula c suppuração pro
longada.» 

Es tudados os processos lentos que procura
vam estabelecer adherencias prévias, tendo mos 
trado os inconvenientes que elles possuem, t ra
tarei de estudar agora os processos rápidos. 

PROCESSO DE IÍORNER.—-Este processo con
siste em cortar a parede abdominal ao nivel do 
abcesso e suturar o fígado com os lábios da in
cisão, abrindo-se em seguida o abcesso. 

Este processo, que visava a impedir a queda 
do pus na cavidade abdominal, está hoje aban
donado pois que o parenchyma hepático, não 
offerece resistência bastante para resistir á tra
cção exercida pelos fios de sutura. 

PROCESSO DE CAMOAY.—O processo de Cam-
bay, consiste em fazer uma puneção exploradora 
e depois punecionar de novo com um volumoso 
trocater e deixar a cânula até que cessasse o cor
rimento do pus . 

Este processo, procura evitar a queda do pus 
na cavidade peritoneal estabelecendo também 
uma inflammação adhesiva, porém não pôde 
satisfazer, porquanto nos casos em que a adhe-
rencia não se acha previamente estabelecida, o 
trocater antes de penetrar no fígado deprime-o 
dando logar a que o pus se possa derramar na 
cavidade peritoneal. 
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PROCESSO DE DUTROULEAU.—Este auctor cor
tava primeiro a parede abdominal , reconhecia 
de novo a fluctuação directamente' sobre o fí
gado, e depois é que punccionava o abcesso fa
zendo por este modo a operação em dous tem
pos. 

Hoje, como sabemos que a puncção explora
dora, pode praticar-se impunemente desde o mo
mento em que todas as precauções antisepticas 
sejam tomadas, não nos parece que haja neces
sidade de cortar camada por camada' a parede 
abdominal, para se verificar de novo a existência 
do foco purulento ou mesmo para verificar 
adherencias, porquanto quer haja ou não, o foco 
pode ser aberto. 

El iminando pois estes processos, resta-nos 
fallar do processo que nos parece mais seguro 
e que é praticado hoje pela maioria dos cirur
giões. 

PROCESSO DE STROMEYER LITTLE.—Foi P o 
chard, quem na sessão da Academia de Par is 
de 1880, expoz pela primeira vez o methodo de 
Stromeyer Litt le inaugurado no hospital inglez 
de Shang-hai . 

Este processo consiste em operar o mais 
cedo possível, desde o momento em que esteja
mos convencidos da existência do pus e da sua 
sede, o que podemos conhecer por meio de punc-
ções exploradoras, servindo-nos em seguida d'es-
sa agulha ou do trocater como conductor, para 

6 
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abrirmos largamente o abcesso com o bisturi , 
esvasiar a cavidade e prevenir os accidentes con
secutivos pela drenagem e penso de Lister. 

A mais rigorosa antisepsia deve ser guarda
da, tanto com os instrumentos de que nos ser
vimos como também da região que vae ser 
operada. 

Feita a puneção, verificada a existência do 
pus , a sua sede, e a sua profundidade, faz-se a 
incisão da parede abdominal e do fígado n 'um 
só tempo, na extensão de 10 a 12 centímetros 
sobre a pelle e 6 a 8 centímetros no fígado. 

Stromeyer Litt le aconselha que se faça pres
sões na parede abdominal para que a evacuação 
do pus se faça regularmente. E m seguida, acon
selha a lavagem do foco com uma solução de 
acido phenico de 1 para 100 até que o liquido 
saiha completamente claro, depois a applicação 
do tubo de drenagem que fica na cavidade e col-
locando por cima o curativo de Lister, que de
ve ser renovado logo que o penso se apresente 
sujo. 

A collocação do tubo de drenagem é de gran
de vantagem, pois que vae favorecer a adheren-
cia do fígado com a parede abdominal e faci
litar as lavagens. 

Mabboux na sua memoria, imputa a demora 
da cura, por vezes á continuação muito repetida 
das lavagens, pois que o liquido impellido tende 
a reproduzir a cavidade que já ia desapparecendo. 
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Depois de ter esterelisado as paredes do 
abcesso e de terem sahido todos os grumos, a 
injecção não pôde ter senão uma acção irritante 
sobre os gomos carnosos. 

Como as injecções, os pensos elevem tam
bém ser raros, podendo o primeiro ficar dous 
ou três dias sem ser mudado . 

O methodo de Stromeyer Lit t le sofifreu já 
da parte d'alguns cirurgiões, uma modificação, 
que consiste na raspagem da superfície do sac-
co apoz a evacuação do liquido purulento. 

Es ta modificação é empregada systematica-
mente por uns, rejeitada absolutamente por 
outros e ainda não está julgada. 

No caso que apresentamos no fim do nosso 
trabalho, a raspagem tardia da superficie sup
purante exerceu uma influencia notável, tanto 
na abundância da suppuração, como no estado 
geral do doente. Pareceu-nos que este caso, 
operado pelo Ex.m0 Professor Dr. Azevedo Maya, 
é fecundamente instruetivo ; se a raspagem ti
vesse sido feita no acto da operação ninguém 
poderia avaliar a sua acção. Feita porem, mais 
tarde , em virtude do mau estado local e geral 
do doente, a raspagem foi tão manifestamente 
modificadora, que se pôde dizer que salvou a 
vida do doente. 

O tractamento cirúrgico deve também ser 
acompanhado de um tratamento medico; de
vemos sustentar-lhe as forças por meio de me-
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dicamentos tónicos, combater-lhe a febre pe
lo sulfato ou pelo salicylato de quinino, e ao 
mesmo tempo usar de medicamentos opiados 
com o fim de suspender os movimentos do in
testino. 

Devemos também prescrever uma dieta quasi 
exclusivamente láctea em attenção á solidarie
dade entre o tubo digestivo e o órgão hepático. 



PARTE QUARTA 

Abcesso hepático d'origem profissional e cósmi
ca.— Repentino apparecimento dos sympto-
mas. — Tratamento pelo methodo de Stro-
meyer Little.—Raspagem ulterior da super
fície suppurante. — Cura. 

(D'um diário de clinica medica do meu intelligente 
condiscípulo, Antonio Augusto d'Aguiar Cardoso.] 

Antonio de Almeida, de 21 annos, solteiro, marinheiro, 
de constituição fraca, emaciado e prostrado pela doença de 
que soffre, ha seis mezes, entrou para o hospital de Santo 
Antonio do Porto a 2 de Dezembro de 1 8 9 1 , aceusando 
uma violenta dôr contínua no hypocondrio direito. 

ANTECEDENTES, HEREDITÁRIOS.—O pae, homem de v igor 
e saúde, morreu de febre amarella no Brasil, e a mãe, sau
dável até á edade de 43 annos, foi victimada pela phtysica 
pulmonar depois d 'um anno de soffrimento. Na linha col
lateral todas as referencias são favoráveis ao doente. 
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ANTECEDENTES PESSOAES.—Recorda-se de ter tido em 
creança uma doença febril, provavelmente o sarampo, e as
segura não haver soffrido de qualquer outra alteração de 
saúde, até á doença actual. Marinheiro de profissão, fez di
versas viagens, principalmente ao Brasil. 

HISTORIA DA DOENÇA —Marinheiro de profissão, depois 
de ter feito varias viagens a diversos portos da America e 
muito principalmente ao Brasil, resolveu abandonar a vida 
de marinheiro e ficar no Brasil com o fim de se l ivrar do 
recrutamento. 

Tendo chegado pouco mais ou menos ha dous mezes 
ao Rio de Janeiro tinha-se empregado ahi como creado 
d u m café. 

Achava-se em pleno goso de saúde, quando pela uma 
hora da tarde sentiu uma violentíssima dôr, que o fez ca-
hir por terra com perda completa do conhecimento. Trans 
portado para o seu quarto, em breve recuperou os sentidos, 
permanecendo a dôr em toda a sua intensidade. 

Ficou prostrado, febril, com cephalalgia, muita sede e 
ausência de appetite. 

O doente não accusa o mais leve promenor prodhomico. 
Insiste tenazmente, em declarar s u b i t » i w U o começo 

da sua doença, tal como fica descripto. 
Decorrem exactamente seis mezes, desde que se deu 

este facto. 
O doente permanecendo ahi no mesmo estado de pros

tração e debilidade, medicando-se sem proveito sensivel, 
apenas sentiu a lgum allivio, regressou a Portugal e i n s -
tallou-se em sua casa, em Fão, d'onde é natural- Ahi a des
peito de variadas mas ignoradas medicações, os padecimen
tos do doente ir.antiveram-se com alternativas de pequeno 
allivio, ora febril, ora apyretico, com intermittencias de 
dejecções normaes ou de evacuações diarrheicas diárias, 
com micção normal n u n s dias e minorada n 'outros, emfim 
com anorexia e progressiva emaciação. 

Durante todo o decurso da doença, não teve vómitos, 
tosse, nem sensível dyspnea. 
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Ha proximamente um mez, a dôr recrudesceu, i r r a 
diando ás vezes para o hombro; tem tido insomnias, suores 
nocturnos e tolera mal o leite. . 

O doente, convicto de que a doença se aggrava, r e 
solve entrar para o hospital 

ESTADO ACTUAL.—Este individuo apresenta-se excessi
vamente debilitado e n 'um grau bastante avançado de ema-
ciação. A face pallida, apresenta um certo tom ictérico, mas 
a côr das scleroticas é sensivelmente normal . 

Pelo corpo encontram-se lesões cutâneas características 
da sarna. O lado direito e inferior do thorax está abaulado, 
com ligeira saliência dos espaços intercostaes ; a este nivel 
apresenta a mancha d 'um vesicatório de data mais ou me
nos recente. 

Na cavidade axillar, notam-se pequenas adenites i n 
sensíveis á pressão. 

A percussão revela no lado direito do thorax um som 
basso a part ir da 4-a costella, som que se prolonga três 
centímetros abaixo do bordo inferior do thorax, e que t rans
versalmente invade e ultrapassa o epigastro. As diversas 
posições do doente não al teram os limites d'esta g rande 
zona de somjpasfo. No lado esquerdo do thorax, a percus
são mostra que o coração se mantém em posição normal e 
denota um sensivel augmente de volume do baço. 

A auscultação do pulmão, revela a respiração rude 
d'ambos os lados, ainda que mais accentuada do lado d i 
reito ; nota-se ausência completa dos ruidos pulmonares a 
part i r da linha que separa a zona de som pulmonar, da 
g rande zona do lado direito, l inha que como foi dito, pa s 
sa ao nivel da 4.* costella direita, onde principia o som 
basso. Os ruidos cardiacos são normaes . 

Á palpação permitte sentir o bordo anterior do fígado, 
bastante, descido, mas não deformado. 

As urinas e os dejectos não apresentam actualmente sen
sível alteração. 

A temperatura é de 39 o ,5 : na radial contam-se 126 
pulsações. 
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DIAGNOSTICO.—O exame physico auxiliado pelos meiooi 
usuaes de investigação clinica, leva-nos á conclusão de que 
existe ao nivel do abaulamento do thorax uma collecção l i 
quida; purulenta, porque a presença de adenites na axilla, 
os suores, a temperatura , a emaciação, emíim o estado ge
ral assim o indica ; enkistada, porque os limites invariáveis 
que a percussão a s s i g n a t , seja qual íôr a posição do doente, 
assim o confirma. 

Esta collecção purulenta enkistada existe na cavidade 
pleural ou no ligado? 

Trata-sc d'um empyema ou d u m abcesso hepático ? 
A' primeira vista, é natural a preferencia pelo empye

ma. A rar idade da hepatite suppurada entre nós, e sobre
tudo uma tal ou qual repugnância em suspeitar no fígado 
uma collecção purulenta tão avantajada, a ponto de erguer 
por tal forma o thorax, e tão superficial, a ponto de salien
tar tanto os espaços intercostaes, leva naturalmente, repito, 
a fixar a ideia sobre o empyema. Os antecedentes heredi
tários do lado materno quadram bem ao diagnostico da 
pleuresia tuberculosa ea exploração physica também em par
te ajusta. 

Apesar d'isto os commemorativos sâo-lhe bastante des
favoráveis : como explicar o começo subito, quasi fulminan
te da doença em goso pleno de saúde? Os antecedentes pes
soas, por outro lado, também não levantam suspeita a lgu
ma, com referencia ao apparelho pulmonar. 

A adynamia, a emacia,ção, a anorexia, a febre irregular, 
são symptomas de valor para ajuisar do estado geral do 
doente, mas são também symptomas muito banaes, por serem 
communs a muitas doenças, para justificar uma pleuresia 
com derrame purulento. 

Nada emíim de pathognomico do empyema se encon
tra nos commemorativos da doença. 

Nem a tosse, nem a egophonia, nem a dyspnea, nem a 
vomica, apparccem no meio do quadro symptomatico a de-, 
monstrar a existência do empyema. 



Si) 

E' portanto licito, em vir tude da ausência d'uni único 
symptoma propriamente característico e differencial, pôr de 
parte a doença da pleura. 

E assim por exclusão, vem a ser admitt ido o abcesso 
do ligado. 

O diagnostico da hepatite suppurada não é cousa fá
cil, assim o dizem 

No entanto a simples suspeita d 'um abcesso hepático, 
torna-se em probalidade quando é nitida a exclusão do em-, 
pyema, e a duvida transforma-se-em realidade quando a 
puneção exploradora põe aos olhos do cirurgião o pus g r u -
moso, espesso, achocolatado vindo d'além do d iaphragma. 

Eu tentarei demonstrar , como a observação minuciosa 
antes mesmo da lúcida intervenção do trocater, me permit-
tiu estabelecer o diagnostico, com a certeza que é possivel 
obter-se em cousas de sciencia medica. 

Postos de parte o elemento hereditário e os anteceden
tes mórbidos pessoaes que a etiologia exclue da historia do 
grande abcessohepathico, apenas temos de attender ao habi-, 
tat do individuo, único factor predisponente sério que a cli" 
nica aponta. 

O grande abcesso do fígado que outros chamam hepa-
i te suppurante dos payses quentes, deixa bem ver pelo p ró 
prio nome, o habitat que lhe apraz. E' tão vulgar no Sou 
dan , dizem os exploradores, que os negros rasgam ousada
mente em si próprios essas collecções proeminentes do h y -
pocondrio, para dar- franca sahida ao pus. No Brazil, como 
de resto em todos os climas congéneres, esta doença é com-
m u m . 

À profissão dé marinheiro levou este individuo ao Bra
zil, e eu propositadamente assignalei este facto nos antece
dentes pessoaes. 

N'este caso portanto, o habitat está de accordo com a 
doença. 

O começo da doença, tal como me foi referido, pareceu-
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me contrario ao diagnostico, mas não me repugnava a d m i t -
tir , a despeito da affirmativa tenaz do doente, a existência de 
symptomas prodromicos, que por pouco incommodos, não 
tivessem ficado gravados na memoria do doente. 

Hoje admitto sem reluctancia a veracidade da narração 
(começo brusco, subito e fulminante) attendendo aos casos 
análogos referidos por vários auctores modernos. 

Portanto o próprio começo da doença, não repugna ao 
diagnostico do abcesso. 

A côr sub-icterica da pelle, a irradiação da dôr para a 
região scapulo-humeral são symptomas que commummente 
acompanham as lesões suppurat ivas do ligado, e que o 
empyema não poderia explicar. 

Os signaes fornecidos pela auscultação e percussão, 
ajustando mais ou menos ao diagnostico do empyema, q u a 
dram por egual ao diagnostico do grande abcesso. 

Outro tanto ha a dizer das adenites que se notam na 
axilla, da irregularidade de febre, e dos abundantes suores. 

De resto a notada preferencia do abcesso pelo lóbulo 
direito do ligado e pela sua face convexa, explica o a b a u l a 
mento do thorax e a saliência dos espaços intercostaes a 
esse nivel. 

, Apenas é de extranhar a ausência do vomito, sympto-
ma muito commum na hepatite suppurante ; mas esta la
cuna não faz, a meu vêr, vacillar no diagnostico, quando 
tantos symptomas o corroboram e alguns d'elles caracte
rísticos. 

PROGNOSTICO.— Quando abandonado á sua natural evo
lução, o abcesso do ligado tem por via de regra uma te rmi 
nação fatal. 

Além da progressiva emaciação e da adynamia que a he
patite suppurante determina, deve-se receiar uma rup tura 
para a cavidade peritoneal, causa d 'uma péritonite fatal, 
assim como ha justos receios d 'uma infecção purulenta não 
menos mortal . 

Os rarissimes casos de cura espontânea, devem-se á 
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ruptura do abcesso para o exterior ou ainda para a cavida
de pleural, vindo n'este caso a ser evacuado o pus pelos 
bronchios, sob a forma de vomica. 

Pelo que fica dito, não é licito ao medico esperar a cura 
espontânea, armado apenas de palliativos medicamentosos. 

O caso presente claramente se impõe á intervenção 
cirúrgica. 

TRATAMENTO—E' racional o t ra tamento medico quando 
diagnosticada a hepatite no começo, antes de ter logar a 
suppuração. Pelas relações que esta doença mantém com a 
infecção palustre, é d'uso empregarem-se os saes de qu in i 
no, e esta medicação tem dado alguns resultados satisfac-
torios. 

As restantes medicações propostas, não téem valor a l 
gum. 

Formado o abcesso, toda a intervenção medica é inutil 
como meio curativo; mas ainda é acceitavel a medicação 
symptomatica, principalmente a tónica e a ant i - thermica, 
indicações estas que os saes de quinino preenchem cabal
mente. O único meio de cura deve-se á cirurgia . En t r e a 
puneção aspiradora e a larga abertura do foco; o cirurgião 
deve optar pela segunda, pois por via de regra a aspiração 
do pus é insufliciente. No entretanto, convém que a opera
ção definitiva da abertura do foco seja precedida da pun
eção exploradora, que tem por fim não só certificar o dia
gnostico, como precisar a exacta localisação do abcesso. 

Evacuado o pus, faz-se larga lavagem da bolsa e per 
feita drenagem. 

Ainda hoje está na tella da discussão a indicação da 
curetagem ; esta questão foi muito recentemente debatida 
na Sociedade de Cirurgia de Paris . No caso presente, o t r a 
tamento prescripto e realisado pelo digno Professor de C l i 
nica Medica o Ex.100 Snr . Dr. Antonio d'Azevedo Maia, foi 
o seguinte : 

No dia immediate ao da entrada do doente, verificada 
a elevação de temperatura , foi prescripto o sulfato de q u i 
n ino . 
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Ao quarto dia, já a temperatura era de 3 7 0 , 1 . Foi feita 
a puneção aspiradora, el'fectuando-se d'esté modo a eva
cuação d'uni litro de pus achocolatado, espesso e grumoso, 
a ponto de por vezes ameaçar a obstrucção da cânula a res
peito do rasoavel calibre. 

D'esta operação, o doente obteve o seguinte resultado : 
grande allivio na dôr e considerável tranquill idade ; a ma-
tidez, que principiava .ao nivel da quarta costella, desceu 
até á quinta , e t ransversalmente principiava no appendice 
xiphoideu, quando anteriormente ul trapassava o epigastro. 

No oitavo dia teve lugar a operação definitiva. Prepa
rado o doente de véspera com o usual purgante , procedeu-
se á desinfecção da região em que devia ser effectuada a in
cisão. 

Foi administrado o chloroformio e obtida a sufficiente 
anesthesia ; em seguida foi cravado um trocater no 7.0 espaço 
para servir de guia ao bisturi . Immediatamente, verificada 
a exacta penetração do trocater na cavidade purulenta, foi 
leita uma larga abertura,, e n'este momento verificou-se 
que não só a pleura diaphragmatica não tinha adhcrido á 
pleura parietal, como também houve, occasião de notar 
que o abcesso t inha uma expansão thoracica. Fez-se em se
guida a resecção parcial da oitava costella para assegurar 
uma perlcita drenagem ; evacuado o pus, procedeu-se a 
uma cuidadosa lavagem antiseptica da cavidade do abcesso 
e respectiva expansão thoracica. 

Verificou-se n'este momento que o pulmão direito não 
ultrapassava a quinta costella. 

Foi logo depois suturada a pleura diaphragmatica á 
pleura parietal, terminando por se encher a cavidade do 
abcesso, de gase antiseptica cm quantidade de três metros , 
tal era a vasta capacidade da bolsa purulenta! Almofadada 
com algodão phenicado a região operada, foi posta uma l i
gadura commum. 

Terminada a sessão operatória sem outro incidente d i 
gno de menção, procedi ao exame do pulso e verifiquei a 
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t empera tu ra ; o thermometro marcava 3 5 o , 5 tendo a t t i n -
gido na véspera á tarde 3 8 o , 1; as pulsações eram em n u 
mero de 9 6 . Era n'esta oceasião exactamente meio dia. 

Velei algum tempo á cabeceira do doente, até que , n a 
turalmente, despertou do somno chloroformico. 

Tive de ret i rar-me (orçado pelos deveres escholares, 
antes que o operado sahisse do estado de torpor que suc 
cède ao despertar do somno anesthesico. O doente ficou en
tão confiado ao enfermeiro; quando á tarde o visitei foi-me 
referido pelos doentes da enfermaria, que o doente se recu
sara à ser transportado da sala d'operaçoes para o seu leito 
da enfermaria, e viera pelo seu pé, apenas apoiado a um 
empregado da casa. 

O pus, cuja exacta medição não pôde ser rcalisada por 
se ter misturado ás aguas da operação, pôde no enta.ito ser 
avaliado proximamente em três li tros. 

Na tarde do dia da operação a temperatura era 3 6 o e 
0 pulso 1 0 0 . 

A regularidade da temperatura manteve-se até ao q u a r 
to dia em que at t ingiu o máximo de 3 7°,4- Jus tamente 
n'esse dia foi levantado o apparclho, lavada profusamente 
a cavidade por meio d 'um irr igador e substituída a gase. 

No dia seguinte, a temperatura conservava-se normal , 
e como o pulso era apressado, chegando ao máximo de 
1 30 o , foi prescripta a digitalis até que se obteve a no rma
lidade do pulso em cinco dias. 

De resto a temperatura manteve-se normal em todo o 
periodo que decorreu depois da operação. 

Os curativos foram feitos diaramente com regular idade: 
e como se notasse que a piogenese era excessivamente a b u n 
dante, a ponto de embeber toda a gaze e a t ravessar toda a 
espessura do apposito, foi feita muito racionalmente pelo 
digno professor a curetagem da bolsa, ao quar to cura t ivo. 

De facto, d'esta salutar intervenção, resultou a coarcta
ção mais ou menos completa da pyogencse, e evitou-se a 
expoliação de forças e vitalidade do doente, que realmente 
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estava definhando consideravelmente e alarmando quem lhe 
assistia. 

Pouco tempo depois, a gaze apparecia embebida em bi-
lis, que no momento dos curativos se via sahir da ferida 
cirúrgica. 

E ' digno de notar-se que esta evacuação abundante de 
bilis, coincidiu com uma voracidade espantosa do operado, 
que forçava o doente a reclamar a cada instante e com in
sistência, alimentos, lembrando elle próprio aquelles que 
realisavam uma mais demorada replecção do estômago, taes 
como o bacalhau, a batata, etc. 

Esta evacuação de bilis durou a lgumas semanas; e mais 
tempo ainda durou o appetite voraz. No entanto a emacia-
ção, que at t ingira o seu auge alguns dias depois da opera
ção, foi gradualmente cedendo á boa alimentação, até 
que quando o doente se retirou do hospital , ia já mais do 
que rasoavelmente nutr ido. 

Também é digno de menção o facto das costellas terem 
abatido mais do que era de esperar, sem haver necessidade 
de reseccar outras, além da única, cuja resecção teve logar 
no acto operatório. 



PROPOSIÇÕES 

ANATOMIA —A preferencia do varicocelo no 
lado esquerdo, tem antes uma justificação ana
tómica que physiologica. 

PHYSIOLOGIA — Podemos collocar em paral -
lelo a importância physiologica do estômago e 
duodeno. 

MATERIA MEDICA E THERAPEUTICA — E ' justifi
cável a applicação local do óleo de fígado de 
bacalhau iodoformado. no lupus. 

PATHOLOGIA EXTERNA—Admittimos a cura ra
dical das hernias congénitas praticada na in
fância. 

O P E R A Ç Õ E S — N o tractamento do grande 
abcesso do fígado, preferimos o methodo de 
Stromeyer Litt le, seguido da curetagem segundo 
as indicações. 

PARTOS—A ovulação não é uma funcção de
pendente nem determinante da menstruação. 

PATHOLOGIA INTERNA—Na producção do gran
de abcesso do fígado não intervém micróbio es
pecifico. 

ANATOMIA PATHOLOGICA—A theoria da migra
ção microbiana é a que melhor explica a for
mação dos abcessos hepáticos de origem dy-
senterica. 

MEDICINA LEGAL — Não é acceitavel a hypo
thèse de infanticídio involuntário motivado pela 
simples queda do feto no solo no momento do 
par to . 

PATHOLOGIA GERAL— O parasita do paludis
mo é único mas p o l y m o r p h e 

Visto Pode imprimir-se 

O DIRECTOR, 

Pedro A. Dias. 
Visconde d'Oliveira. 
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