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CAPITULO I 

H i s t o r i a 

As doenças articulares chronicas imo se 
encontram descriptas em obras antigas e o 
que estas dizem, ou parece a ellas referir-se, 
acha-se disseminado aqui e além sem ne
nhuma ligação nem relação. Depois appa-
recem successivãmente Wisemann, que as 
agrupa e lhes dá o nome de tumor bran
co (i), B. Bell que as descreve mais nitida
mente e as divide, segunda a sua natureza 
em escrophulosas e rheumatismaes e, em-
íim, B. Brodie e Velpeau que tomam para 

tido- VttrW "mor branco é imprópria n'este sen-
,1°"J1 v e i d a d e V e a tumefacção da articulação é constan
te e permanente, nao acontece o mesmo á pallidez da pelle 
que da logar á vermelhidão, quando o pús s : forma em 
certos períodos da evolução. P ' e m 
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ponto de partida da sua classificação as al
terações anatómicas. 

No emtanto, as observações de Hippo
crates, Celso e Galeno foram os primei
ros passos para chegar aos conhecimentos 
actualmente assentes. Os arabes nada mais 
juntam ao que disse Hippocrates. 

Os tumores ventosos de que Wisemann 
nos falia não são mais do que as arthrites 
tuberculosas d'hoje e que chamava assim 
por imaginar que eram formados por algum 
fluido subtil que se escapava no momento 
da punção, em virtude de sahir apenas um 
pouco de sangue quando se lhe mettia o 
bisturi. 

Apesar d'esté erro, Wisemann prestou 
um grande serviço, porque compilou es
tas affecções, separando-as do quadro das 
doenças internas, gotta, rheumatismo, etc., 
com que até á data da publicação da sua 
obra «Chirurgical Treatise» eram descri-
ptas, e marcando uma nova era para ellas. 

B. Bell, cirurgião inglez, dividia os tu
mores brancos em rheumatismaes e es-
crophulosos, sendo aquelles caracterisados 
pelo espessamento extraordinário dos liga
mentos, mas ficando os ossos e cartilagens 
sãs, estes, pelo contrario, tendo mais espe
cialmente sua sede nos ossos que se tume-
fazem e cariam. 
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Brambilla, cirurgião austríaco, descre
via estas affecções sob o nome de fungou-
clades, que dividia em duas variedades, uma 
na qual as partes doentes seccionadas se 
semelhavam a geléa, outla, na qual a lvm-
pba, semelhante á crosta inflammatory do 
sangue, se coagula e forma camadas aná
logas ás que se encontram no aneurysma. 
Estas considerações anatomo-pathologicas 
estão d'accordo com a divisão das synovites 
em fungosas e pseudo-membranosas. 

Brodie, também cirurgião inglez, toma 
para base de sua classificação a anatomia 
pathologica; assim considera: asinflamma-
ções da synovial e a ulceração d'esta mem
brana; a ulceração das cartilagens, e, final
mente, a doença escrophulosa da articula
ção, tendo a sua origem nos ossos. 

Quanto a elle, os tecidos fibrosos não 
são susceptíveis de serem primitivamente 
affectados, mas sim consecutivamente. 

Hoje admitte-se que a arthrite tubercu
losa principia por uma synovite, propagan-
do-se mais tarde ao osso e medulla, dando 
osteo-synoveo myélite tuberculosa ou osteo-
synovite; outras vezes começando pelo osso 
e propagando-se á synovial ê medulla. 



CAPITULO II 

Etiològ- ia , 

A arthrite tuberculosa pode ser primiti
va ou consecutiva. — E' primitiva, quando 
apparece independente d'outras manifesta
ções'tuberculosas, podendo estas ser deii-
nitivas ou o preludio d'outras localisações ; 
é consecutiva, quando o portador já está 
tuberculoso. 

Sede. — O joelho e a anca são as articu
lações em que são mais frequentes as ar
thrites tuberculosas. 

Edade. — Pôde dizer-se que a arthrite 
tuberculosa é o apanágio da infância. 

Sexo. — Mais frequentes no sexo femi
nino. 

Hereditariedade. — A hereditariedade, 
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contestada por alguns auctores, parece 
ser muito frequente nas arthrites tubercu
losas. Examinando os antecedentes heredi
tários, encontra-se, com raras excepções, 
a tuberculose na familia. 

E'.difificil precisar se se tractará d'here-
ditariedade ou de contagio. 

Causas predisponentes. — Tudo quanto 
concorra para diminuir a resistência do or
ganismo, prepara o campo para a installa-
ção da tuberculose; assim as arthrites tu
berculosas são frequentes nos enfraqueci
dos pelas privações ou por doenças geraes, 
taes como as febres eruptivas, a febre ty-
phoide,etc. Segundo Croft, 7 7o das arthri
tes tuberculosas são consecutivas a uma 
febre eruptiva. E' sobretudo o sarampo que, 
segundo Bonnet, mais predispõe a esta af-
fecção. A syphilis, o rheumatismo, a escro-
phula, têm uma grande influencia na pro-
ducção da arthrite tuberculosa. 

Causas determinantes. — O traumatismo 
é muitas vezes uma causa determinante no 
individuo predisposto. Uma prova clinica ó 
dada pelo interrogatório que, quasi sempre, 
nos revela um traumatismo, contusão, en
torse, etc. Assim, por exemplo, são relati
vamente frequentes as arthrites tuberculo
sas tibio-tarsicas, reconhecendo por causa 
uma entorse. A explicação é fácil. N'uma 

• 
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violenta torsão do pó, algumas fibras liga-
mentosas laceram-se, e, com ellas, necessa
riamente uma porção da synovial; esta la
ceração é ordinariamente seguida d'um der
rame sanguineo mais ou menos abundante, 
apreciável pela palpação e de visu, muitas 
vezes acompanhado, nos dias seguintes, de 
um derrame sero-synovial. Os doentes fi
cam 8 ou 10 dias em repouso, mas não 
numa immobilidade absoluta da articu
lação; depois voltam as suas occupações 
muito antes do tempo necessário para a ci-
catrisação das partes laceradas ; d'esta for
ma, a cicatriz iende-se, e os accidentes re-
apparecem com mais intensidade do que no 
principio. 

A àôv força o doente a de novo estar em 
repouso, sendo este interrompido por novas 
imprudências, que, assim reiteradas, termi
nam, por menor que seja a predisposição, 
n'uma synovite, inílammação que se propa
ga a toda a articulação com os caracteres 
attribuidos á inílammação chronica d'esta 
membrana. Fica, d'§sta forma, estabeleci
da a arthrite tuberculosa, e a propagação ao 
systema ósseo não tardará, pelo menos nos 
indivíduos novos. 



CAPITULO III 

Anatomia patliologica 

Tem-se ventilado muito a questão do 
ponto de partida da doença, — synovial ou 
osso. Koenig pretende que a synovite pri
mitiva é muito mais frequente na creança 
que no adulto e se observa na metade dos 
casos, emquanto que para Lannelongue, 
a osteo-arthrite é quasi sempre d'origem 
óssea. O predomínio das lesões da synovial 
sobre o dos ossos é incontestavelmente 
frequente na creança, e, n'uma resecção 
por exemplo, deve-se tirar uma grande 
quantidade de fungosidades das partes 
molles. 

No emtanto, a lesão óssea ó muitas 
vezes o ponto de partida da doença. 
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Quando se abre uma articulação, por 
exemplo a do joelho, attingida de tubercu
lose constituída, encontra-se a pelle adelga
çada, o tecido cellular espessado, mais ou 
menos lardaceo, e, logo que se chega á ar
ticulação, cáe-se sobre um feixe de fungo-
sidades entremeiadas de liquido seroso ou 
de pús. As fungosidades são localisadas em 
volta da rotula no fundo de sacco infra-tri-
cipital, em volta dos ligamentos que ellas 
mascaram, assim como ás cartilagens de 
revestimento. 

Ellas são mais ou menos molles, fáceis 
de tirar, salvo ao nivel do contorno da ar
ticulação em que formam uma coroa aos 
ligamentos. Quando existe pús, este li
quido resulta da desintegração d'estas fun
gosidades, e colleta-se na articulação, tendo 
sempre tendência a formar abcessos cir-
cumvisinhos. Póde-se ás vezes encontrar 
abcessos póri-articulares d'origem synovial, 
óssea ou ganglionar. No joelho, que, pela 
sua maior frequência, eu trato como typo, 
os que mais apparecem são os femuraes ex
ternos e os tibiaes internos; os abcessos po-
pliteos podem ser devidos au ma suppu ração 
dos ganglios, a uma collecção de pús pas
sando através das pequenas escoriações do 
ligamento posterior, graças aos diverticulos 
da synovial. Os ligamentos e a capsula são 
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em geral indemnes : não é senão no cavado 
popliteo que se encontra a retracção do li
gamento posterior. 

As lesões ósseas, que são as mais im
portantes a considerar, são de duas ordens; 
ora são limitadas, e apresentam-se sob a 
forma d'uni sequestro ou d'uma caverna 
tuberculosa; este sequestro pôde ter sua se
de ao nivel da epiphyse, da diaphyse ou na 
porção intermediaria; éa forma mais rara. 
Ora, pelo contrario, encontra-se uma tu
berculose generalisada ao nivel das epiphy
ses, uma espécie d'in filtração diffusa. 

Ao corte, as epiphyses do femur e da 
tibia veem-se engorgitadas de sangue, as 
areolas mais ou menos espaçadas, e no.tam-
se pontos amarellados, variando do volume 
d'uma cabeça d'alfinete ao d'um feijão: são 
formados por agrupamentos de nódulos 
tuberculosos. Os ossos, n'este caso, dei-
xam-se cortar com a maior facilidade. 

As attitudes viciosas e as luxações pa-
thologicas na tuberculose do joelho têm 
sido o objecto d'um estudo completo de 
Guillemain (These de Paris de 1893): ellas 
foram já estudadas por Bonnet no tratado 
das doenças das articulações, por Volck-
mann e Sonnenburg. 



CAPITULO IV 

C l i n i c a 

Syjuptomas. — Continuando a tomar 
para typo de descripção o joelho, direi que 
a tuberculose articular manifesta a sua pre
sença por uma dôr mais ou menos intensa, 
uma certa claudicação, uma fixação mus
cular e, emfim por uma tumefacção que 
apparece cedo. Em summa, a dôr, a tume
facção e a difficuldade dos movimentos ca-
racterisam ao principio a arthrite tubercu
losa; é raro que o principio seja brusco. 

Os signaes physicos fornecidos pela ins
pecção e palpação, os symptomas geraes e 
os anamnesticos estabelecem a natureza da 
affecção, a sua sede óssea ou synovial; a 
constatação das fungosidades caractérisa 
definitivamente a arthrite' tuberculosa. 
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Às formas frequentes da tuberculose ar
ticular são : 

l.o — A FORMA COMMUM. — Esta é cara-
cterisada por um joelho globuloso, semi-
ílectido, contrastando, pela sua tumefacção, 
com o emmagreci mento da coxa e perna 
atrophiadas. A tumefacção desenha as sa
liências do fundo de sacco infra-tricipital e 
infra-rotuliano da synovial; a pelle mostra-
se-nos pallida, anemiada, ás vezes luzidia, 
percorrida por venosidades. 

A* palpação, a tumefacção é molle, e dá 
a sensação da falsa litictuação das fungo-
sidades. 

Sobre este ponto é, aliás, difficií (ixar-
mo-nos. 

Quando as fungosidades são duras, os 
dedos percebem uma traslação em massa, 
com uma sensação de molleza: é o que se 
chama a falsa fluctuação; mas muitas ve
zes, é realmente embaraçoso dizer se se tra
ta de pus e fungosidades ao mesmo tempo. 

Em summa, debaixo do ponto de vista 
clinico, a sensação das fungosidades é mani
festa, mas podemo-nos enganar quanto á 
natureza do liquido que ha muitas vezes 
com ellas. Ao fazer-se a arthrotomia, en-
contra-se frequentemente pús, quando se 
esperava achar simples serosidade. 

A' palpação, estas arthrites são em ge-
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ral pouco dolorosas, mas a dor exacer
basse pela pressão, pelos movimentos, pela 
marcha. 

Quando sobrevem uma crise, no meio 
da.evolução chronica da doença, as dores 
tornam-se, por momentos, muito mais vi
vas. Durante ella, póde-se encontrar á pal
pação, um augmente de temperatura, ao 
nivel da articulação doente. Uma forma 
bastante rara é a arthrite nevrálgica. Está, 
n'este caso, indicada a resecção. 

2.° — N'uma segunda variedade de ar
thrites tuberculosas, ha a registar, além 
dos signaes precedentes, attitudes viciosas. 
Debaixo d'esté ponto de vista, ha a distin
guir o Joel/to angular simples e o joelho 
angular complexo. No joelho angular sim
ples, saliente para diante, sente-se os con-
dylos descobertos, a rotula por baixo d'elles; 
a tíbia diiige-se para traz, ao contacto da 
chanfradura inter-condyliana e escapa com
pletamente á exploração. Existe, emfim, 
uma sub-luxação da tibia sobre o femur. 
Esta .sub-luxação é ainda mais manifesta 
no joelho angular complexo. Encontra-se 
uma saliência muito accentuada da ca
beça do peroneo, uma tendência ao genu 
oalgum. 

A ponta do pé pode ser dirigida para 
fora, em rotação externa, e o calcanhar 
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para dentro. E' curioso constatar que 
todas estas attitudes viciosas se combinam 
com a flexão, e são mascaradas por elia, a 
ponto de, só depois do endireitamento do 
membro, se poderem tornar mais mani
festas. 

E' ainda a flexão que mascara muitas 
vezes o alongamento primitivo do membro, 
alongamento que reconhece duas causas, 
ou a irritação da cartilagem juxta-epiphy-
saria, ou a distensão exagerada dá syno
vial. Com as attitudes viciosas, encontra-se 
mais vezes o encurtamento real ou appa
rente do membro. Este encurtamento é, 
com effeito, apparente quando se trata de 
uma sub-luxação. E' real, quando tem por 
causas as lesões das superficies femural e 
tibial. 

3.0 — Uma terceira variedade consiste 
numa osteo-arthrite fistulosa; as fistulas 
são situadas muitas vezes aos lados da ro
tula, menos frequentemente ao nivel do ca
vado popliteo. Elias são de fundo acinzenta
do, deixam correr pus, e conduzem directa
mente á articulação. O joelho suppurado 
pôde sel-o em boa posição, mas, d'ordinário 
fal-o flectido com sub-luxação da 'tibia. 

A luxação pôde ainda variar de grau e, 
se é commum ver-se flexões moderadas in
do até ao angulo recto, pode-se observar a 
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flexão extrema que encosta a face posterior 
da coxa á perna. 

4.° — Ha ainda a constatar o joelho tu
berculoso, curado numa boa ou má attitu
de. N'este caso, persiste uma ankylose mais 
ou menos completa, fibrosa ou óssea. 

Por ultimo, vejamos o que diz respeito 
a algumas particularidades que merecem, 
umas pela sua constância, outras pela sua 
raridade, chamar a nossa attenção. Assim 
a atrophia muscular, que attinge sobretudo 
o tricipite crural, installa-se com a maior 
rapidez, e, poderia ser considerada como um 
signal precoce da arthrite tuberculosa, se 
as arthrites do joelho, provenientes d'outras 
causas, não predispozessem com egual ra
pidez. Difficilmente explicada pela physiolo-
gia pathologica, a atrophia ataca sobretudo 
os extensôres, e reconhece-se pela molleza 
das partes carnudas da coxa, por uma de
pressão situada por cima da rotula, pela di
minuição da circu inferência d'esté segmen
to do membro assim como da perna. Pre
coce na sua apparição, a atrophia é quasi 
definitiva nos seus resultados. E' muito ra
ro que o volume do membro volte ao pri
mitivo, mesmo depois da cura da arthrite. 
O predomínio da atrophia dos extensôres 
tem sido invocada para explicar as attitu
des viciosas da doença. 
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A flexão por predomínio dos flexor 
res é também um signal precoce, e, as 
mesmas causas actuando durante muito 
tempo, a flexão pôde ficar como um reli
quat da doença. A flexão reconhece tam
bém outras causas, sem ser a atrophia dos 
extensôres : é o resultado de todas as lesões 
que se dão em volta da articulação; poder-
se-hia dizer que estas causas são de natu
reza óssea, muscular e fibrosa. A cartila
gem de conjugação, a flexão do femur, o 
predomínio dos músculos flexores, a re
tracção do ligamento posterior e a produc-
ção de tecido fibroso popliteo, taes são as 
causas da flexão. 

A fixação muscular ó um signal com-
mum a todas as arthrites tuberculosas; a 
contractura, uma contractura de vigilân
cia, installasse rapidamente e immobilisa o 
membro dolorido, n'uma attitude viciosa: é 
a regra. 

No joelho, a contractura localisa-se so
bretudo do lado dos flexores; é ella a causa 
da limitação dos movimentos. Mas, a este 
respeito, ha graus: ora os movimentos são 
completamente abolidos, ora chega-se a 
exagerar a flexão (movimentos provoca
dos) e, em certos casos raros e que mere
cem particularmente a nossa attenção, a 
arthrite tuberculosa pôde existir com con-
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servação mais ou menos completa dos mo
vimentos. Na forma hyperostosica, em par
ticular, os movimentos são conservados, 
pelo menos em grande parte. 

A arthrite tuberculosa das creanças 
muito novas tem uma physionomia especial; 
progride rapidamente e caracterisa-se por 
umatumefacção considerável da articulação, 
e por uma verdadeira fluctuação; o joelho' 
é, n'este caso, a sede d'um empyema, e, 
coisa interessante, a arthrotomia dá uma 
proporção bastante grande de curas. 

D i a g n o s t i c o 

Faz-se o diagnostico pela inspecção, 
palpação, mensuração e commemorativos. 
: A' inspecção, constata-se a forma do 
joelho, a saliência dos condylos e da rotula, 
o desenho do tendão rotuliano, as depres
sões para-rotulianas as attitudes viciosas. 

E' pela palpação que se nota o estado 
do joelho, se percebe o espessamento da 
synovial, sobretudo no fundo de sacco in-
fra-tricipital; 6 também pela palpação que 
se encontra a fluctuação e apseudo-fluctua-
ção, para diagnosticar as fungosidades e o 
pus. Quando existe uma fistula, a presença 
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de pus na articulação não offerece duvida, 
mas, na ausência de fistula, podemo-nos 
enganar quanto á sua presença. 

A pesquiza methodica dos pontos do
lorosos tem uma importância capital. As
sim, é preciso investigar a sensibilidade 
dos condvlos do femur e das superficies 
articulares da tibia. Em geral, consegue-se 
isto bem, mesmo nas creanças indóceis. 
Os pontos dolorosos são, na maior parte 
dos casos, em relação com as lesões ósseas. 
Antes de terminar o exame, investiga-se a 
tumefacção dos ganglios inguinaes e po-
pliteos. Estes são, em geral, pouco perce
ptíveis. Torna-se necessário também exa
minar os movimentos espontâneos e pro
vocados do joelho. Os movimentos espon
tâneos são abolidos na maior parte dos ca
sos, mas podem-no ser parcial ou total
mente; os movimentos provocados são, em 
regra, limitados, e, se a flexão pode ser um 
pouco exagerada, a extensão não pode 
ser tentada sem provocar dores. Em ulti
mo logar, devemos examinar os movimen
tos de lateralidade, movimentos que, de 
resto, só são perceptíveis durante a exten
são do joelho. 

Procedemos em seguida ás mensurações 
do membro, notando o comprimento total 
em relação ao membro são, assim como o 
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comprimento de cada segmento d'esté 
membro; medir-se-ha a circumferencia da 
coxa e da perna, comparando com o outro 
membro correspondente, para conhecer
mos o grau d'atrophia. 

O exame terminará por uma revista 
completa de todos os apparelhos, circula
tório, respiratório, digestivo, cutâneo, ge-
nito-urinario, dos órgãos dos sentidos, e de 
todas as funcções, entre as quaes é preciso 
insistir sobre a da locomoção. Os antece
dentes do doente, o principio e a marcha 
da doença completarão a observação. 

Com o auxilio d'estes elementos, far-
se-ha o diagnostico: 1.° da natureza da 
affecção; 2.° da sua sede; 3.° do período ao 
qual chegou. 

1.°—DIAGNOSTICO DA NATUREZA.—Falla-
se nos tratados clássicos na possibilidade 
d'uixi erro de diagnostico com o osteo-sar
coma. Este diagnostico differencial pôde ser 
discutido a propósito d'uma arthrite tuber
culosa no adulto; tem raras vezes dado 
logar a discussão na creança. Com effeito, 
na creança a arthrite tuberculosa é tão 
frequente e o osteo-sarcoma tão raro, que 
a possibilidade d'esté erro é muitíssimo 
poucas vezes provável. As affecções mais 
observadas n'esta edade são a osteo-mye-
lite e a syphilis articular. E' com estes 
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duas affecções que a arthrite tuberculosa 
pôde apresentar semelhanças e necessitar 
um diagnostico differencial. 

A osteo-myelite é não aguda, mas sim 
sub-aguda ou chronica. N'este periodo 
chronico da doença, a articulação do joelho 
pôde tornar-se a sede de uma arthrite por 
visinhança, que limita os movimentos, e 
pôde mesmo provocar algumas fungo-
sidades. 

A syphilis articular, muitas vezes loca-
lisada ao nivel do joelho, é quasi sempre, 
na creança, uma syphilis congenita, não se 
apresentando nunca com uma manifesta
ção isolada ; sobre o resto do corpo, podem-
se observar deformações ósseas, tibia em 
lamina de sabre, dentes d'Hutchinson, 
vestígios de kératite intersticial, e, infor-
mando-nos dos antecedentes do doente, da 
polylethalidade na familia, etc., teremos 
signaes para seguir a pista do diagnostico. 
A lesão local é, n'este caso e em regra, de 
forma óssea : as extremidades articulares 
apparecem-nos tumefactas, dolorosas, sem 
tendência á suppuração, com conservação 
total ou parcial dos movimentos. E' com a 
forma hyperostosica que o diagnostico se 
nos apresentará duvidoso. 

Uma ultima consideração levantará to
das as duvidas : o tratamento especifico 
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melhora as arthrites syphiliticus, e não tem 
influencia alguma sobre a tuberculose do 
joelho. 

2." — DA SEDE. — E' bem raro que se he
site em localisar a arthrite tuberculosa. 
Um outro diagnostico da sede consiste em 
determinar se a arthrite tuberculosa é de 
origem óssea ou synovial : debaixo do pon
to de vista clinico, póde-se sempre chegar 
a dizer se o predomínio das lesões se dá 
nos ossos ou nas partes molles; mas é quasi 
impossível ter-se a certeza absoluta da 
existência ou não existência d'uma peque
na lesão óssea inicial, salvo quando exista 
uma fistula que conduza directamente ao 
osso. 

Em certos casos, é possivel affirmar que 
se trata d'uma arthrite principiando pelas 
partes molles (tuberculose das bainhas ou 
das serosas péri-articulares). Em certos 
casos raros, póde-se dizer que a tuberculose 
do joelho é limitada a uma só parte da ar
ticulação, e que se trata, por conseguinte, 
d'uma espécie de hemi-tuberculose. 

3." — DIAGNOSTICO DO PERÍODO A QUE CHE
GOU A AFFECÇÃO.—Deduz-se dos signaes ob
servados e dos commemorativos. A este 
respeito, importa fazer as distincções se
guintes : a arthrite tuberculosa está no ini
cio, em plena evolução e não exposta; ex-



42 

posta e suppurada; em via de cura com 
boa ou má attitude, em flexão ou em 
extensão. 

Nenhuma classificação é mais impor
tante do que a que serve de base ao trata
mento a instituir e ao prognostico a assen
tar. Com effeito, o prognostico é variável, 
e deve ser considerado tanto no ponto de 
vista da vida como das funcções. A vida 
é compromettida tanto pela evolução da 
tuberculose local como pelo estado geral 
do doente. Quanto á funcção, a restitui
ção ad integram da articulação, a ankylose 
na direcção rectilínea, a ankylose em fle
xão, são estas tantas terminações différentes 
quanto ás funcções do membro. E' raro 
observar-se a volta ao estado normal, quan
do as fungosidades estão lia muito tempo 
installadas na articulação; então, a única 
terminação feliz, que se pôde desejar, é a 
ankylose na direcção rectilinea com um 
muito leve grau de flexão, para permittir 
a locomoção. 

A extensão com sub-luxação da tibia, 
com genu valgum pouco accentuado ou 
com deformação em baioneta não são ain
da terminações muito infelizes; mas na 
creança, a flexão, com ou sem luxação ti
bial, compromette consideravelmente as 
funcções do membro, com tanto mais cer-
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teza quanto é facto que tende a tornar-se 
mais considerável com o crescimento. 

Tratamento 
Occupar-nos-hemos primeiramente do 

tratamento geral, medico, passando em se
guida ao tratamento local. 

0 tratamento geral tem por fim com
bater a causa geral que parece ter produ
zido ou fazer persistir a doença e, além 
d'isso, transformar as disposições constitu-
cionaes do individuo. 

I 

Tratamento geral 

Altérantes. — Quando se certifique que 
a doença é d'origem escrophulosa, que a 
constituição é debilitada, deve-se empre
gar certos medicamentos chamados alté
rantes, cujo effeito ó estimular a circulação 
capillar e activar a absorpção. O iodo está 
em primeiro logar; M. Lugol, que se cons
tituiu advogado d'esta medicação, admi-
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nistrava-o no interior e exterior, dizendo ti
rar d'elle grande partido. Ministra-se mis
turado com o iodeto de potássio, para obter 
effeito mais seguro e rapide Devemos vi
giar o que se passa da parte do estômago 
e sermos sóbrios na sua administração. 

Eis a fórmula que elle aconselha, pela 
sua tolerância e efficacia: 

Iodo . . . . . . . 1 decigramma 
Iodeto de polassio . . . 10 grammas 
Agua distillada . . . . 100 grammas 

Para dar primeiro uma, depois duas, 
em seguida três. e mesmo mais colheres de 
café d'esta poção por dia. E ŝta medicação 
deve ser continuada durante dois a seis 
mezes. 

O iodo ó também empregado no exte
rior, em banhos locaes ou em injecções nos 
trajectos fistulosos, ou ainda em pincella-
gens no fundo das feridas. Servimo-nos 
então da tintura d'iodo. 

O óleo de fígado de bacalhau é também 
um excellente medicamento. Quanto á sua 
administração, devemos proceder da se
guinte forma: prescrever a dose diária ma
xima tolerável e dividil-a em varias doses, 
dadas antes das refeições, ou ministral-a 
d'uma só vez, conforme fôr melhor acceite. 

Diz Grancher que as creanças que 
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adormecem depressa se dão muito bem 
com o tomal-o á noite. A questão esta, 
em summa, em não prescrever uma ad
ministração continua e não forçar as 
doses, quando se derem perturbações di
gestivas (diarrhea, nauseas, perda de appe
tite). No verão é dificilmente tolerado e será 
então melhor substituil-o por medicamen
tos, em que entrem como princípios activos 
o iodo e o arsénico, taes como o iodeto de 
ferro e o licor de Fowler. 

Tónicos—A medicação tónica manejada 
com precaução e opportunamente dá ex
cellentes resultados. 

A hygiene é um dos factores capitães. 
Uma alimentação sã ê restauradora (carnes 
negras assadas ou na grelha, bom vinho, 
leite, manteiga, etc.), uma habitação bem 
arejada e batida do sol, um ar tónico (beira 
do mar, montanha) auxiliam extraordina
riamente o tratamento médico. 

As tisanas de folhas de nogueira, de 
lúpulo, de quina, o vinho de genciana, 
o vinho de quina ajudam muitíssimo o tra
tamento, excitando o appetite. 

Algumas aguas thermaes bromo-iode-
tadas têm .sido aconselhadas. 

A hydrotherapia tem sido também pre-
conisada, quando está indicado o trata
mento tónico e excitante. 
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Os banhos- de mar e a estação á beira-
mar, devido á composição chimica do seu 
ar, á acção do chlore to de sódio sobre a nu
trição, á absorpção dos compostos salinos 
pela atmiatria, são um maravilhoso meio 
de tratamento. 

E' tal a importância que a propaganda 
dos sanatórios maritimos é enorme. 

Vem a propósito citar o que, a este res
peito, disse o eminente Professor da nossa 
Escola Medica, snr. Dr. Roberto Frias, 
n 'uma lição cheia de enthusiasmo, advo
gando a iniciativa (l) dos seus discípulos 
de 1901-1902: 

Se é certo que todo o individuo é tuberculisavel 
quando a sua resistência orgânica fraqueja, ha-os que. 
desde a tenra edade trazem a marca de precitos, os es-
lygmas de depauperação, indícios de grande receptivi
dade para a tuberculose. 

As adenopathias tuberculosas, os tumores brancos, o 
mal de Pott, as ostéites tuberculosas, as fungosidades tu
berculosas, as suppurações ósseas, lupus, as conjun-
ctivites e outras affeccões occulares de natureza escro
fulosa, o rachitisme, a anemia, as perioslites phlegmono-
sas, a syphilis hereditaria, etc., são outras tantas etique-

(x) Propozeram~se iniciar a fundação de um sanató
rio marítimo, por meio de recitas de caridade dadas pelos 
cursos successive^ do 5.° anno. 
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tas que annunciam o descalabro dos organismos que as 
ostentam como trisle documento da sua invalidez a breve 
trecho. 

Disseminadas em todas as camadas sociaes na razão 
inversa da aisance e conforto, é aqui no hospital, onde 
cada dia passamos umas poucas de horas, observando, 
estudando e tratando os doentes, que ellas se encontram 
em profusão, quer nas enfermarias, quer na consulta 
geral ou especial de creanças, por isso que a população 
que frequenta esta casa de soffrimenlos se recruta na 
classe laboriosa e laborada pelos três factores principaes 
da miséria physiologica a saber : trabalho precoce, alo
jamento insalubre e alimentação insufficiente. 

De todas as affecções já mencionadas como sendo 
as guardas avançadas da tuberculose, é certamente a 
escrófula quem, sob variadas formas, apresenta maior 
numero de rasos. 

E' um facto bem estabelecido que a residência pro
longada à beira-mar é um meio poderoso para a cura 
da escrófula. 

Como documento comprovativo d'esta asserção ci
tarei uma nota estalistica que tenho á mão, referente 
ao hospital marítimo de Pen Brou. 

Aberto em 8 de setembro de 1887 recebeu até o 
1.° de agosto de 1889, 280 doentes, dos quaes 132 
eslavam ainda em tratamento. 

Os restantes 148, affectados de variadas manifes
tações da escrófula, e algumas graves, bem como de 
outras doenças de desnutrição, sahiram quasi todos cu
rados, outros consideravelmente melhorados. Houve 
apenas duas mortes: um caso de syphilis hereditaria e 
um outro das consequências de uma coxalgia. 
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E' tão palpável e Ião universalmente reconhecida 
a efficacia do tratamento marítimo da escrofulose e suas 
derivadas que em todas as nações, na Europa e na Ame
rica, existem hospitaes e sanatórios marítimos adaptados 
para aquelle fim. Na França os dois hospitaes de liork-
sur-mer, o asylo Erland em Nice, o hospital Dollfus em 
Cannes, os de Celle, Cap-Breton, Arcachon, Pen-Brou, 
Banyliis, Sainl-Pol-les-Dunkerqne, etc. A Italia tem 22 
hospitaes marítimos. Na Allemanha os de Nordorney, de 
Zoppot, de Kolberg, de Wyk, etc. Na Hollanda os de 
Scheveningue, de Zeest, de Landvoort, de Wikaan-Zee, 
etc. Na Austria o de Grado, etc. Na Inglaterra o de 
Margate que exisle desde 1791, de Seaford (Lussex), 
de Brighton, de Hastins-Tite, etc. A Russia, a Dinamarca, 
a Hespanha, a Bélgica, os Estados-Unidos, a Hepublica 
Argentina teem todas as suas estações marítimas. 

Entre nós, que eu saiba, exisle o sanatório de 
Oulão, de recente creação de S. M. a Bainha D. Amelia 
e um outro em construcção, ao que me parece de me 
destas proporções, em Oeiras, devido á philantropia de 
uma senhora e. iniciativa do Dr. Almeida, clinico da 
localidade. 

Afíirmam testemunhas oceulares que basta visitar 
qualquer d'esses estabelecimentos para se certificar da 
influencia eminentemente reconstituinte que a visinhan-
ça do mar exerce sobre as creanças rachilicas, escrofu
losas e tuberculosas, influencia que, de resto, resalta, à 
priori, da pureza do ar, da presença do ozone na 
atmospliera, dos ventos contínuos que varrem as im
purezas, favorecem a evaporação das superficies, e acti
vam as exhalações cutâneas, da constância da tempera
tura, etc. 

Muitas lesões, principalmente lesões ósseas e arti* 
colares, que nós operamos no hospital, poderiam dis
pensar a intervenção cirúrgica, se lhes fosse applicada 
a medicação marilima, reservando o bisturi, apenas 
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como um auxilio, para os casos refractários como diz o 
dr. Honzel: «0 mar, sem o bisturi, cura um grande nu
mero de manifestações escrofulosas; o bisturi, sem o 
mar, só pôde curar um numero limitado; mas elles 
ajudam-se mutuamente, complelam-se um ao outro: 
cumbinados encaminham para a cura os casos os ma:s 
graves e os mais inveierados.» 

>; Podemos ir mais longe affirmando que na compa
ração dus dois meios de tratamento — operação e me
dicação marítima — a vantagem fica a esta ultima. Que 
o diga o dr. Vidal medico do hospital de Giens, que se 
absteve sistematicamente de toda a intervenção cirúr
gica, colhendo resultados em nada inferiores aos que o 
Dr. Carin obteve em berk fazendo cirurgia activa. Re-
porto-me a uma estatística de 1890 — 

A medicação marilima comprehende, principal
mente, a residência prolongada á beira mar; residên
cia para se utilisar de todos os benefícios da atmos-
phera marilima, e prolongada para dar tempo a que 
esse poderoso modificador vá, paulatinamente operando 
a transformação dos organismos débeis 

Os banhos, pela sua acção tónica derivada da sua 
temperatura, da densidade e agitação da agua, mor
mente com o adjuvante de natação, os banhos também 
podem convergir para o mesmo fim, mas na cura da 
escrófula o primeiro logar pertence incontestavelmente 
á atmosphera marítima, por isso que, ao contrario dos 
banhos, convém a todas as constituições e a todas as 
estações. 

Foi em 1850 que um medico inglez R. Russel de
pois de 1er notado a eflícacia do tratamento marítimo 
da escrófula publicou o resultado das suas observações 
em um livro que fez sensação na Inglaterra. 

0 fundamento clinico de suas observações era que 
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as populações da beira-mar, marinheiros e pescadores, 
eram menos victimados pela escrófula do que as do in
terior das terras, atlribuindo á influencia da agua do 
mar com que aquellas populações, em virtude das suas 
occupações quotidianas, estão em continua lida. 

E' desde a publicação d'esse livro que a aristocra
cia ingleza principiou a construir cottages á beira mar 
e se iniciou o movimento de educação physica da infân
cia pela vida ao grande ar, os exercícios corporaes e 
as viagens. 

D'esla corrente de opinião nasceu a Royal sea ba
thing infirmary for scrofula fundada em Margate em 
1791, uma pequena installação que com o tempo devia 
crescer e expandir-se em um bello estabelecimento ca
paz de receber 250 doentes. 

Do que fica exposto derivam as seguintes conclu
sões: 

l.a 0 tratamento de creanças e adolescentes es
crofulosos ou soffrendo de estados mórbidos constilu-
cionaes, ou mais summariamente, o tratamento dos tu-
berculisaveis tem muito mais largo alcance social do 
que o tratamento da tuberculose. 

2." E' incontestável a efficacia da medicina ma
rítima no tratamento d'essas affecções. 

I I 

Tratamento local 

Assim como, em geral, nos referimos á 
articulação do joelho como typo de descri-
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pção das arthrites tuberculosas, assim tam
bém se descreve o tratamento d'estas se
gundo o methodo empregado n'aquella arti
culação. Ha, no emtanto, nos indivíduos de 
edade inferior a 25 annos, particularidades 
a propósito do joelho que nos merecem es
pecial attenção. Isto resulta, de resto, de cir-
cumstancias deduzidas da anatomia e phy-
siologia da região. Assim é que, em ne
nhuma parte, o crescimento é tão activo 
como ao nivel das epiphyses que concorrem 
a formar o joelho. 

As cartilagens de conjugação d'esta região 
devem, ipso facto, ser respeitadas durante 
o período de crescimento: a sua perturba
ção acarreta uma modificação evidente no 
comprimento ou direcção do" membro. Des
tinada a supportai* o peso do corpo, a arti
culação do joelho reclama solidez, sendo 
pois o contrario um desastre, ao passo que 
a ankylose ó uma terminação feliz, se não 
excellente pelo menos muito regular. 

Na pratica, a ankylose é a única termi
nação feliz d'esta affècção do joelho, bem 
caracterisada. E* para obter a ankylose so
lida, n'uma boa posição, que temos o dever 
de fazer convergir todos os nossos esfor
ços. 

Vamos estudar primeiramente o trata
mento conservador e depois o operatório. 
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a) Tratamento conservador e orthope-
dico. — O joelho deve ser collocado em boa 
posição n'um apparelho gessado. Pormenor 
que seja a flexão, devese anesthesiar o 
doente, endireitar o joelho, puxando bran
damente pela perna, e applicar uma cama
da d'algodão sobre a coxa, perna e pé. Por 
cima do algodão, collocase o apparelho 
gessado. 

Para immobilisai o joelho bem, torna
vase necessário comprehender no appare
lho as articulações coxofemural e tibio
tarsica. Seria preciso, por isso, que o ap
parelho abraçasse a bacia e o peito do pé, 
mas, em geral, dispensase o abrangeria 
bacia, recommendandose ao doente o não 
fazer movimentos. 

E' bom aproveitar a narcose cblorofor
mica para actuarmos sobre o joelho pela 
revulsão ou pelas injecções modificado
ras. 

A reottlsão pódese fazer por meio de 
uma certa quantidade de pontas de fogo 
que se applicam sobre o joelho antes da 
adaptação do apparelho. Devem ser super
■ficiaes/attingindo a derme, e nunca ultra
passando a pelle. Não ha inconveniente al
gum em collocarse immediatamente o ap
parelho, pois que as leves queimaduras do 
thermocauterio se cicatrisam muito bem 
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sob a camada d'algodao. Bem entendido 
que a pelle ó previamente desinfectada. 

Collocado o apparelho n'estas condi
ções, realisa-se a immobilisação e a com
pressão. 

A chloroformisação é util para obter
mos a boa posição. 

A immobilisação actua diminuindo a in
tensidade dos processos mórbidos nas arti
culações subtrahidas á acção do ar e da 
luz, previne a extensão das lesões e favore
ce os processos adhesivos, necessários para 
impedir a invasão completa da cavidade 
articular. A immobilisação é o anti-phlogis-
tico por excellencia: calma a dôr e tende a 
evitai' as attitudes viciosas. Tem, porém, in
convenientes: está provado que ella favore
ce a ankylose, e, debaixo d'esté ponto de 
visitai não seria a ultima palavra sobre o 
tratamento, se se quizesse obter movi
mentos. Mas a mobilisação ó tão perigosa 
quando é mal feita, e suas regras tão difí
ceis d'applicar, que é preferível peccar-se 
por defeito do que por excesso. 

A compressão favorece a atrophia das 
fungosidades. 

Em fim a chloroformisação é um adju
vante precioso para combater as contraetu-
ras de vigilância precoces. A este respeito 
pôde bem comparar-se com a extensão 
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continua. Em alguns casos, raros, pôde dar
se a restituição ad integram da articulação. 
No emtanto, eu creio que a iminobiíisaçào 
ríuma boa posição ó o único tratamento 
racional da arthrite tuberculosa e que é ou
sadia imprimir ao joelho uma mobilisação, 
pelo menos precoce. 

Injecções péri-articulares. — Lanne-
longue, na sua communicação ã Academia 
de Medicina de Pariz (7 de julho 1891 e 
Cong, franc, de Cir., 19 d'abriï 1892), expoz 
os methodos geraes do processo escleroge-
nico, que tem por fim crear em volta das 
fungosidades um tecido fibroso especial, 
espécie de barreira immediata á invasão 
tuberculosa. Sob a influencia d'estas inje
cções, o neoplasma torna-se fibroso. 

Para dar estas injecções, Lannelongue 
procede assim: «J'enfonce — diz—l'aiguille 
au-dessus du cul-de-sac supérieur, de ma-' 
nière à atteindre le fémur même au-des
sus de la reflexion de la synoviale fongueu
se et je dépose la solution sur le fémur 
même, au-dessus ou au-dessous du périoste. 
Je fais ainsi quatre ou cinq piqûres de deux 
ou trois gouttes chacune. Los parties de la 
synoviale, placées au-dessous de la rotule 
de chaque coté du ligament rotulien, sont 
aussi accessibles. J'enfonce l'aiguille sur 
le bord de 1st rotule et je la dirige parallèle-
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ment au ligament rotulien. II importe ici, 
pour éviter l'éschare, d'enfoncer l'aiguille 
sous l'aponévrose en la dirigeant dans la 
couche superficielle des fungosités. 

«Pour rendre la transformation plus 
rapide et plus sûre, je fais une nouvelle in
jection contre le bord antérieur de l'épiphy-
se du tibia. Des injections sont faites plus 
en arrière sur les tuberositas du fémur et 
du tibia pour atteindre, s'il y a lieu, les par
ties postérieures de la synoviale. Le mem
bre est plié soit immédiatement soit au bout 
de deux ou trois jours, et placé dans une 
gouttière plâtrée. Il est nécessaire de donner 
du chloroforme aux malades pour calmer 
les douleurs qui persistent d'ordinaire pen
dant trois ou quatre heures, mais cèdent fa
cilement à une piqûre de morphine. » 

Dào-se as injecções, com chloreto de 
zinco a Vio, n'uma só sessão, sob o chlo-
roformio e injecta-se 40 a 50 gottas de 
soluto, segundo a technica precedente. A 
reacção inflammatoria que se lhes segue é 
intensa. 

A pelle fica vermelha, luzidia, os ossos 
tumefazem-se. No fim de 8 dias, tudo entra 
na ordem, e então a immobilisação e a 
compressão são rigorosamente applicadas. 
D'ahi a três mezes jã se pôde verificar o 
effeito das injecções. 
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A articulação soifre a transformação 
fibrosa, mas, sob a influencia da electrici
dade e da massagem, pôde recuperar os 
seus movimentos. 

Os accidentes das infecções são: dôr, 
derrame sanguíneo, escaras e, eraiim, a 
gangrena do membro. 

Lannelongue apresenta uma percenta
gem animadora de doentes curados por este 
processo. 

E' um bom methodo de tratamento, 
sendo applicado com grande cuidado e no 
principio; mas também pôde tornar-se pe
rigoso se o fôr muito rigorosamente; e arris-
ca-se a ser inefficaz quando a medo, ou pelo 
pequeno numero de picaduras ou pela pou
ca concentração do soluto. O meio termo 
pôde dar resultados satisfactorios; comtudo, 
(e n'isso ó que está o grande defeito d'esté 
processo), o risco do se ficar para áquem 
ou ir além d'esse ponto critico não incita a 
seguil-o. O receio d'accidentés e, sobretudo, 
a necessidade de renovar uma ou duas vezes 
a operação, que, aliás, deixa dores lanci
nantes, fazem com que este methodo seja 
difricil de vulgarisar. 

As injecções extra-articulares teem 
sido feitas com soluto d'acido phenico por 
Hueter (1879), por Le Fort (1879) com solu
ção de sulphato de zinco a líl0; Bruns e 
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Krause preconisaram a glyceric iodofor-
mada. 

Bruns, n'uma communicação ao 19.° 
congresso da Sociedade allemã de cirurgia, 
aconselha as injecções, principalmente nas 
arthrites tuberculosas do joelho (1890); em 
1892, Adolphe Arens expõe a technica do 
professor Tredelenburg. Emprega-se a 
emulsão do iodoformio no azeite, na pro
porção de 2 %. Injectam-se 4 centimetros 
cúbicos d'uma vez; se houver abcesso, punc-
ciona-se e evacúa-se-lhe o pús. As ses
sões são amiudadas. 

Krause dava todos os mezes uma in
jecção de 20 a 40 grammas. Tredelenburg 
não vae tão longe. 

Bruyant, em 1892, communica os re
sultados da sua pratica á Academia de 
Medicina de New-York. Emprega as solu
ções d'iodoformio no ether ou na glycerina 
a 10 °/o. Julga-as vantajosas, porque podem 
passar atravéz das agulhas de pequeno ca
libre. Indica dois meios para constatar a 
grande quantidade d'iodoformio no orga
nismo: junctando calomelanos á saliva 
obtém-se uma côr amarello-canário; collo-
cando um objecto de prata na bocca, sente-
se um gosto alliaceo. 

Em 1898, Calot ventila o tratamento 
pelas injecções de naphtol camphorado. 



5§ 

Dão-se durante 30 dias, sendo outro tanto 
tempo consignado á compressão e immobili-
sação. Renunciou ao tratamento operatório. 

Em 1899, o mesmo author vae mais 
longe. Pretende que, com este methodo, 
mobilisa as articulações curadas da tuber
culose. 

Emfim o bromo e o iodo no estado nas
cente teem sido aconselhados. Boisseau, 
de Paris, decompõe, por meio d'um elé
ctrodo de platina, uma solução de Na Br 
que se injecta nos tecidos. O titulo da so
lução varia: para as tuberculoses não sup-
puradas, 5 %; para as tuberculoses suppu-
radas, 10 %. Topai, cirurgião dos hospitaes 
de Roma, obteve bons resultados pela in-
troducção nos focos doentes, d'uma mis
tura d'agua oxygenada e d'iodeto de potás
sio, que desenvolve iodo no estado nas
cente. 

Das injecções de naphtol camphorado e 
d'ether iodoformado ó preferivel a de ether 
iodoformado, pois alguns casos d'envene-
namento teem sido registados pelo naphtol 
camphorado. 

Se a solução d'ether é doseada de modo 
tal que a quantidade d'iodoformio não ul
trapassasse 3 grammas, póde-se ficar plena
mente tranquillo quanto ás consequências. 
A solução é feita a 10 %. Depois de se to-
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mar as precauções usuaes, introduzimos a 
agulha da seringa de Pravaz na articula
ção, e damos 4 a 5 injecções, espaçadas (em 
volta da rotula, da tibia e do fundo de sacco 
infra-tricipital). Depois d'estas injecções, o 
membro é envolvido em algodão e immobi-
lisado n'um apparelho gessado. 

Ao nivel do joelho, faz-se uma larga ja-
nella no apparelho para se poder dar as in
jecções de 8 em 8 dias. Depois de 3 ou 4 
sessões de injecções, colloca-se um novo 
apparelho gessado, e o membro fica em re
pouso durante 6 semanas. 

A ignipunctara, preconisada pelo pro
fessor Richet, foi de novo aconselhada por 
Kirmisson (Union Médicale, 1894). 

Kirmisson quer que se anesthesie os 
doentes; e, depois da asepsia da região, se 
faça penetrar nas fungosidades uma ponta 
fina do thermo-cauterio até ao esqueleto; 
Gaze iodo formada, algodão, immobilisação. 
8 observações que o auctor apresenta são 
factos que faliam bem alto em favor do 
processo. As curas foram rápidas. O pro
cesso ó fácil e ao alcance de todos. 

Kirmisson, em 1897, volta, na Recue 
d'orthopédie, a fallar do mesmo tratamen
to, e declara-se apologista convicto dos mé
thodes conservadores. 

Ischemia ou processo de Bief. — Um 
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methodo original ó o de Bier (de Kiel), co
nhecido desde 1892. 

Consiste em se apalicar uma faxa suf-
ficientemente apertada, para determinar 
uma hyperemia venosa na parte doente. 

Rokitanski tendo notado um certo grau 
d'immunidade para a tuberculose nos esco-
lioticos e em certos cardíacos, explicava o 
facto pela estáse venosa que se produz nos 
pulmões d'esta categoria d'individuos. E foi 
o ensinamento d'esté facto que o levou a 
pensar n'este methodo. 

Segundo Bier o processo ê um meio po
deroso, mas não especifico da tuberculose. 
Produziria esclerose; é util espaçar o trata
mento e combinal-o com o iodoformio e re
pouso. Bilhaut praticou em França este 
processo e tirou bons resultados. 

A longa duração do tratamento e a as
siduidade são os escolhos que fazem hesi
tar em o empregarmos. 

Processo de Scott. — Preconisado por 
Lucas-Championnière, consiste em applicar 
sobre a articulação pomada mercurial. Griés^ 
medico do Sanatório de St-Pol-sur-Mer 
tratou dois casos de arthrite tuberculosa 
do joelho por este processo combinado com 
a immobilisação. Os resultados constata
dos nas estatisticas não parecem inferiores 
aos dos outros processos. ,- . 
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Em fim preconisou-se recentemente a 
exposição do membro aos raios Roentgen. 
Não deu até hoje resultados positivos este 
processo como meio de tratamento, mas 
talvez o seja como auxiliar de diagnostico. 

Villemin, em Maio d'este anno, eommu-
nica á Academia de Medicina de Pariz os 
resultados favoráveis obtidos pela associa
ção das injecções intra-articulares d'oleo 
iodoformado com as injecções intersticiaes 
de chloreto de zinco, no tratamento das ar
thrites tuberculosas. 

Ultimamente foi aconselhada a agita 
oxygenada. Com bom resultado, já se ap-
plicou a casos d'ostéites tuberculosas, nas 
enfermarias da Escola. 

b) Tratamento sangrento. 
1) RESECÇÃO TYPICA, TOTAL DO JOELHO.— 

Descrevemos primeiro a resecção do joelho, 
porque é a operação typica, fundamental. 
As arthrotomias ou arthrectomias derivam 
da resecção. 

Processo: Incisão de Macheaste.—O 
doente será preparado, o membro barbea
do, lavado com sabão e antiseptisado com 
soluto de sublimado e alcool ou ether. Chlo-
roformisa-se. Colloca-se a faxa d'Esmarch 
e o tubo de Nicaise, segundo a technica 
clássica. 

Depois de se reconhecer os condylos e 
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a rotula, faz-se uma incisão profunda em 
forma de ferradura, cujas duas extremida
des cheguem quasi ao nivel dos condyles e 
cuja parte média passe entre a rotula e a 
tuberosidade da tibia. No caso de necessi
dade, junctam-se duas incisões verticaes á 
convexidade desta. 

O nosso Professor, snr. Dr. Frias, em 
vez de destacar o tendão rotuliano, faz logo 
no momento da incisão, a secção do tendão, 
porque, diz, é mais fácil a sutura do tendão 
do que a sua fixação no osso. 

A articulação está aberta. Basta levan
tar com força o retalho superior, ao qual 
adhere a rótula, para descobrir o fundo de 
sacco infra-tricipital, d'ordinario cheio de 
fungosidades ou de pús. Extirpa-se todas 
as fungosidades d'esté fundo de sacco, e, a 
golpes largos de bisturi, dissecam-se rapi
damente, tirando também a rótula, em caso 
de necessidade, isto é, quando está comple
tamente alterada; conservando-o, no em-
tanto, quando está em bom estado e lo
grando a sua superficie articular, se a lesão 
é superficial. 

Oilier recommenda que se conserve os 
ligamentos lateraes e, em summa, a manga 
fibrosa peri-articuiar, com o fim de favo
recer a synostose e a solidez da articulação 
em seguida á operação. 
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Para se reseccar os ossos, femur e ti
bia, desnudam-se os condylos do femur, 
cortam-se os ligamentos cruzados na in
serção tibial, tendo o cuidado de defender 
os vasos popliteos; luxa-se para deante a 
extremidade inferior do femur e acaba-se a 
sua desnudaçào atraz e aos lados. 

A resecção deve ser intra-epiphysaria 
até aos 25 annos, podendo ser ultra-epi-
physaria depois. A rasão é obvia, pois sa-
be-se que a cartilagem de conjugação des
empenha o importantíssimo papel do cres
cimento dos ossos em comprimento, como 
o periosseo o faz em espessura, podendo, 
pois, o encurtamento do membro ir até 8-10 
centímetros e mais. Segundo Oilier, em 
qualquer edade inferior a 25 annos, não se 
deve cortar mais de 30 ou 35 millimetros 
do femur, não se devendo aos 4 annos ul
trapassar 15 millimetros, a contar da parte 
mais inferior dos condylos. 

Fixado o osso por uma tenaz de Fara-
beuf, applicada no espaço inter-condyliano, 
serra-se o osso dirigindo o corte para a 
parte infero-interna. Desnudamos depois a 
extremidade da tibia até á cabeça do pero-
neo e seccionamol-a transversalmente, de 
modo a fazer-se a coaptação correcta das 
superficies ósseas ementadas. 

Fazemos a hémostase. Limpa-se a arti-
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culação de todas as fungosidades que exis
tam aos lados, ou na sua face posterior, ou 
mesmo no fundo de sacco infra-tricipital, 
limpeza que deve ser feita á thesoura, a 
bisturi, a pinça, a cureta ou com attrito 
rude por meio de uma compressa esterili-
sada, consoante as necessidades. 

Retira-se então o tubo de Nicaise, pro
cedendo á laqueação dos vasos, de que os 
mais importantes são as artérias articula
res médias. 

Em segundo logar, lava-se a articula
ção a soluto de sublimado, ou outro desin
fectante, toca-se todas as superficies intra
articulars com chloreto de zinco a '/w e 
fazem-se as suturas. 

São precisas três ordens de suturas: a 
óssea, a do tendão e a superficial. A. sutura 
óssea faz-se por meio de fios de prata ou 
pregos metallicos, a do tendão a catgut e a 
superficial a crina ou a catgut. 

Depois da sutura óssea, dispomos os 
drenos. 

Esta operação tem sido preconisada por 
Oilier, Boeckel, Terrier, Lucas-Champion-
nière, Berger, etc. 

E' uma das operações que mais vêem 
sendo coadjuvadas pela antisepsia. Assim, 
antes da era antiseptica, em 603 operações 
colligidas por Culbersiou, constata-se 30 70 
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de lethalidade. Actualmente, essa lethali-
dade é nulla (estatísticas d'Ollier, Lucas-
Championmère, Boeckel, Berger, etc.) 

INDICAÇÕES.—As indicações d'esta ope
ração deprehendem-se do estado geral e lo
cal. Assim é que está contra-indicada quan
do houver cachexia, quando o organismo 
já não reage, reparando as suas perdas 
como nos tysicos e velhos. 

2) RESECÇÃO ATYPICA. — Consiste em 
tazer a ablação das partes que o cirurgião 
vê na necessidade d'isso, sem se escravisar 
ás regras clássicas. 
_ A ARTHRECTOMIA diffère da resecção ty-

pioa, no tratamento dos ossos. 
Alguns autores têm descripto sob o 

nome d'aréhrectomia, uma operação con
sistindo na ablação de partes molles sem 
tocar nos ossos. 

Outros chamam arthreetomia a opera
ção que tem por fim abrir a articulação, 
tirar as hmgosidades e tratar directamente 
pela guiva, cureta e cauterisaçâo os focos 
ósseos. E' esta a operação que tem sido 
precomsada para as creancas de pouca 
edade. l 

Processo das operações económicas na 
creança. — Volkmann propoz em 1885 a 
arthreetomia. Insistiu primeiro sobre a 
importância da dissecção completa da 



66 

.synovial doente., Queria por esta opera
ção tirar todas as partes molles articula
res, extirpar os ligamentos e as cartilagens 
semi-lunares, sem tocar nas partes ósseas 
e cartilagens articulares. 

Volkmann fazia uma incisão na articu
lação, que seccionava transversalmente a 
rotula. O resultado desejado, era não a an-
kylose mas pelo contrario, a reintegração 
dos movimentos. 

Koenig logo depois modificava o pro
cesso operatório de Volkmann. Por meio 
d'uma incisão lateral, descrevendo um arco 
de circulo, que comece ao nivel da tibia e 
termine ao nivel do fundo de sacco, Koenig 
inspecciona a articulação, disseca a syno
vial, e não é senão em certos casos que elle 
emprega outra incisão externa por deante 
do ligamento lateral externo. 

Oilier aconselha recorrer á incisão lon
gitudinal única, mediana, seccionando a 
rotula longitudinalmente; ou a uma dupla 
incisão para-rotuliana, quando se quer fazer 
uma resecção económica. 

Em summa, as incisões longitudinaes 
teem a vantagem de poupar os ligamentos 
lateraes e, sobretudo, o tendão do tricipite. 
A incisão ordinária corta o tendão do trici
pite, que mais tarde é reconstituído pela 
sutura perdida a catgut, 
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O inconveniente das incisões longitudi-
naes é não ser bem illuminado o campo 
operatório e exporem a uma operação in
completa, mais longa e mais difficil. 

De resto, esta questão d'incisao liga-se 
á dos resultados que se tem em vista. Crê-
se restabelecer uma articulação movei? Se
rá preciso recorrer aos processos que res
peitem os ligamentos. 

A clinica tem pelo contrario demonstra
do que tal resultado é pouco provável? A 
secção cutanea deve fazer-se larga para 
facilitar a operação. 

Uma vez a articulação aberta, deve-se 
dissecar em absoluto a synovial e extirpal-
a. E' uma condição de successo de primeira 
ordem. 

Com as thesouras, a pinça dente-de-rato 
e o bisturi deve-se pois, proseguir na dis
secção do fundo de sacco synovial e, em 
geral, de toda a synovial. E' n'istoque con
siste a verdadeira arthrectomia de Volk-
mann, chamada synooectomia por Oilier. 
O desaccordo começa quanto á conducta a 
seguir no tratamento dos ligamentos late-
raes. Ao passo que os auctores allemães e 
alguns francezes dizem que se extirpe tudo, 
Oilier quer antes que se conserve os liga
mentos, afim de permittir uma reconstitui
ção mais rápida da ankylose. Aqui o des-
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accordo é mais apparente do que real, por
que emfim, perante lesões dos ligamentos,, 
ninguém hesitará em extirpal-os. A indica
ção da resecção ligamentosa está na alte
ração dos ligamentos. 

Mas uma outra consideração deve levar 
os operadores a sacrificar estes ligamentos. 
Não é, com effeito, senão depois da sua 
secção que a articulação se torna bem pa
tente para ser explorada minuciosamente. 

Sobretudo a sua face posterior, visinha 
do cavado popliteo, é assim posta em evi
dencia e limpa mais facilmente. A extirpa
ção da parte posterior da synovial não deve 
ser deixada de praticar a pretexto de cor
rerem risco os vasos popliteos. Com uma 
certa precaução, é possivel chegar a tirar 
todas as partes doentes do lado do cavado 
popliteo. 

Deve-se ir mais longe? Deve-se resec-
car os ossos? Isto não está ao arbitrio do 
operador, mos depende, sim, da sede da 
tuberculose. Póde-se sem duvida encontrar 
lesões nas partes molles sem que os ossos 
estejam alterados; mas, em geral, são exce-
pcionaes esses casos. Quando se tem segui
do os preceitos actualmente correntes e que 
se tem praticado a arthrectomia, n'um cer
to periodo da doença, ó raro não se encon
trarem lesões ósseas. — Oilier, em 55 casos 
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de resecção do joelho e 14 peças d'amputa-
ção da coxa, encontrou 41 vezes a origem 
óssea, 21 vezes uma origem synovial pro
vável e 7 casos nos quaes era absolutamen
te impossível emittir uma opinião qualquer. 
Olher diz também que é depois de acabar 
o crescimento que se observa mais vezes a 
forma synovial e que, na creança, a forma 
óssea parece muito mais frequente. 

A arthrotomia Ígnea (Vincent, Reme 
de Chirurgie, 1884) parece não dar resul
tados excellentes, e a irregularidade das su
perficies ósseas, que d'ahi resulta, não é 
uma boa condição para a consolidação ul
terior do membro. Alguns autores teem 
querido empregar n'estes casos a mobilida
de da articulação. 

E' pela simples arthrotomia, isto é, pela 
abertura pura e simples da articulação, 
com curettagem ou sem ella, que se pode
ria esperar uma reconstituição ad integram 
da articulação tratada. 

N'este caso, duas incisões verticaes fei
tas ao longo da rotula são sufficientes para 
limpar a articulação. E' conveniente a mo-
bilisação precoce. 
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C Observação d'um condiscípulo e por mim 
também acompanhada) 

Joaquim Maria Teixeira, 16 annos d'edade, 
sapateiro, natural de Castêde, concelho d'Alijó e 
residente no Porto ha cerca de dois annos. 

Entrou para o Hospital de Santo Antonio com 
dores e tumefacção no joelho direito, a 8 dezembro 
de 1902. 

Antecedentes 

(a) Hereditários. Do pae nada sabe; a mãe tem 
48 annos e soffre muito dos membros inferiores 
(chama-lhe rheumatismo) por causa do que costu
ma frequentar as Caldas ha jà muito; irmãos só 
teve um que morreu de muito tenra edade sem 
saber de quê. Tem três tios paternos, fortes e sa
dios c nenhum materno. Nada diz digno de notar 
a respeito dos avós. 

(b) Pessoaes. Desde que se conhece nunca este
ve doente; !embra-se comtudo dizer-lhe a mãe que 
tivera sarampo em pequeno. Uma vez ou outra, 
mais frequentemente de verão, appareciam-lhe umas 
dores vagas nos membros inferiores mas insignifi
cantes e passageiras. 
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Historia da doença 

Os soffrimentos eram recentes pois datavam 
tão somente do dia 2 de dezembro e tinham come
çado da seguinte forma: ao meio dia, estando na 
loja do officio e no meio da maior tranquilidade, 
sobreveio-lhe no joelho direito uma dor leve a prin
cipio mas que vae augmentando d'intensidade a 
ponto de se tornar á noite quasi intolerável. Con
vém advertir que se tratava dum dia invernoso e 
que a loja do officio era ao rez do chão. 

Chegada a noite, levanta-se a custo e com não 
menos custo se põe a caminho de casa, notando 
que, com o andar, a dòr ia abrandando a ponto de 
se tornar em breve perfeitamente supportavel. Uma 
vez em casa deita-se, mas as dores exacerbam-se 
com o calor da cama a ponto de não o deixarem 
repousar, um só instante. De manhã nota que o 
membro se achava tumefacto não só ao nivej do 
joelho mas ainda no pé, onde sentia algumas dores. 
Quer levantar-se mas não pôde, sendo obrigado a 
aguardar o leito por espaço de quatro dias apoz os 
quaes é transportado, em maca, para o hospital. Du-
ranteesse tempo applicou no ponto doloroso fricções 
varias, quer com urina quer com óleo d'amendoas 
doces, que não fizeram senão aggravar ainda mais 
o estado do doente. A tumefacção fora augmentan
do a pouco e pouco, ao passo que a do pé ia dimi
nuindo a ponto de este retomar o aspecto quasi 
normal na occasião da sua vinda para o hospital. 

Em todo este tempo não sentira perturbação 
alguma de qualquer outro órgão. 
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Estado actual 

O doente, de constituição franzina e aspecto 
um pouco pallido, queixava-se do membro inferior 
direito onde residiam todos os seus incommodos. 
A perna d'esté membro encontrava-se levemente 
flectida sobre a coxa correspondente e o joelho, 
com toda a região circumvisinha, vermelho e tume
facto. 

A palpação revelava uma elevação de tempe
ratura bastante sensível, uma molleza com sensa
ção de semi-fluctuação na parte anterior da região 
supracitada, empastamento da restante e dores por 
toda ella com o máximo d'iniensidade nos pontos 
visinhos da inserção dos tendões respectivos. O 
movimento activo é inteiramente impossível e os 
movimentos passivos despertam dores intensíssimas 
mas, ao que parece, mais nos tecidos visinhos do 
que propriamente intra-articulares. 

A auscultação thoracica revelou no coração 
tão somente um leve augmento d'energia das con
tracções cardíacas, em relação talvez com uma leve 
hypertrophia do mesmo órgão, e do lado dos pul
mões respiração reforçada, quasi pueril. 

Tratamento 

Na enfermaria geral, onde o doente esteve 
durante três dias, tomou salicylate de soda e teve 
localmente fricções com opodeídoch e pomada mer
curial belladonada. 

Uma vez na enfermaria da Escola é posto em 
repouso absoluto e applica-se-lhe um vesicatório na 
região doente. Ao fim de oito dias de cuidadosa 
investigação, não restava duvida de que se tratava 
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d'uma arthrite tuberculosa e institue-se-lhe desde 
logo tratamento adequado. Chloroformisado o doen
te, endireita se o membro e applica-se-llie uma got-
teira de gesso que se mantém por 32 dias. 

A 24 de Janeiro, como a tumefacção e a dôr 
tivessem desapparecido quasi por completo, tira-
se-lhe oapparelho e recommenda-se-lhe que se man
tenha no mais absoluto repouso a fim de não per
turbar o processo de cura que parecia bem enca
minhado Oito dias depois, porem, o doente chama 
a attenção para a parte infero-interna do joelho que 
se apresenta dolorosa, tumefacta e mesmo levemen
te fluctuante: applicam-se-lhe pontas de fogo, loco 
doknti,fi uma tala ao longo da perna a fim de res
tringir o mais possível os movimentos. Tumefacção 
e dôr desappaiecem e quinze dias depois é permit-
tido ao doente passear duas horas por dia, uma de 
manhã e outra á tarde. Os movimentos são-lhe do
lorosos, a perna e pé tumefazem-se consideravel
mente sobretudo no principio. Vinte dias mais tar
de, ou porque o doente se excedesse, ou porque 
os movimentos fossem precoces, a dôr appareceu 
no joelho mas pouco intensa e com tumefacção pou
co apreciável. Quer-se de novo applicar a gotteira 
mas o doente recusa-se. Fica então em repouso no 
leito, leva de quando em quando algumas pontas de 
fogo e no principio d'abril retira-se, se bem que um 
pouco precocemente, pôde comtudo dizer-se curado. 

. Diagnostico. — Pelo começo brusco e aspecto 
da região doente hesitou-se um pouco sobre se tra
taria d'uma crise rheumatismal, se d'uma arthrite 
tuberculosa. A marcha da doença mostrou em bre
ve que era este um caso d'arthrite tuberculosa, f+-
diagnostico em que o illustre Professor de Clinica 
Cirúrgica assentou. 
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II 

(Observação pessoal) 

J. A. S., de 27 annos d'edade, solteiro, phar-
maceutico, natural de Barcellos, residente no Porto. 

Entrou para o Hospital de Santo Antonio no 
dia 20 de março de 1903, sendo recolhido na en
fermaria n.° i,*sala de S. Pedro (Clinica cirúrgica 
da Escola). 

Deu motivo á sua entrada no hospital a exis
tência de fistulas na região do joelho direito e im
potência do membro doente. 

Antecedentes 

(a) Hereditários. Seu pae soffre de rheumatismo 
gottoso; sua mãe de anemia cerebral; uma irmã, 
anemica, d'albuminuria e d'uma lesão cardíaca. 

(b) Pessoaes. Em 1886 teve impaludismo e uma 
pneumonia que se fez acompanhar d'abundantes 
hemorrhagias, não lhe ficando nenhum residuo de 
sua affecção pulmonar. Por vezes foi atacado de 
cólicas hepáticas. Nunca teve syphilis nem blen-
norrhagia. Teve uma pleurisia sem derrame. 

Historia da doença 

Em 1897 foi acommettido por um attaque que 
disse ser de rheumalismo articular, na articulação 
sacro-iliaca direita, passando em breve para' o 
joelho onde se fixou. Fez muitas fricções e tomou 
uma grande quantidade de iodeto de potássio, sem 
resultado algum; mais tarde fez applicações de tin
tura díodo e pontas de fogo, sendo nuílo também 
o resultado d'estas applicações. 
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O joelho avolumava-se pouco a pouco, sem 
rubor, e a perna flectia-se sobre a coxa, flexão esta 
que, alliada á dôr, lhe obstava completamente os 
movimentos. 

Em 1902 formou-se um abcesso ao lado externo 
da rótula, abrindo alguns dias depois do seu appa-
recimento. O pus d'esté abcesso era de natureza tu
berculosa. Fez-se a cicatrisação sem que a tume-
facção do joelho diminuísse, apezar da applicação 
frequente de vesicatórios. 

Em 1903 formou-se novo abcesso dando sabida 
a pús da mesma natureza que o primeiro e deixan
do uma fistula a suppurât continuadamente. 

No dia 20 de março entrou para o hospital. 

Estado actual 

O doente achava-se emaciado, o rosto pallido. 
Sondada a fistula que apresentava, notou-se 

que havia carie, motivo porque o Ex.mo Snr. Pro
fessor Roberto Frias resolveu intervir immediata-
mente, fazendo a resecção typica e a sutura conse
cutiva a fios de prata. 

Procedendo-se ao exame dos différentes appa-
relhos antes da operação, muito especialmente do 
respiratório, nada foi encontrado que chamasse a 
attenção. 

Á operação correu bem e a consolidação fez-
se sem que houvesse suppuração. 

Diagnostico. — O illustre Professor de Clinica 
Cirúrgica classificou o caso d'arthrite tuberculosa. 

O doente curou. Examinando os différentes 
apparelhos nada encontrei d'anormal. 

O estado geral é excellente e a nutrição é cada 
vez melhor. 
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III 

(Observação de Clinica cirúrgica escolar, 1897-98) 

Clara da Silva, de 34 annos d'edade, casada, 
mulher de casa, natural de S. Christovão de Mafa-
mude, Villa Nova de Gaya. 

Entrou para o Hospital de Santo Antonio no 
dia 1 de novembro de 1897. 

Motivaram a entrada muitas dores no joelho 
direito e impossibilidade de andar. 

Antecedentes 

(a) Hereditários. Os pães tinham morrido: o pae 
de cem annos d'edade e a mãe não sabe de quê. 
Tem um tio saudável. Não se recorda de quantos 
irmãos foram, mas de que se lembra é que morre
ram dois, um de bexigas e o outro ignora de quê; 
são vivos dois, saudáveis. 

(b) Pessoaes. Só tem soffrido de partos la
boriosos. 

Historia da doença 

Estava sentada com um filho ao collo quando 
foi acommettida por uma dor no joelho direito, dôr 
essa que foi augmentando d'intensidade; notou que 
havia tumefacção n'aquella região, e sentia difficul-
dade em andar. Mandou chamar o Ex.mo Snr. Dr. 
Tito Fontes que lhe immobilisou o membro; tinha 
já antes tomado uns banhos quentes que interrom
peu, attenta a impossibilidade de caminhar. 

Entrou pela primeira vez no hospital em Se
tembro de 1897, tomando então iodeto de potássio 
e sendo-lhe applicadas pontas de fogo. 
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Sahiu d'ahi por quinze dias, continuando a 
soffrer, motivo porque deu de novo entrada a i de 
novembro do mesmo anno. 

Estado actual 

O estado geral era bom. 

Diagnostico. — Foi diagnosticado de arthrite 
tuberculosa este caso. 

Tratamento 

A 9 de novembro de 1897, o Ex.mo Snr. Pro
fessor Roberto Frias, auxiliado pelo Ex.m'Snr. Pro
fessor Souza Juuior, então quintanista assistente da 
doente em questão, procedeu á resecção do joelho. 

O que mais notável ha a mencionar n'esta 
observação, o que m'a faz citar, é a marcha feliz 
da cicatrisação que se fez, quer nas partes molles 
quer nos ossos, sem o apparecimento d'um glóbulo 
de pus. 

Ao cabo de cêrca de três mezes a cura era 
perfeita. 

Examinei-a ha dias, despertando-me a attenção 
o estado de saúde admirável que gosa. 

Além d'isso, a claudicação é pouco notável e 
não sente dores algumas. 



PROPOSIÇÕES 

Anatomia —A aponévrose orbitaria é consti. 
tuida por um só folheto. 

Physiologia — A formação do glycogenio não 
depende exclusivamente d'uma alimentação hydro

carbonada. 
Pathologia Geral — E1 condemnavel a vaccina 

3e braço a braço. 
Therapeutica — As doses medicamentosas são 

muito relativas. 
Anatomia Pathologica —A funcção d'um dado 

micróbio varia com o meio em que evoluciona. 
Medicina Operatória — Prefiro a massagem a 

qualquer outro meio de tratamento nas entorses. 
Pathologia Medica — As alterações renacs tor

nam mais graves as doenças hepáticas. 
Pathologia Cirúrgica — A ankylose é a única 

terminação feliz das arthrites tuberculosas. 
Partos — Condemno a applicação do forceps 

ao nivel do estreito superior. 
Hygiene — A agua dos poços é condemnavel. 
Medicina Legal — Reprovo, como injustifi

cável perante a medicina, o limite legal de 12 annos 
na mulher e 14 no homem para o casamento. 

Visto, Pôde imprimirse, 

■ûapes íDfíártins, Sfícraes (Jaícéas, 
PHE9JDKSTK, ..-DTKECTOR. 
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