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PRLFWRRS pRÉVIRS 

Como n'este lacónico e despretencioso trabalho verdadeira
mente só temos em vista satisfazer, melhor ou peor, á obrigação 
que nos impõe o regulamento escolar, inúteis são, talvez, estas 
palavras prévias — ao mesmo tempo de explicação e de desculpa. 

Não ha duvida que por ser formalidade prescripta pela lei 
todos devem submetter-se a ella, embora tenham de luctar com a 
mingoa de recursos pecuniários, de conhecimentos e de tempo; 
mas também é certo que esta derradeira prova que o alumno do 
5.° anno das nossas Escolas Medico-cirurgicas presta ao deixar 
os bancos escolares, bem podia ser dispensada, a exemplo do 
que se faz na Universidade. 

Forçado, pois, a dar a publico um documento que prove a 
nossa actividade scientifica — a escrever uma these — curvamos a 
cabeça ás determinações legaes, pedindo, ao mesmo tempo, como 
é de costume, benevolência para o modo como as cumprimos. 

Effectivamente quem melhor do que os illustrados membros 
do jury, ante os quaes temos de produzir esta prova, pôde ava
liar das difficuldades com que se Iticta, desde a escolha defini
tiva do assumpto até d conclusão do trabalho, durante o 5.° anno 
medico, sem duvida o mais trabalhoso de todos? 

Quem melhor do que elle conhece que em trabalhos d'esta 
ordem, escriptos no tempo em que se tem de attender ao cumpri
mento indeclinável de impreteriveis obrigações, falta, por vezes, o 
encadeamento de ideias que devia dar-lhes a verdadeira unidade 
e perfeição ? 



Confessamos que, por considerações fáceis de prever, o nosso 
espirito hesitou, por vezes, e se inclinou a escrever sobre assum
pto diverso do d'es ta dissertação; a nossa independência e força 
de vontade triumpharam d'ellas para nos lançar abertamente no 
estudo da vaccinação. 

Ainda assim este nosso trabalho, por estreiteza de tempo, 
foi elaborado por étapes; e, portanto, não é para admirar que 
n'elle se encontrem, além de deficiências scientificas, desigualdades 
na redacção de par com incorrecções de contextura e outros de
feitos. 

Mas — o que parece um pouco paradoxal—é n'isto mesmo 
que assentamos a nossa defesa, esperando que o illustrado jury 
nos perdoará, tendo em vista as palavras de LA BRUYERE: 

«Celui qui n'écrit que pour satisfaire à une devoir, 
dont il ne peut se dispenser, à une obligation qui lui est 
imposée, a, sans doute, des grands droits à l'indulgence 
de ses lecteurs. » 

Poderíamos ficar por aqui, n'estas reflexões prévias, mas a 
penna quer proseguir e nós deixamol-a correr mais alguns pe
ríodos. 

Uma these é a ultima prova, e, ordinariamente, a mais inutil 
do alumno, mas esta circumstancia não a exclue de poder ser a 
primeira do homem de sciencia. . 



A escolha que fizemos do assumpto versado n'esta dissertação, 
obedece, a par do cumprimento d'uma obrigação, como já disse
mos, á ideia de poder conseguir alguma utilidade pratica, não nos 
fascinando, nem por sombra, o pensamento de resolver por completo 
o assumpto que vamos abordar, e que tem tanto de util, como 
de complexo, mas sim a esperança de o vermos transformado 
em gérmen de emprehendimentos de maior alcance e, talvez, de 
immortal renome para os mais distinctos cultores d'esté ramo 
das sciencias medicas. 

Todos sabemos que, em sciencia, umas vezes as ideias occor-
rem d'um modo obscuro, e que só, mais tarde, progressivamente, 
se esclarecem para receberem a sancção definitiva. 

Outras, como no nosso caso, o pensamento, partindo d'um 
ou de alguns factos que parecem insignificantes, levanta-se mais 
tarde a considerações de ordem também mais elevada. 

E, finalmente, ainda algumas vezes, tratamos de indagar 
dos meios d'acçâo a que o nosso espirito tem de recorrer, para 
encontrar e fornecer esclarecimentos necessários, afim de coorde
nar todos os factos que militam a favor d'estas considerações e 
d'estas ideias. 

É o caminho que seguiremos no decorrer d'esté trabalho. 
E, faltando em factos, que não venha sobre nós a maldita 

critica, que, por vezes, a todos abocanha, baseada apenas na 
nossa edade, poucos conhecimentos e falta de pratica, porque, 
apesar d'estas circumstancias serem verdadeiras, não está no 



nosso caracter citar factos que não observamos ou que não te
nham sido observados por homens de auctoridade e por cuja fi
delidade nos responsabilisâmes. 

Disse BURQQRAVE: 

«La science, comme la civilisation a ses pionniers. 
Ceux-ci tracent la voie que les autres trouvent de la fa
cilitée à suivre; trop heureux si on daigne se ressouvenir 
de ceux qui l'ont ouverte. » 

JOÃO MARIO M. DE MOURA E CASTRO. 
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A summula que apresentamos dispensa-nos considerações 
sobre a orientação do nosso trabalho e permitte desde já 
reconhecer que dirigimos especialmente a nossa attenção 
para a parte clinica da vaccinação, versando muito limi
tadamente a bacteriologia por falta absoluta de tempo. 

A importância actual d'esté capitulo obriga-nos, porém, a 
reservar para trabalho futuro estudos a que procurare
mos dedicar-nos. 

PARTE PRIMEIRA—Um pouco de historia acerca da origem 
da vaccinação animal e da sua propagação até ao nosso 
paiz. 

PARTE SEGUNDA — Motivos que justificam a preferencia da 
vaccina animal. 

PARTE TERCEIRA—Tempo provável da immunidade conferida 
pela vaccina e da necessidade da revaccinação. 

PARTE QUARTA — Caracteres das pústulas, provenientes das 
revaccinações. 

PARTE QUINTA — Duas palavras acerca da analogia e coinci
dência das epizootias e dás epidemias de variola. 

Efficacia da vaccina em ambos os casos como meio 
prophylactico e therapeutico. 
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PARTE SEXTA — Algumas observações comprovativas da 
acção therapeutica da vaccina contra a variola no pe
ríodo de incubação, a coqueluche, a tuberculose, as 
bronchites sub-agudas e algumas doenças do foro ci
rúrgico. 

CAPITULO I — Influencia da vaccina animal contra a 
varíola ainda no período de incubação. 

CAPITULO li—Acção therapeutica da vaccina animal 
na tuberculose pulmonar. 

CAPITULO IH — Acção therapeutica da vaccina animal 
contra a coqueluche. 

CAPITULO IV—A vaccinação como meio therapeutico 
dos angiomas sanguíneos. 

CAPITULO V — Acção therapeutica da vaccina animal 
na furunculose e conjunctivite. 

PARTE SÉTIMA — Duas palavras acerca da bacteriologia da 
vaccina. 



Parte primeira 

Um pouco de historia acerca da origem da 
vaccinação animal e da sua propagação até 
ao nosso paiz. 

Sem nos abalançarmos á historia completa e minuciosa 
da vaccina animal, nem querermos entrar aqui na questão 
—se ella teve a sua origem na espécie equina ou na espécie 
bovina, podemos dizer que hoje, com verdadeira propriedade, 
se dá este nome ao cow-pox—que se desenvolve, cultiva e con
serva, por inoculações successivas, nos animaes da espécie bovina. 

É portanto este producto, transmittído de vitella a vitella, 
que constitue o que chamamos vaccina animal. 

A vaccina de que o immortal Jenner se serviu era egual-
mente oriunda do cow-pox espontâneo, mas, em logar de a 
cultivar no terreno da sua evolução natural—na espécie 
bovina—cultivava-a nos indivíduos da espécie humana e 
d'aqui a denominação de vaccina humanisada ou jennerianna 
para a distinguir da vaccina animal. 

Foi, por assim dizer, um termo de convenção. Mas de 
que tempo poderemos asseverar que data a vaccina animal? 

A historia nos diz que ella já era praticada no anno de 
1800 pelo Dr. Duquenelle, em Reims, e pelo Dr. Valentin, em 
Nancy, só com o fim de obterem grande quantidade de vaccina. 

A seguir, em 1805, e com o mesmo fim, coube a vez ao 
Dr. Troja, que inoculava as vitellas com vaccina humana— 
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(retrò-vaccinação),—convencido de que poderia, por este pro
cesso, restituir-lhe a virulência primitiva. 

Veio depois, em 1810, o celebre medico Galbiati, seu dis
cípulo, pôr em pratica o processo do seu mestre. 

Alguns annos depois o Dr. Negry, discípulo de Galbiati, 
reflectindo melhor que o seu mestre no perigo de cultivar a 
vaccina animal por tal processo, e tendo a felicidade de en
contrar o verdadeiro cow-pox, não mais lhe perdeu a série, 
transmittindo-o de vitella a vitella por inoculações successivas 
e reforçando-o sempre que lhe apparecia de novo este pro-
ducto. 

Então, em auxilio da propagação da vaccina animal, pro
priamente dita, vieram os considerados medicos italianos 
Drs. Palaciano, Schivardi, Margotte, Rellusi e muitos outros, 
tornando-a popular e com a sua poderosa auctoridade con
seguiram que este processo de vaccinação fosse decretado 
officialmente. 

Comprehendida, como foi, a utilidade da vaccinação ani
mal, principalmente depois que o Prof. Palaciano chamou a 
attenção dos sábios, reunidos no congresso medico de Lyão, 
em 1864, sobre as vantagens d'esté novo methodo de vacci
nação contra a variola, a França de bom grado o acceitou, 
e, em 1865, o Dr. Lanoix, de Paris, depois de haver seguido 
em Nápoles os trabalhos do Dr. Negri, fez conduzir d'esta 
para aquella cidade uma vitella inoculada, que lhe serviu de 
origem para a cadeia da pratica da vaccinação animal, fun
dando então um Instituto, de sociedade com o Dr. Chambon, 
para a cultura d'esta vaccina — Instituto que muitos annos 
depois passou a ser dirigido pelo Dr. Menard e cuja direcção 
actualmente está entregue ao notável vaccinologo Dr. A. Fas-
quelle. 

Depois da França, a Bélgica acceitou o novo methodo de 
vaccinação, e, em 1865, coube a honra da installação do 
primeiro Instituto, para a cultura da vaccina animal, ao sábio 
Dr. Warlomont, em Bruxellas,—Instituto que, em 1868, passou 
a ser official, com a denominação de Instituto Vaccinico do 
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Estado, sendo, mais tarde, transferido para a escola de vete
rinária com a nova denominação, que ainda hoje conserva, 
de Parque Vaccinogenico Central. 

D'estes institutos—do de Paris e do da Bélgica—partiram 
as ramificações para a fundação de muitos estabelecimentos 
d'esté género na maior parte das grandes cidades da Europa 
e da America. 

Entre nós a vaccinação animal foi praticada, pela primeira 
vez, em Lisboa, em 13 de julho de 1869. Foi o professor de 
agronomia e veterinária Eleuterío dos Santos quem fez a 
primeira inoculação, n'uma vitella, com o cow-pox, enviado 
do Instituto de Paris pelo Dr. Depaul; mas, por falta de re
cursos apropriados, interrompeu a série de cultura e a sua 
louvável tentativa malogrou-se. 

Não obstante, em 22 de março de 1870, a par da vaccina 
Jennerianna, começou a empregar-se a vaccina animal con
servada, enviada de Paris, no instituto official, estabelecido 
nas salas da Sociedade das Sciencias Medicas de Lisboa. 

Foi só muitos annos depois, em 1885, se bem nos recor
damos, que o considerado clinico sr. Dr. Oliveira e Castro, 
tendo como collaborador Sousa Johnston, estabeleceu um 
Instituto de vaccina animal, em Leça da Palmeira— Instituto 
que, por motivos que ignoramos, pouco tempo funccionou. 

Dois annos depois, em 1887, os considerados clínicos de 
Lisboa Drs. Joaquim Evaristo e Carlos Barrai Ftlippe montaram 
um Instituto de vaccina animal no Casal do Monte Almeida, 
o qual, apesar de bem installado, pouco tempo teve de exis
tência, provavelmente porque lhes não deu um resultado 
compensador da sua actividade e esforços. 

No principio do anno de 1888, salvo erro, fundou-se o 
Parque Vaccinogenico de Lisboa, que ainda hoje funcciona sob 
a direcção do illustre medico militar Dr. Carlos Moniz Tavares. 

O Instituto Vaccinico Portuense estava já organisado para 
a cultura da vaccina animal no principio do anno de 1887, 
como foi annunciado e exposto ao publico, mas só principiou 
& funccionar regularmente no começo do anno de 1890, 

Í 
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quando o seu director pôde obter o cow-pox de origem certa 
e segura. 

Hoje, pois, podemos com verdade dizer que em todos os-
paizes civilisados está bem acceite e posta em pratica a 
vaccinação animal, como o mais seguro e, quiçá, o único 
meio prophylactico contra a varíola. 

Apenas de longe a longe, aqui ou além, apparece um ou 
outro sceptico, rotineiro ou especulador da ignorância do 
povo, que, de má fé, e, muitas vezes, com o fim de adquirir 
celebridade no meio d'esté,—já que a não pode obter no 
meio intellectual—levanta duvidas sobre o valor e preferen
cia da vaccina animal; mas a sua voz — a opposição d'estes 
obstinados—só tem servido para mais a elevar á altura que 
lhe compete e para lhe prestar auxilio na marcha da sua 
propagação. 

De tal modo os factos demonstram a sua importância. 



Parte segunda 

i 
Motivos que justificam a preferencia da vac

cina animal. 

Jenner descobriu a vaccina já depois de humanisada e 
d'ella se serviu em numerosas gerações; mas, como esta 
era oriunda d'utn cow-pox, muito recente e activo ainda ao 
tempo, conservava muita virulência, e, portanto, não se lhe 
notava sensível enfraquecimento nos seus effeitos. 

Entretanto o espirito d'esté eminente observador já então 
fluctuava na duvida acerca da provável degeneração d'esta 
vaccina, em consequência da sua humanisação prolongada, 
e, consequentemente, recommendava que, sempre que fosse 
possível, se devia procurar este elemento preservativo na sua 
origem natural—no cow-pox. 

Os motivos d'esta suspeição de Jenner deviam justificar-se, 
como, mais tarde, se justificaram. 

O Dr. Aikin (1801) foi o primeiro a notar que as pústulas 
vaccinicas, resultantes da inoculação da lympha do cow-pox 
eram mais desenvolvidas que as da vaccina humanisada— 
facto que, mais tarde (1814), foi confirmado pelas observa
ções do Dr. Kinglake. 

Veio depois (1818) o Dr. Buisset affirmar claramente que, 
em vista das suas experiências e observações, estava con
vencido da degenerescência da vaccina humanisada e, desde 
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esta data, numerosos foram os medicos vaccinadores que se 
deixaram dominar da mesma convicção. 

No numero d'estes mencionaremos os nomes dos emi
nentes medicos Drs. Van-Wal, em Bonn—Leo Wolff, em Ham
bourg— e Luders, em Altona. 

Estes últimos baseavam a sua opinião na comparação 
das cicatrizes que succediam ás pústulas vaccinicas, prove
nientes da vaccinação com a vaccina humanisada ou animal. 

Os Drs. F. Nicolai e Fistler, de Berlim (1834), notaram, 
como Buisset, muitos casos de variola em indivíduos poucos 
annos antes vaccinados com vaccina humanisada, e em re
forço das suas observações vieram as dos Drs. Stuttgard e 
Biennann. 

Estes insistiram, principalmente, no fraco grau de reacção 
geral, provocado pela vaccina jennerianna, em relação ao 
que produzia a vaccina animal. 

O Dr. Fiard, de Paris, para provar a degenerescência da 
vaccina humanisada, inoculou algumas vitellas com vaccina 
das duas proveniências e notou que as pústulas da inoculação 
com vaccina animal eram mais desenvolvidas. 

O Dr. Bousquet, que até então tinha sido um partidário 
convicto da superioridade da vaccina humanisada, perante os 
factos, bem frisantes e eloquentes, mudou de opinião e não 
teve duvida em confessar-se vencido. 

Steinbrenner (1851) confirma as experiências de Fiard e 
Bousquet, baseando-se na reacção obtida em revaccinados 
com vaccina animal, o que não havia conseguido com a hu
manisada. 

Chaveau (1865), e Depaul (1869), na notável discussão 
que sustentaram na Academia de Medicina de Paris, sobre a 
importância da vaccina animal, não hesitaram em julgar esta 
verdade incontestável. (') 

A crença, pois, na degenerescência da vaccina, por muito 
tempo humanisada, facilmente se generalisou em todos os 

(*) Bulletin de l'Académie de Medecina. Sept. 1867 et août— 1869. 
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paizes, e a necessidade de a procurar na sua origem—no 
cow-pox—e cultival-a no terreno da sua evolução natural — 
no gado bovino—tem sido e é a opinião de todos os vacci-
nologos da actualidade. 

Mas occorrerá agora a alguém fazer esta pergunta: de
pois de que tempo e de que numero de gerações o cow-pox 
perde a sua primitiva virulência, cultivado nos indivíduos da 
espécie humana? 

É provável que, em grande parte, influa a maior ou me
nor receptividade dos organismos em que é inoculado. 

Muito tempo antes da demonstração, por experiências, do 
facto da degeneração da vaccina humanisada, quando trans-
mittida por muito tempo de individuo para individuo, já 
Brísset (1836) tinha apresentado observações e experiências 
n'este sentido, —factos que levaram Bousquet, como já disse
mos, a mudar de opinião; mas foi só mais tarde, quando os 
Drs. Passy e Beangency encontraram o cow-pox e procede
ram a novas experiências, por comparação com a inoculação 
das duas vaccinas, que a convicção d'esta verdade se gene-
ralisou por todos os vaccinadores. 

Comtudo, não se pôde negar que o mesmo cow-pox, 
quando transmittido de vitella a vitella, durante muitas gera
ções, também é susceptível de enfraquecer; mas, talvez, de
vido á circumstancia da cultura ser feita no terreno da sua 
evolução natural, conserva por tempo mais largo a sua acti
vidade e virulência, principalmente havendo o cuidado de 
seleccionar sempre, em todas as culturas, o extrahido das 
pústulas mais desenvolvidas. 

O que também se pode asseverar, com base em muitos 
factos, é que, nos mesmos animaes da espécie bovina, al
guns ha com maior receptividade para o desenvolvimento das 
pústulas vaccinicas e que, excepcionalmente, se encontram 
alguns rebeldes a esta evolução, o que poderá, talvez, expli-
car-se por terem tido o cow-pox ou serem filhos de vaccas 
que tivessem esta infecção. 

Admittido mesmo que a questão da degenerescência da 
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vaccina seja, até certo ponto, uma questão de terreno, o que é 
certo, o que est* provado, segundo a phrase do Prof. Layet, 
é que por menos enérgica que pareça a vaccina animal, por ser 
extrahida de pústulas pouco desenvolvidas, garante melhor a im-
munidade contra a varíola que a vaccina jennerianna. 

Não são só as razões, precedentemente expostas, basea
das na degenerescência da vaccina humanisada, que devem 
levar-nos logicamente á pratica da vaccinação animal. 

Outros motivos ha, inhérentes ao organismo humano, 
como meio de cultura de vaccina, que, apesar de mais exce-
pcionaes, são, sem duvida, de maior importância. 

Referimo-nos ás doenças constitucionaes, transmissíveis 
pela vaccina humanisada. 

Uma d'estas—a mais terrível, por ser hoje muito fre
quente— é a syphilis. 

O receio da transmissão da syphilis pela vaccina, extrahida 
de creanças com precedentes hereditários syphiliticos, muitas 
vezes occultos debaixo d'uma boa apparencia physica, vem 
de longe, mas foi só depois das observações dos Drs. Viennois 
e Depaul, apresentadas á Academia de Paris, que se fez a 
verdadeira luz sobre este perigo. 

As observações d'estes illustres homens de sciencia, cor
roboradas mais tarde pelas dos Drs. Hervien e Fournier, pres
taram um grande serviço á vaccina animal e, por conse
quência, á humanidade. 

Estes eminentes professores, de par com as suas obser
vações, basearam-se em factos — verdadeiras epidemias de 
syphilis vaccinal, como lhe chamavam —observados por ou
tros clínicos de competência e auctoridade incontestáveis: em 
Udine observados e relatados pelo Dr. Marcolini; em Crenone 
pelo Dr. Gaspard Cerioli; em Freienfels (Baviera) pelo Dr. Hub-
ner; em Rivalta pelo Dr. Cogiola; em Florence pelo Dr. Galligo 
e em muito outras. 

Como o nosso fim, n'esta parte do nosso trabalho, não é« 
tratar da syphilis vaccinal, mas sim dos meios de a evitar, 
limitamo-nos a dizer que a vaccina humanisada pode ainda 
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transmittir outras doenças constitucionaes como à lepra, a 
escrófula, etc. 

O eminente professor da Universidade de Galgou Dr. Gair-
dner (in British. Medic. Journal—1897), cita factos bem frizan-
tes da transmissão d'estas dyscrasias pela vaccina. 

Não nos restando a menor duvida acerca da necessidade 
de recorrer á vaccina animal, cultivada em séries successivas 
afim de obstar ao seu enfraquecimento e de evitar os perigos 
da transmissão das doenças constitucionaes com o emprego 
da vaccina humanisada, devemos insistir ainda no ponto de 
saber qual d'ellas dará uma percentagem mais elevada nos 
resultados positivos immediatos. 

As estatísticas comparativas dos resultados obtidos com 
as duas espécies de vaccina fornecem-nos, debaixo d'esté 
ponto de vista, uma segunda cathegoria de provas a favor 
da vaccina animal. 

É incontestável que a vaccinação com a vaccina huma
na, de braço a braço, dá resultados na proporção de 90 a 
96 °;0. 

Assim o attestam, entre nós, as estatísticas levantadas pelo 
Dr. Alexandre da Silva Campos, cuja perda pranteamos, que, 
no século passado, foi um dos mais dedicados vaccinadores 
e defensores d'esta espécie de vaccina. 

Egual precentagem foi obtida pelos Drs. Orsl, de Ancóne, 
Verardl, de Bolonha, e por muitos outros medicos vaccinado
res; mas a verdade é que a vaccinação com vaccina animal, 
directa e immediatamente transmlttlda, não dá resultados infe
riores. 

O mesmo Dr. Orsl nos diz, nas suas estatísticas (Institu
tions sanitaires—Milan —1875), que, em 14:044 vaccinações 
com vaccina animal, obteve resultados na proporção de 
98 %, 

Nas estatísticas levantadas por vários medicos vaccinado
res, na Italia, em 135:497 vaccinações, o Dr. Fellce-dell-Acqna 
encontrou uma média de 96 % de resultados positivos com 
o emprego da vaccina animal. 
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Depaul, em Paris (1878), obteve, com o emprego da mes
ma vaccina, resultados immédiates na proporção de 96 %. 

Em Bordéus, o Dr. Layet, professor de Hygiene da Facul
dade de Medicina e director do Parque Vaccinogenico da 
mesma cidade, com o emprego da vaccina animal directa — 
única que elle préconisa —chegou a obter resultados positivos 
na proporção de 98 %. 

No Instituto Vaccinico Portuense a proporção dos suc-
cessos positivos, com o emprego da vaccina animal, directa, 
nas vaccinações, tem sido de 96 a 97 %, e com a vaccina 
conservada, em tubos ou placas, não tendo mais de 15 diasr 
85 '/o. 

Do exposto deprehende-se que, com relação aos resulta
dos positivos immediatos, a vaccina animal não é inferior á 
jennerianna. 

Isto pelo que diz respeito ás primo-vaccinações; mas va
mos vêr, por comparação, qual será o resultado nas revacci-
nações. 

Na Italia, o Dr. Orsi, em 1:384 revaccinados com vac
cina jennerianna, obteve resultados positivos na proporção 
de 36 %. 

O Dr. Managra, medico militar, em 13:802 praças revac-
cinadas com vaccina animal recente, encontrou a média de 
43 % de resultados positivos. 

O Dr. Joseph Parala, ardente defensor da vaccina jenne
rianna, com o emprego d'esta vaccina, só chegou a obter, 
nos revaccinados, resultados positivos na proporção de 36 %, 
emquanto que o Dr. Felice-dell-Acqna, pelo mesmo tempo 
(1885), com o emprego da vaccina animal, também em revac
cinados, obtinha êxito favorável na proporção de 58 %. 

Em França, o Dr. Danot obteve, nos revaccinados com a 
vaccina animal, 40 %• 

O Dr. Louget, medico militar, obteve resultados na pro
porção de 63 % . 

Em 1883, o Dr. Perrin, inspector geral dos serviços sani
tários do exercito, convencido da superioridade da vaccina 
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animal, sob este e outros pontos de vista, introduziu a cul
tura da vaccinação animal em Val-de-Qrace, debaixo da dire
cção do Dr. Kfilsch. 

Este distincto medico, que durante muitos annos tinha 
empregado a vaccina jennerianna, começou a empregar a 
animal, e foi o primeiro a confessar que com esta obtinha 
resultados positivos muito superiores aos que tinha obtido 
com aquella. 

O Dr. Layet (T) também nos diz que chegou a conseguir a 
proporção de 65 % de bons resultados nas revaccinações 
com vaccina animal directa. 

No Instituto Vaccinico Portuense, a média dos resultados 
positivos nas revaccinações em adultos, com vaccina animal 
directa, tem sido de 55 % e, com a vaccina conservada, 
40 % . 

Parece-nos que não precisamos de expôr mais factos para 
demonstrar que, pelo que diz respeito aos resultados positi
vos immédiates nos vaccinados, a vaccina animal tem um 
poder approximadamente egual, se não superior, á jenne
rianna, e relativamente aos revaccinados a sua acção é in
comparavelmente superior. 

Mas terá o mesmo valor com relação á immunidade? 
É o que vamos vêr. 

* * 

Se a vaccina jennerianna é oriunda da animal — do cow-
pox— e se está demonstrado que, quanto mais ella se afasta 
da sua origem primitiva, mais se enfraquece, à priori pode
mos já admittir que, sem duvida, a animal deve collocar os 
organismos com ella inoculados em condições de mais refra-
ctariedade contra a varíola. 

(l) Traité Pratique de la vaccination animale—1899. 
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É isto o que os factos attestam. 
Os indivíduos vaccinados durante a infância, com vaccina 

humanisada, ordinariamente adquirem receptividade para a 
variola, decorridos que sejam 6 a 8 annos, ao passo que os 
vaccinados, no mesmo tempo, com vaccina animal, se as ma
nifestações immediatas foram evidentes, conservam a immu-
nidade por muito mais tempo. 

Um facto, comprovativo d'esta verdade, encontramo-lo em 
nós mesmo. 

Á falta de vaccina animal, ao tempo da nossa infân
cia, fomos vaccinados com vaccina jennerianna e, 7 annos 
depois, a revaccinação, com vaccina animal, produziu-nos 
resultado positivo — quatro pústulas typicas e bem desenvol
vidas. 

Em contraposição, uma nossa irmã foi vaccinada com 
vaccina animal, quando tinha 4 mezes, obtendo resultado 
positivo — quatro pústulas normaes—e, tendo sido revacci-
nada por quatro vezes—aos 8, aos 12, aos 18 e aos 23 annos, 
o resultado tem sido sempre negativo. 

De par com estes factos, outro ha do meu conhecimento. 
Uma menina, filha d'um illustre professor d'esta nossa 

Escola Medica, foi vaccinada, quando tinha 4 mezes, com 
vaccina animal, resultando-lhe apenas uma pústula modificada, 
com os caracteres de vaccinoide, complicada de uma areola 
inflammatoria extensa, que foi julgada pela applicação tópica 
de fécula de batata, ligeiramente camphorada. 

Esta menina tem sido revaccinada por vezes, ora com a 
vaccina animal conservada e recente, ora com vaccina imme-
diata, e sempre sem resultado positivo. 

Em vista d'estes e d'outros factos, que deixamos de men
cionar, não nos fica no espirito a menor sombra de duvida 
acerca da persistência da immunidade por mais tempo, adqui
rida pela vaccina animal, em relação á conferida pela jenne
rianna. 

O facto mesmo das epidemias de varíola haverem dimi
nuído no nosso paiz desde que se emprega a vaccina animal, 
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apesar da grande irregularidade que ainda ha n'estes servi
ços e da ignorância, não só do publico, como mesmo de 
muitos intellectuaes, a respeito das vantagens da vaccina 
animal, é mais uma prova da efficacia d'esta vaccina. 

Ainda em reforço d'esta verdade, temos as experiências 
de Depaul, que inoculou virus variolico em creanças vaccinadas, 
algumas semanas antes, com vaccina animal, as quaes resis
tiram á infecção variolica. 

O Dr. Warlotnont (') observou que, durante a terrível epi
demia de varíola, que grassou na Bélgica, em 1871, nenhuma 
das creanças que tinham sido vaccinadas com vaccina animal 
foi accommettida de variola, ao passo que algumas, que ti
nham sido inoculadas com vaccina jennerianna, não escapa
ram a esta doença. 

Em um trabalho apresentado á Academia de Paris (Du 
vaccin de génisse—Etude comparative du vaccin animal et du 
vaccin humain —1884), mostrou-se, em face de consciencio
sas estatísticas, que, durante as epidemias de variola, que, 
intensamente, grassaram em Milan, todas as creanças que 
tinham sido vaccinadas com vaccina animal resistiram ao 
flagelle 

Em Bordéus, onde, desde 1881, só se emprega a vaccina 
animal, ordinariamente directa e immediata, graças á magnifica 
disposição d'estes serviços, cuja direcção officiai foi confiada 
ao eminente professor E. Layet, a entidade da variola ali é 
quasi desconhecida e, apenas, um ou outro caso que tem 
apparecido acha a sua justificação na falta de revaccinação 
durante muitos annos ou em residência eventual de algum 
estrangeiro, que se tinha furtado á vaccinação ou revacci
nação. 

De par com as vantagens, precedentemente mencionadas, 
que de sobejo justificam o emprego da vaccina animal, basea
das nas circumstancias de ser evolucionada no seu terreno 
natural, da sua maior virulência e de melhor e com mais 

(4) Traité de la vaccine et de la vacination humaine et animale, 1883. 
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segurança collocar os vaccinados ao abrigo da transmissão 
das doenças constitucionaes, inhérentes aos organismos hu
manos, das quaes a syphilis é a mais terrível, temos a grande 
utilidade de tornar mais fácil a prophylaxia da variola e a 
de evitar que, principalmente nos tempos de epidemia d'esta 
doença, o emprego da vaccina humanisada possa concorrer 
para mais a alastrar. 



Parte terceira 

Tempo provável da immunidade conferida 
pela vaccina e da necessidade da revacci-
nação. 

Dos factos precedentemente expostos na segunda parte 
d'esté nosso trabalho, firmados em observações clinicas, em 
experiências e estatísticas, feitas por auctoridades medicas de 
competência, chegamos á conclusão de que, um dos primei
ros pontos de vista da superioridade da vaccina animal, era 
collocar os vaccinados, por mais tempo, ao abrigo da varíola; 
ser-nos-ha, porém, possivel determinar com certeza o período 
que esta immunidade poderá durar? 

É o assumpto que vamos abordar. 

* 
* * 

Se está provado, perante a observação e os factos, que a 
variola, apesar de garantir por mais tempo a immunidade 
contra um novo ataque da mesma doença, pôde, comtudo, 
decorridos que sejam alguns annos, accommetter o mesmo 
individuo, à priori podemos dizer que a immunidade, conferida 
pela vaccina, não pode ser absoluta e que a revaccinação é 
um recurso indispensável como complemento para a sua 
persistência. 
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Jenner foi o primeiro a admittir que a varíola pode accom-
metter o mesmo individuo por mais que uma vez, embora 
casos d'estes sejam raríssimos. 

Bousquet, já em 1848, (x) dizia «que tinha observado al
guns casos de variola em indivíduos que tinham tido esta 
doença na infância e que esta verdade estava justificada pelos 
factos». 

Durante as grandes epidemias de variola que grassaram, 
desde 1870 a 1872, na França, na Inglaterra e na Austria, 
verificou-se que alguns dos adultos variolosos apresentavam 
estigmas de terem tido a mesma doença. 

É certo que, segundo a observação do Dr. Thompson, 
quasi todos os indivíduos accommettidos de varíola, pela se
gunda vez, residiam junto dos focos mais intensos d'esta 
doença e que, ordinariamente, n'elles foi de menor gravi
dade. 

As observações dos Drs. Mauro, Thompson, William e 
Stokes, confirmaram a natureza e benignidade da varíola nos 
que tinham tido a mesma doença (2). 

Em 1845 já os Drs. Luders e Wendt, em resultado das 
suas conscienciosas observações, e baseados nas estatísticas 
apresentadas nos relatórios annuaes pelo Comité de vaccine 
de Copenhague, asseveravam que a acção preservativa da 
vaccina só era temporária, e, portanto, que era necessário 
recorrer-se á revaccinação para segurança da immunidade. 

D'esta mesma opinião partilharam os Drs. Norelblade 
Weiling e Ergebert, da Suécia, os quaes, alicerciando-se nas 
suas observações, apesar de confessarem que os casos de 
variola nos vaccinados não eram muito frequentes nem de 
muita gravidade, propozeram para que, officialmente, fosse 
determinada por lei a pratica da revaccinação, passados que 
fossem seis annos depois da primò-inoculaçâo. 

(») Nouveau traité de la vaccine et des eruptions varioleuses, 1848. 
(a) Observations on the different Kinds of smallpox and especially of that 

which sometinse fallows vaccination. Edinbourg, 1828. 
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Sobre este ponto de vista é notável a observação do 
Dr. Eichoron, de Berlim, que chamou a attenção dos seus 
collegas vaccinologos a respeito do valor das cicatrizes con
secutivas ás pústulas vaccinicas nos vaccinados. 

Segundo a opinião d'esté distincto vaccinologo, os indi
víduos que apresentavam as cicatrizes bem nitidas e em 
maior numero, resistiam melhor á infecção variolica que 
aquelles cujos estigmas da vaccina eram pouco sensíveis. 

Sobre o ponto de vista do valor das cicatrizes ha uma 
observação importantíssima no relatório do Dr. Collins, de 
Londres (1884), 

Nos adultos que tinham sido vaccinados em creança, a 
variola não deixava estigmas sensíveis, ao passo que nos 
não vaccinados ficavam cicatrizes bem frisantes. 

Já em 1852 o Prof. Horn, da faculdade de Berlim, se es
forçava por propagar a sua opinião a respeito da necessi
dade de, para melhor garantia da immunidade, completar a 
vaccinação pela repetição das inoculações vaccinicas de seis 
em seis annos, e o Prof. Ludvig pretendia que estas se pra
ticassem sempre que houvesse epidemia de varíola. 

Pelo mesmo tempo o Governo prussiano determinava que 
os medicos militares revaccinassem todas as praças do exer
cito, indistinctivamente, mas em especial as que não apresen
tassem cicatrizes bem características de terem sido vaccina-
das ou haverem tido varíola. 

A necessidade de completar a vaccinação pela revac-
cinação parece ter começado a tomar maior vulto desde 
1872, e para isso poderosamente concorreu a horrorosa 
mortalidade que a variola causou durante a guerra de 
1870-1871. 

Segundo o relatório do Dr. Vacher, o numero d'obitos 
pela varíola foi, durante este tempo, cerca de 200:000 em 
toda a França, pagando Paris o tributo de 15:421, em-
quanto que a mortalidade pelos ferimentos, durante a mesma 
epocha e os dois cercos d'esta cidade, não excedeu a cifra 
de 4:862! 
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É certo que já então na França todos os recrutas eram 
submettidos á revaccinação antes dos seus primeiros exercí
cios instructivos, e que d'esta pratica resultou ter baixado 
n'esta classe a percentagem da mortalidade pela varíola; 
comtudo, durante a guerra de 1870-1871 foram suspensos 
os trabalhos vaccinicos e d'aqui resultou o apparecimento de 
tão terrível flagello no exercito francez. 

Pelo contrario, a Allemanha que, apesar das mesmas cir-
cumstancias extraordinárias, nunca suspendeu os serviços 
vaccinicos nos recrutas do seu exercito, evitou n'elle a mor
talidade pela variola o que, talvez, muito contribuísse para a 
gloriosa victoria que alcançou. 

Os Drs. Rocks e Hein, depois das suas numerosas obser
vações, chegaram a concluir que os vaccinados, a partir dos 
7 annos depois da inoculação com resultado positivo, ordi
nariamente estavam aptos para adquirir a varíola ou a nova 
saturação da vaccina, mas que esta receptividade era mais 
frequente dos 15 aos 20 annos. 

O Dr. Ferrario, de Milan, durante a intensa epidemia de 
varíola, que ali grassou em 1817, observou que a mortali
dade, nos variolosos não vaccinados, foi de 38 % e de 7 % 
nos que tinham sido vaccinados 7 a 20 annos antes. 

Por toda a parte os casos de varíola, em indivíduos muitos 
annos antes vaccinados, tornaram-se evidentes e, portanto, 
pouco a pouco, se foi arraigando a opinião de que a revac
cinação de 7 em 7 annos, e mesmo repetida durante o tempo 
de epidemia, era indispensável, pelo menos como um meio de 
prova para distinguir os que estavam definitivamente pre
servados dos que ainda podiam ter receptividade para a 
varíola. 

É certo que hoje, segundo a opinião dos vaccinologos 
mais auctorisados da actualidade, com o emprego da vaccina 
animal, raros são os casos de revaccinação com resultados 
positivos antes dos 15 ou 20 annos, mas, apesar d'isto, não 
deixam de recommendar a revaccinação pelo menos de 10 
em 10 annos. 
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É que os factos colhidos em algumas estatísticas, embora 
<Tum modo resumido, justificam que elles tem razão para 
fazer estas suas asserções. 

Em Londres, durante o período d'uma epidemia intensa, 
1878, no numero de 15:171 variolosos, dos quaes 3:759 não 
eram vaccinados, houve a mortalidade de 44 % , e nos res

tantes 11:412, apesar de não terem sido revaccinados, a 
mortalidade foi apenas de 8 % . 

Em 7557, o Dr. Ritchie, depois de observar os relatórios 
■dos medicos vaccinadores, com relação á epidemia de varíola, 
que então grassou em Sheffiel, deduziu que a mortalidade por 
•esta doença, nas creanças de 5 a 10 annos, que tinham sido 
vaccinadas, foi de 2 °/0, emquanto que nas não vaccinadas 
foi de 41 % , não havendo um só caso nas que tinham sido 
revaccinadas durante o referido período. 

Dos relatórios que, para o registro geral, em 7560, 1870 
e 1880 foram apresentados pelos medicos vaccinadores, em 
Inglaterra, concluiuse: 

a) que a varíola tem selecção especial e é sempre mais 
grave até aos 5 annos; 

b) que nos vaccinados com resultado positivo não houve 
um só caso de varíola grave até esta edade; 

c) que depois dos 6 annos houve nos não revaccina

dos um augmenta de casos de varíola proporcionalmente á 
edade. 

Não seriam necessários outros factos para provar a ne

cessidade da revaccinação. 
Mas ha mais: 
Na Prussia, desde que se estabeleceu a revaccinação obri

gatória, a mortalidade pela varíola nos adultos baixou de 
35 a 3 %. 

E, pois, evidente que, se a primeira inoculação colloca os 
indivíduos ao abrigo da varíola durante um certo tempo, em

bora não definido, a revaccinação reforçalhes a immunidade 
3 
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e podemos dizer, sem receio de contestações, que, se estes 
serviços fossem feitos regularmente e conscienciosamente, 
como se fazem na Allemanha, e completados pelo isolamento 
dos variolosos durante 30 dias, pelo menos, de par com ou
tras medidas hygienicas, a varíola entre nós seria já uma en
tidade desconhecida. 

Estamos plenamente convencidos que a periocidade das 
epidemias de varíola não tem outra causa que não seja o 
desprezo da revaccinação, do isolamento dos variolosos e de 
outros cuidados que a hygiene recommenda para evitar a 
transmissibilidade fixa e diffusa d'esta doença. 

Para prova da falta de cuidado que ha entre nós, afim de 
evitar a transmissão da varíola, desleixo para que a bran
dura dos nossos costumes e das nossas leis poderosamente 
concorre, basta olharmos para essas creanças que, ainda no 
periodo da descamação da varíola por ahi apparecem, por 
vezes, umas ao collo das mães e outras a esmolar. 

Em Coimbra, onde residimos por algum tempo, observa
mos que algumas creanças, inconscientes do perigo, deita
vam flores sobre os cadáveres das suas amiguinhas que 
tinham fallecido de varíola. 

É um horror! 
Em Bordéus, desde que ahi se organisaram rigorosa

mente os serviços de vaccinação e de revaccinação, acom
panhados do isolamento dos variolosos, a varíola raríssimas 
vezes figura nos quadros da mortalidade. 

O distincto vaccinologo e eminente professor Dr. Layet,. 
que muito concorreu para a organisação d'estes serviços,. 
nos diz (*): 

" que, não obstante a cidade de Bordéus estar pela sua dis
posição sujeita á importação da varíola, tem conseguido pela 
vaccinação, revaccinação e isolamento, acabar ali por completo 
com as epidemias de tão terrível infecção. „ 

(') Traité pratique de la vaccination animale, 1899. 
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Mais notou que a varíola fazia uma selecção especial das 
suas victimas, segundo as edades e se eram ou não vaccina-
das, selecção que elle nos representa pelo quadro seguinte: 

Mortalidade nos não vaccinados Mortalidade nos não revaccinados 

De 1 a 5 annos . . . 61 °/0 

De 5 a 10 » . . . 17 % 
De 10 a 20 » . . . 18 % 
De 20 a 40 » . . . 45 % 
De 40 a 50 » . . . 19 % 
Depois dos 50 annos . . 14 °/o 

De 1 a 5 annos . . . 0 
De 5 a 10 » . . . 1 % 
De 10 a 20 » . . . 6 °/0 

De 20 a 40 » . . . 25 °/0 

De 40 a 50 » . . . 4 °/0 

Depois dos 50 annos . . 2 °/„ 

Dos factos e das estatísticas precedentemente expostas 
tirou elle as conclusões seguintes: 

l.a — Que a variola tem predilecção e é mais grave nos 
não vaccinados de / a S annos; 

2fi — Que nos não revaccinados a maior mortalidade por 
esta doença era dos 20 aos 40 annos; 

3.a—Que era justamente n'estas edades—de 1 a 5 annos 
para os vaccinados e de 20 a 40 para os revaccinados—que 
havia maior receptividade para a vaccina; 

4.a — Que a immunidade conferida pela vaccina contra a 
variola não é permanente e, portanto, que, sem a revaccina-
ção, decorridos que sejam dez annos, pelo menos, não podia 
ser garantida; 

5." — Que d'um modo positivo não pode estabelecer-se 
o tempo da immunidade adquirida pela vaccina contra a 
variola, porque isto depende de muitas circumstancias indi-
viduaes, que escapam á nossa observação, da maior ou me
nor saturação physiologica da primeira inoculação e, sem 
duvida, também da maior ou menor virulência da vaccina 
empregada; 
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6." — Que a periocidade das epidemias de variola é o 
resultado da selecção operada por esta doença entre os 
organismos não preservados, quer por falta da vaccinação, 
quer por falta da revaccinação a tempo; 

7.a—Finalmente que, por consequência, para se poder 
evitar as recidivas de variola, é necessário: 

a) A vaccinação de 3 a 6 niezes ; 
b) A revaccinação dos 6 aos 10 annos; 
c) A revaccinação dos 18 aos 20 annos. 

D'esta forma—diz ainda o sábio vaccinologo—seguida 
por todos os outros meios hygienicos, aconselhados hoje 
pela sciencia, consegue-se acabar por completo com as epi
demias de tão terrível entidade mórbida, pelo menos com a 
forma epidemica. 



Parte quarta 

Caracteres das pústulas provenientes das 
revaccinações. 

Differença entre as normaes e as modifica
das. 

No capitulo precedente justificamos a necessidade das 
revaccinações, como complemento das vaccinações, para 
completa garantia da immunisação, e, agora vamos mostrar 
como, segundo a opinião dos vaccinologos da actualidade, 
se devem distinguir os verdadeiros dos falsos caracteres das 
pústulas vaccinicas, afim de obtermos a certeza da sua effi-
cacia. 

Se, na verdade, é fácil apreciar os resultados das vacci
nações não é o mesmo com relação ao das revaccinações. 

Sem querermos entrar na historia d'estas questões, nem 
nas discussões a que ellas teem dado motivo, referir-nos-
hemos, apenas, ao que a observação e as experiências dos 
vaccinologos da actualidade nos ensinam a tal respeito: 

« Quando observamos com attenção o desenvolvimento 
das pústulas vaccinicas nos revaccinados, ordinariamente 
adolescentes e adultos, apesar de, por condições morpholo-
gicas da pelle, não terem os caracteres tão typicos como os 
dos vaccinados, notamos, comtudo, que a sua evolução é 
quasi a mesma—principia do 3.» para o 4° dia e segue a 
sua marcha de forma que do 7.° para o 8.° está completa. 
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É justamente n'este periodo que a serosidade n'ellas con
tida tem a maior virulência para a reproducção, quando ino
culada em outros indivíduos que não estejam immunes. 

Estas pústulas ainda conservam os seus caracteres por 
mais 4 ou 5 dias, modificando-se, apenas, na sua serosidade 
que, a este tempo, já está um pouco purulenta. 
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Curva thermica da evolução da vaccina nos vaccinados 

É n'esta occasião que, de par com os symptomas locaes 
— calor, rubor, prurido e outros —apparecem, mais ou menos 
accentuados, segundo a constituição dos différentes organis
mos, os symptomas geraes — movimento febril, anorexia, ce
phalalgia, etc., — symptomas que, ordinariamente, são pouco 
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sensíveis, se as revaccinações tiverem sido feitas com vaccina 
animal pura, com todas as precauções que a hygiene recom-
tnenda, havendo também o cuidado de resguardar as pústulas 
vaccinicas de qualquer traumatismo e dos agentes externos, 
que possam determinar infecções secundarias. 

Transformadas que sejam as papulo-vesiculas normaes 
dos revaccinados em crostas, estas, como as dos vaccinados, 
cahem dos quinze aos vinte e cinco dias, deixando cicatrizes 
bem nítidas, ainda que sempre menos sensíveis que as con
secutivas ás das vaccinações. 

As pústulas, assim formadas com o typo normal e per
feito, não deixam a menor duvida sobre a sua efficacia e a 
receptividade que os revaccinados tinham para a vaccina e, 
consequentemente, para a variola; mas, na maior parte dos 
casos, as pústulas das revaccinações, principalmente pela 
segunda ou terceira vez, não se apresentam assim com os 
caracteres clássicos e normaes. 

Começam a desenvolver-se do segundo ao terceiro dia, 
não attingem as mesmas proporções, os seus caracteres são 
limitadíssimos, falta a accentuação dos symptomas geraes, 
as crostas cahem mais cedo e, finalmente, as cicatrizes con
secutivas desapparecem em poucos dias. 

Ha casos em que as pústulas vaccinicas nos revaccinados 
seguem tão rapidamente as suas phases que no oitavo dia já 
não deixam o menor vestígio. 

A prova, porém, de que as pústulas assim modificadas 
teem acção especifica, é que a sua lympha, quando inoculada 
em indivíduos com receptividade, dá pústulas typicas, como 
as obtidas com a inoculação da lympha das pústulas nor
maes. Isto é um facto que a observação e as experiências 
teem demonstrado. 

As pústulas vaccinicas nos revaccinados, assim modifica
das, dão logar a que muitos vaccinadores as incluam no 
quadro dos resultados negativos. 

É que, habituados a observar as pústulas vaccinicas ty
picas nos vaccinados e mesmo nos revaccinados, que teem 
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grande receptividade para a vaccina, querem por força vêr 
em todos os mesmos caracteres. 

Não pensam, pois, que em muitos dos revaccinados existe 
ainda uma tal ou qual immunidade, adquirida pela primò-
vaccinação e, portanto, que as papulo-vesiculas n'estes hão-de 
forçosamente ser mais ou menos modificadas, merecendo por 
isso o nome de vaccinoides. 

Pelo mesmo principio, estes indivíduos se fossem accom-
mettidos de varíola, esta só poderia ser attenuada—seria 
apenas uma varíoloide—termo este que corresponde áquelle, 
segundo a opinião dos eminentes vaccinologos Beclerc, Chatn-
bon, Menard e Fasquelle (1). 

As difficuldades e embaraços em que os medicos vacci-
nadores, muitas vezes, se vêem, para poderem asseverar se 
os resultados das revaccinações são ou não positivos, afim 
de que os revaccinados não fiquem na duvida sobre a sua 
immunidade, crescem de ponto quando a verificação só se 
faz depois do oitavo dia, tempo em que, frequentemente, já 
teem desapparecido, quasi por completo, os vestígios de algu
mas vaccinas modificadas. 

Ainda alumno do 4.° anno medico, tivemos ensejo de 
observar muitos casos d'estas espécies de vaccinas, obser
vação que foi mais completa no nosso 5.° anno, quando fo
mos auxiliar os trabalhos de revaccinação nos internados do 
Asylo Escola D. Maria Amelia, em numero de 97 e da edade 
de 8 a 13 annos. 

Todos elles tinham sido vaccinados quando creanças e 
alguns também já tinham sido revaccinados por duas vezes. 

Sete dias depois, quando fomos proceder á verifica
ção, observamos os resultados que expomos no quadro 
junto. 

A circumstancia, pois, de não se proceder, opportunamente, 
á verificação das revaccinações, frequentes vezes, dá logar a 
ser considerados como insuccessos alguns resultados que, na 

(*) Annales de l'Institut Pasteur. Janvier, 1896. 
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verdade, podem ser incluidos no quadro dos positivos, e 
d'aqui o erro das estatísticas e as duvidas a respeito da 
qualidade das vaccinas ou dos processos das operações. 

As estatísticas são, incontestavelmente, um grande auxilio 
das sciencias e uma intensa luz da civilisação. 

São, na verdade, um bom recurso para conseguirmos 
grandes fins; mas é indispensável que os factos, que ellas 
nos apresentam, sejam convenientemente apreciados, escru
pulosamente estudados e bem interpretados, sem o vestuário 
da má fé, do sophisma, da mentira ou da ignorância. 

Para os verificadores sem conhecimentos ou sem pratica 
só são considerados como resultados positivos as papulo-
vesiculas vaccinicas com caracteres normaes; as outras—as 
modificadas—teem passado sempre, para elles, como resulta
dos negativos ou duvidosos. 

E d'aqui estas invariáveis palavras " a vaccina não pegou 
—estava enfraquecida „. 

Para mais clara elucidação acerca dos caracteres das 
pústulas normaes e dos das modificadas, adiante apresentare
mos as photo-gravuras dos dois typos. 

Demais, como algumas das erupções vaccinicas modifi
cadas teem contextura muito tenue, são, por vezes, destruí
das, ainda no seu principio, pelo mais ligeiro traumatismo, 
sendo substituídas por pequenas crostas, que alguns dias 
depois caem, sem que fiquem cicatrizes sensíveis. 

É por este motivo que os Drs. Steinbrenner e Eichorn cha
mam a attenção dos vaccinadores sobre a necessidade de, 
quando seja possível, seguir-se o processo da evolução das 
pústulas, dia a dia, nos revaccinados ou, ao menos, proce-
der-se á verificação do 5.° até ao 7.° dia. 

A este respeito ainda nos diz o Dr. Steinbrenner: 
" Como para as varioloides que se nos apresentam com typos 

diversos, desde o mais modificado até ao mais evidente, assim a 
forma e a transição das vaccinas modificadas, as vaccinoides, se 
faz insensivelmente por numerosas formas intermediarias, sem 
demarcação distincta, de Individuo para individuo e ainda no 
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mesmo individuo por vezes as pústulas different nos seus caracte
res typicos. „ 

Segundo a anctorisadissima opinião do Dr. Rafinesque, 
medico inspector das escolas de Paris, no quadro dos verda
deiros insuccessos só devem comprehender-se os casos em 
que a vaccina não desenvolve vesícula ou papula alguma até 
ao 5.° dia, ficando apenas o vestígio da pequena solução de 
continuidade, proveniente da inoculação. 

Estes casos observam-se, ordinariamente, nos indivíduos 
naturalmente refractários á vaccina, nos que teem sido vacci-
nados ou que teem tido varíola ha pouco tempo e n'aquelles 
que teem sido revaccinados por mais que uma vez. 

O Dr. Carteret, de Toulouse (T), a respeito das erupções 
vaccinicas modificadas, baseado na sua observação, chegou 
ás seguintes conclusões: 

lfi— Na maior parte dos casos, as erupções vaccinicas, 
que parecem duvidosas, contéem serosidade que, inoculada 
em organismos com melhor aptidão, produz papulo-vesiculas 
typicas. 

2fl—São, por assim dizer, vaccinas abortadas, que se não 
desenvolvem com os caracteres normaes, porque os organis
mos não teem grande receptividade para a vaccina e, conse-
guintemente, para a varíola. 

3.a—A revaccinação, isto é, a repetição da revaccinaçâo 
nos organismos que teem tido pústulas modificadas, é abso
lutamente negativa. 

No Instituto Vaccinico Portuense, como ali se garante a 
repetição das operações vaccinicas, quando a primeira não fôr 
seguida de resultado positivo evidente, por vezes, para satis
fazer as exigências d'alguns revaccinados, embora tenham 

(*) Presse Médicale, 24 juin, 1899. 
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tido pústulas modificadas, se teem repetido as revaccinações, 
sem successo algum. 

Para que, pois, se possa apreciar com certeza, ou, pelo 
menos, com probabilidade, a receptividade dos revaccinados, 
é preciso saber se é a primeira revaccinação ou se esta é a 
repetição da mesma operação e, n'este caso, qual foi o re
sultado das anteriores. 

Incontestavelmente, no resultado das revaccinações in
fluem, como factores importantes, algumas condições orgâni
cas individuaes, a qualidade da vaccina empregada na primo-
vaccinação e os processos operatórios; mas também é certo 
que, antes de attribuirmos os insuccessos a estas causas, 
devemos indagar qual o tempo decorrido entre as différentes 
operações anteriores e qual foi o seu resultado. 

Dos factos que acabamos de expor, com base em obser
vações clinicas de eminentes vaccinologos e na nossa, pare-
ce-nos que podemos tirar as conclusões seguintes: 

a)—Que, raras vezes nos vaccinados, e, frequentemente, 
nos revaccinados, apparecem, em resultado da inoculação da 
vaccina, pústulas modificadas, isto é, fora do typo normal, 
que não devem ser consideradas como insuccessos. 

b) — Que os resultados absolutamente negativos, tendo-se 
empregado vaccina de confiança e os verdadeiros processos 
operatórios, com todos os cuidados que a sciencía moderna 
recommenda, indicam que os organismos inoculados estão 
immunes contra a varíola. 

c) — Que as erupções vaccinicas sem os caracteres clássi
cos, isto é, modificadas nas suas formas, verdadeiras vaccinoi-
des, revelam que os organismos tinham uma relativa recepti
vidade, não para a varíola grave, mas para a varioloide. 

d)—Que, como as erupções vaccinicas modificadas nos 
revaccinados seguem uma evolução mais rápida que as nor-
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mães, é indispensável que a verificação das revaccinações se 
faça do S.° ao 7° dia, pelo menos. 

e)— Que as papulo-vesiculas modificadas, com o nome de 
vaccinoides, estão para as vaccinas normaes como as vario-
loides para a varíola grave. 

f) — Que tanto as varíoloides como as vaccinoides comple
tam a immunidade contra a variola grave, da mesma forma 
como a vaccina normal. 

g) — Que nas estatísticas feitas com rigor, é preciso não 
excluir, do quadro dos resultados positivos, as vaccinas mo
dificadas, que frequentemente se observam nos revaccinados, 
especialmente pela segunda ou terceira vez. 

h)—Finalmente que, com a repetição das revaccinações, 
diminue o numero das vaccinas normaes e augmenta o das 
modificadas, até ao ponto de se verificar, pelos insuccessos, 
a immunidade absoluta dos organismos inoculados. 



Parte quinta 

Duas palavras acerca da analogia e coin
cidência das epizootias e das epidemias de va
ríola. 

Efficacia da vaccina em ambos os casos — 
como meio prophylactico e therapeutico. 

É uma verdade incontestável que as sciencias medicas 
teem progredido, successiva e gradualmente, de par com o 
progresso das suas auxiliares e também das artes, que, pelos 
meios de investigação que põem ao seu alcance, muito teem 
contribuído para o seu desenvolvimento e sem o auxilio das 
quaes ellas — as sciencias medicas—entravariam, e não po
deriam seguir a sua marcha regular; mas também é certo 
que para muitas das suas actuaes descobertas, com os recur
sos de que actualmente dispõem, o caminho lhes tinha sido 
indicado, muito tempo antes, por observadores e experimen
tadores attentos. 

Foi no principio do século passado que Jenner, depois da 
muitas experiências com êxito positivo, vaccinando cachorros, 
affectados de laryngo-tracheites—«inflamações exsudativas» 
— como elle lhe chamava, e que, mais tarde, foram denomi
nadas por Bretonneau—diphtericas—alludiu á acção thera-
peutica que a vaccina podia ter nos indivíduos da espécie 
humana accommettidos da mesma doença. 
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Disse então este eminente observador: "As minhas expe
riências podem levar a descobertas de mais alta importância pata 
a espécie humana.,, 

"Que o mesmo virus possa dar, uniformemente, a uma es
pécie de animaes uma doença inteiramente différente da que produz 
em uma outra, é um dos factos que deve necessariamente chamar 
a attenção dos observadores. . . „ 

Será um novo fio de Ariadna, com o auxilio do qual, 
talvez, de futuro, se descobrirá que muitas das doenças con
tagiosas, que affectam a espécie humana, por pouca seme
lhança que ellas tenham entre si, provenham d'uma origem 
commum. 

A importância pratica das asserções de Jenner facilmente 
se comprehende: segundo a sua convicção, se a vaccina 
influia, como meio prophylactico e curativo, nas laryngo-
tracheites " exsudativas „ proprias dos pequenos animaes da 
espécie canina, era provável que tivesse a mesma acção nas 
doenças da mesma natureza nos indivíduos da espécie hu
mana. 

Nos seus trabalhos alludiu também á influencia que a 
vaccina tinha, para modificar os phenomenos nervosos, de 
que muitas creanças são affectadas durante o tempo da evo
lução dentaria. 

Para Jenner, pois, a maior parte das doenças "virulentas„ 
como elle lhe chamava, tinham uma uniformidade de origem 
ou, pelo menos, tinham muita analogia entre si, e a natureza 
não dispunha de recursos tão différentes que, para cada es
pécie animal, tivesse meios de cura distinctos. 

Baseado n'estes princípios acreditava que a vaccina, além 
de ser um elemento prophylactico contra a variola, tinha 
propriedades perservativas e mesmo therapeuticas contra 
outras doenças. 

O Dr. Burggraeve, no seu notável trabalho sobre a vac
cina (l), também allude a alguns casos, por elle observados, 

í1) Monumento a Jenner—1875. 
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de creanças vaccinadas na occasião em que no seio de suas 
famílias havia outras affectadas de croup e que não foram 
accommettidas d'esta terrível doença, parecendo-lhe que esta 
immunidade fora devida á reacção, n'ellas estabelecida, pela 
influencia da vaccina. 

Parece-nos que vem a propósito dizermos que a natureza 
não se dicotomisa, é constante nas suas leis de pathologia 
como nas de physiologia. 

Estes são os factos e hoje os resultados obtidos com as 
injecções de soro anti-diphterico, em certas formas de pneu
monia, parece que vêem confirmal-os. 

É certo que os laboratórios scientificos vão revelando, 
dia a dia, factos de maravilhosa surpreza, que a principio 
eram inacreditáveis e que depois se transformaram em ver
dades incontestáveis e radiosas; mas, apesar d'isto, por vezes, 
a natureza parece querer achatar o orgulho aos homens de 
sciencia, fazendo-lhes pirraças e mostrando-lhes factos que 
elles facilmente não podem explicar. 

Assim, a bacteriologia, por vezes, se arvora em arbitro 
supremo no diagnostico de tal ou qual doença, porque n'ella 
descobriu tal ou qual micro-organismo que julga ser o espe
cifico—o pathogenico; mas logo a seguir a natureza prova-
lhe, pelo mesmo processo, que esse producto existe também 
em outras affecções. 

N'estes casos, por vezes, a clinica, injustamente abando
nada, fica rehabilitada e vingada da bacteriologia e mostra-lhe 
a necessidade de reconciliar-se com ella, para, de mãos da
das, conseguirem o seu fim. 

Sem o seu auxilio mutuo ambas podem enganar-se. 
Ainda a respeito do modo como a natureza encobre aos 

sábios alguns phenomenos temos um exemplo, bem frisante, 
nos elementos bacteriológicos das pústulas vaccinicas e va-
riolicas. 

Em ambas, o microscópio revela productos bacteriológi
cos eguaes na sua forma, o que tem dado logar á theoria do 
unicismo, isto é, á crença de que a vaccina não é outra cousa 
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mais do que a variola attenuada, mas os factos encarregam-se 
de demonstrar o contrario. 

A vaccina só se transmitte por inoculação; ordinariamente 
limita a sua acção aos pontos inoculados, raríssimas vezes 
se généralisa; quando se manifesta por symptomas geraes, 
estes são pouco intensos e sem gravidade e não é contagiosa. 

A variola, pelo contrario, generalisa-se mais ou menos 
por todo o organismo; é acompanhada de symptomas geraes 
de maior ou menor gravidade e tem, sobretudo, o perigoso 
caracter de transmissibilidade por contagio ou diffusibili-
dade. 

Aqui, como no reino vegetal, ha organismos com formas 
eguaes e essência diversa e outros com formas différentes e 
a mesma essência. 

Estes são os factos que nem sempre se subordinam ás 
decisões cathegorias dos sábios. 

Le fait rest toujours un fait. 
Relativamente á acção therapeutica da vaccina, não só 

para combater a variola, ja no período de incubação, como 
outras doenças, em breve, no capitulo seguinte d'esté traba
lho, apresentaremos outros factos da actualidade; mas, antes 
d'isto, vamos referir-nos, ainda que de leve, á analogia e 
coincidência do apparecimento das epizootias e das epidemias 
de varíola, e ao facto de, apesar da affecção variolica se ma
nifestar em différentes espécies de indivíduos, poder obter-se 
contra esta entidade infecciosa, resultado prophylactico e the-
rapeutico com a applicação do mesmo elemento—a vaccina. 

Para este fim, basta-nos a transcripção, na integra, de al
guns períodos do relatório do Instituto Vaccinico Portuense, 
na parte relativa ao movimento e aos factos n'elle registra
dos em 1888: 

. . . "ha mezes um proprietário do concelho de Alijó requisi
tou pessoalmente alguns tubos de vaccina, não só para a vacci-
nação de algumas creanças, visto grassar ali a epidemia de 
varíola, como para experiências no gado ovino, no qual esta 
doença tinha causado grande mortandade. Não nos foi partici-
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pado o resultado d'estas vacrínações ; mas é natural que fosse 
positivo, porque, mais tarde, alguns proprietários seguiramlhe o 
exemplo. „ 

Estes factos offerecemnos margem á suspeita de que a 
propagação reciproca d'esta doença pelo contagio é frequente, 
■e mais fácil do que se julga, sendo mais provável a trans

missão da variola dos animaes aos indivíduos da espécie 
Tiumana do que viceversa. 

O Dr. Monteils, na sua obra — Histoire de la vaccination, 
1894—diznos: "quando uma epidemia de variola grassa nos 
indivíduos da espécie humana pôde propagarse aos animaes e, 
pela mesma razão, a epizootia de variola pôde principiar por estes 
e transmittirse áquelles. » 

No referido registro do Instituto ainda encontramos de 
passagem o periodo seguinte: 

" Tivemos occasião de observar dois casos de erupção com. os 
caracteres de variola em animaes da espécie suina (Hogpox), 
um na Foz em uma propriedade onde fomos chamados para vi

sitar duas creanças com variola, em 1885, quando esta doença 
ali grassou com muita intensidade e outro no mercado de Para

nhos, em 1888. „ 
Afastandonos da labyrinthosa questão a respeito da ori

gem da varíola e das suas analogias, sob o ponto de vista da 
gravidade e manifestações, nas différentes espécies animaes, 
hoje parece incontestável que, com o alargamento do campo 
das observações e do progresso das sciencias, se chegou ao 
conhecimento de que as erupções variolosas são communs a 
muitas espécies de mamíferos, alguns dos quaes servem para 
a alimentação do homem e outros para serviços de que elle 
não pode prescindir. Não terminaremos esta parte do nosso 
modesto trabalho sem alludirmos a um facto do nosso conhe

cimento e que algo nos impressionou. 
Queremos referirnos ao fallecimento, ha poucos annos, 

de um nosso pranteado amigo, M. L. A., que era abastado 
proprietário na província de TrazosMontes e muito conhe

cido n'esta cidade do Porto. 
4 
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Este nosso amigo, que contava 72 annos, dias antes da 
partida para as suas propriedades, onde possuia grandes 
rebanhos de gado lanígero, referiu a meu bom Pae que a 
epizootia de variola lhe tinha causado muitos prejuízos, e que 
estava um pouco resolvido a levar vaccina, para lá proceder 
á vaccinação em massa no mesmo gado, e disse mais que, 
apesar da sua avançada edade, estava disposto a revacci-
nar-se. 

Por circumstancias que ignoramos, partiu sem pôr em 
pratica a sua resolução e, pouco tempo depois de lá chegar,, 
foi accommettido de varíola, de tanta gravidade, que o victi-
mou em poucos dias. 



Parte sexta 

Observações comprovativas da acção the-
rapeutica da vaccina contra a varíola, no período 
da incubação, a coqueluche, as bronchites sub-
agudas e algumas doenças do foro cirúrgico ('). 

CAPITULO 

Influencia da -vaccina contra a varíola ainda 
no período de incubação. 

OBSERVAÇÃO I—Uma creança, de 8 mezes, sexo femi
nino, pertencendo a uma família ainda ligada, por parentesco, 
a um dos mais distinctos professores da Escola Medica do 
Porto, é levada pelo pae ao Instituto Vaccinico, no dia seguinte 
ao do fallecimento d'uma sua irmã por varíola confluente e 
era amamentada pela propria mãe, que estava affectada de 
varioloide. Pela forma como esta creança estava agitada e 
pelo movimento febril que o thermometro revelou (38°) não 
havia duvida de que já estava accommettida de variola no 
periodo de incubação. N'estas condições foi vaccinada com 
polpa vacúnica muito concentrada—três inoculações em cada 
braço e pelo processo da escarificação. 

(') Todas as observações a que vamos referir-nos, foram colhidas 
nos relatórios e registres do Instituto Vaccinico Portuense, sendo certo 
que algumas também as acompanhamos. 
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O resultado da vaccinação foi positivo—seis magnificas 
pústulas—e só lhe sobreveio uma ligeira erupção com os 
caracteres de varioloide, que seguiu a sua marcha ordinária, 
conjunctamente com a evolução cyclica da vaccina, sem acci
dente algum de gravidade. 

Segundo a declaração do pae d'esta creança, a agitação 
e movimento febril que ella revelava no acto da vaccinação, 
começaram a diminuir três dias depois de vaccinada. 

OBSERVAÇÃO II—A S., 8 annos, sexo masculino, filho de 
M. L. S., natural do Pará, vem ao Instituto Vaccinico, acom
panhado pelo pae, que estava bastante impressionado por ter 
tido o descuido de não mandar vaccinar os filhos, dos quaes 
um lhe havia fallecido no dia anterior com varíola hemorrha
gica. 

Esta creança quando foi vaccinada accusava calefrios, 
cephalalgia e nauseas e temperatura de 39°. 

Foi vaccinada com vaccina directa e com resultado posi
tivo, tendo apenas alguns dias depois uma ligeira erupção 
pelos membros, que desappareceu em pouco tempo, segundo 
foi participado pelo pae. 

OBSERVAÇÃO U\ — C, 15 mezes, sexo feminino, filha de 
A. I. Q., da freguezia do Bomfim, é vaccinada no dia seguinte 
ao do fallecimento d'uma sua irmã por varíola confluente, com 
a qual irmã havia dormido até ao periodo da erupção vario-
lica e estava já com elevação thermica a 38°. 

Segundo foi verificado, esta temperatura desappareceu 3 
dias depois de vaccinada e não foi accommettida de varíola. 

OBSERVAÇÃO IV—Um ecclesiastico, de 23 annos, vem ao 
Instituto para ser revaccinado, dizendo que na casa onde re
sidia havia casos de varíola grave e que se julgava já com 
esta doença no periodo de incubação, visto que sentia muito 
calor, dores de cabeça, inappetencia e rachialgia. O thermo-
metro marcava 38 % °. 
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Foi revaccinado com polpa vaccinica muito concentrada, e 
oito dias depois vem ao Instituto, sendo por nós verificado 
que o resultado foi positivo e que não lhe sobreveio outra 
erupção. 

OBSERVAÇÃO V—C. C, 25 annos, de Sever do Vouga, 
vem ao Instituto para ser revaccinado, visto que dias antes 
sua esposa havia fallecido de variola hemorrhagica. 

Accusava cephalalgias, calefrios e inappetencia. Não tinha 
movimento febril, mas tinha as conjunctivas injectadas e a 
pelle algo urente. Foi revaccinado com polpa vaccinica, e dias 
depois, segundo nos participou, a vaccina proliferou e todos os 
symptomas que sentia desappareceram sem que lhe sobre
viesse outra erupção. 

OBSERVAÇÃO VI—A. Al., senhora de* 29 annos, filha de 
D. M., de Celorico de Basto, como lhe tivessem fallecido dois 
irmãos com varíola, retirou para o Porto e veio ao Instituto 
para ser revaccinada. 

Esta senhora, sob o receio de que não escapava á varíola, 
o desgosto pelo fallecimento dos seus irmãos e, quiçá, da in
fluencia da varíola no período de incubação, estava agitadís
sima, accusando cephalalgia, sede e inappetencia. 

Temperatura a 38°. 
A revaccinação produziu apenas pústulas modificadas, 

mas os symptomas que ella accusava desappareceram sem 
outra manifestação eruptiva. 

OBSERVAÇÃO Vil—J. AÍ., de 33 annos, filha de J. M., 
natural de Sevilha, não vaccinada, vendo casos de variola 
em pessoas de sua família, resolve vir ao Instituto para ser 
vaccinada. 

N'essa occasião disse-nos que sentia dores de cabeça e 
calefrios. 

Tinha a língua saburrosa e temperatura a 38 t/i°. 
É vaccinada directamente da vitella e, oito dias depois, 
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apparece-nos muito satisfeita para verificarmos o êxito da 
vaccinação, que foi positivo. Contou-nos então que todos os 
symptomas que tinha accusado no acto da vaccinação lhe 
tinham desapparecido. 

OBSERVAÇÃO Vill—M,, C. e A., respectivamente de 6 
annos, 4 annos e 15 mezes, filhos de C. T., militar, são vac-
cinados dois dias depois do fallecimento d'um seu irmão por 
varíola grave. 

Todos revelavam temperatura elevada e pelle urente. 
Foram vaccinados com óptimo resultado e apenas o mais 

velho teve uma ligeira erupção com os caracteres de vario
loids 

OBSERVAÇÃO IX—M. S., 13 mezes, filha de L. C, fre-
guezia de Santo Ildefonso, é vaccinada estando febril. 

Segundo nos diz a mãe d'esta creança havia um foco de 
variola proximo da sua residência. 

É vaccinada com êxito completo, e apenas lhe appareceu 
pelo tronco uma ligeira erupção com caracteres de varioloide, 
que seguiu a sua evolução, como a da vaccina, sem sym-
ptoma algum de gravidade. 

OBSERVAÇÃO X—/., 3 annos, filha de C, freguezia da 
Victoria, vem ao Instituto para ser vaccinada. 

Um irmão d'esta creança estava com variola confluente e 
ella, pela agitação, temperatura, injecção das conjunctivas e 
rubor anormal da mucosa da pharyngé, com toda a probabi
lidade a tinha no periodo de incubação. 

Vaccinada com polpa vaccinica concentrada, apenas se lhe 
desenvolveram as pústulas vaccinicas sem outra erupção. 

Para não alongarmos mais esta parte do nosso trabalho, 
limitar-nos-hemos a dizer que no referido registro se encon
tram muitos outros casos de creanças vaccinadas no decurso 
de variola grave em pessoas de suas famílias e que apresen-
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tavam já symptomas de estarem affectadas da mesma doença 
no período de incubação, sendo esta jugulada sob a influen
cia da saturação da vaccina ou modificada e transformada 
em varioloide. 

CAPITULO II 

Acção lherapeutica da vaccina na tuberculose 
pulmonar. 

No capitulo precedente, citamos alguns factos demonstra
tivos de que a vaccina animal, além do seu importante papel 
preservador contra a varíola, tem acção therapeutica contra 
esta doença, ainda no periodo de incubação, e agora vamos 
apresentar o resultado de algumas observações que nos le
vam á crença de que a sua acção se estende mais longe—á 
cura de outras doenças infecciosas. 

Em 1891, dizia o Dr. Charria (l): "Não ha duvida de que 
existem bactérias antagonistas, e é n'isto que a bacteriotherapia 
baseia a sua esperança. „ 

Assim, as experiências feitas no sentido de combater as 
doenças infecciosas pela inoculação da vaccina, a par de se
rem inoffensivas, são racionaes. 

Já então o Dr. íasiewier (8) constatava factos da sua 
observação, relativos á acção preservadora e therapeutica 
da vaccina animal contra a coqueluche, a bronchite capillar, 
a grippe e outras doenças. 

Dizia elle: "A vaccina animal confere a immunidade contra 
muitas doenças infecciosas e, quando já não pôde obstar ao seu 
desenvolvimento, serve de meio de cura ou, pelo menos, de atte-
nuação dos seus effeitos. 

(') Union Medicai— 1891. 
(á) Bulletin Medical —1891. 
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"As vaccinações e revaccinações não teem, só por fim comba
ter á varíola; ellas podem também obstar á evolução de outras 
doenças zymoticas, taes como as febres empavas „. 

No referido Bulletin Medicai, mencionam-se casos de cura 
de pneumonias pela vaccinação, observados pelo Dr. Louget, 
e outros de melhoras muito sensíveis da lepra, obtidas com 
o mesmo tratamento pelo Dr. Rake, medico do Asylo dos 
Leprosos. 

As observações mais notáveis, no sentido a que vimos de 
fazer referencia, são as do Dr. Tindal, com relação á influen
cia da vaccina na tuberculose pulmonar. 

Este distincte medico procedeu a muitas experiências, 
inoculando a vaccina por meio de injecções hypodermicas 
(2 gottas de lympha vaccinica para 15 gottas de agua distil-
lada e esterilisada e 1 centímetro cubico de glycerina) em 
alguns tuberculosos, experiências que foram coroadas de bom 
êxito; a tosse, n'estes doentes, diminuiu de intensidade, os 
suores nocturnos e a diarrheia desappareceram e o micros
cópio deixou de revelar na expectoração o bacillo de Kpch. 

Os sábios Profs. Charcot, Guinon e Bouchard, também nar
ram alguns casos de cura da tuberculose pulmonar por meio 
de injecções hypodermicas com a lympha vaccinica, casos a 
que se referem no Traité de Médecine, publicado sob a sua 
direcção. 

Winogradoff, tendo notado que uma varíola intercurrente 
produzira melhoras sensíveis n'um tuberculoso, procedeu a 
experiências, pelo mesmo processo, com as injecções hypo
dermicas de lympha vaccinica em outros doentes affectados 
de tuberculose pulmonar e também obteve bons resultados. 

A este respeito disse o Dr. Louget (l): "Se a vaccina pôde 
influir para o apparecimento de algumas manifestações de dia
theses que estavam latentes, do mesmo modo pôde determinar 
nos organismos uma acção modificadora que dê logar a ejfeitos 
curativos. „ 

(') Dictionnaire Encyclopédique des Sciences Médicales. 
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Deixando, pois, de continuar a reportar-nos a mais factos 
de observação alheia, embora de valor para o fim que nos 
propozemos, factos relativos á cura de muitas doenças in
fecciosas pela vaccinação com vaccina animal, vamos men
cionar os entre nós observados, principiando por aquelles 
que se referem á influencia da vaccina contra a coqueluche. 

CAPITULO III 

Acção therapeutica da vaccina animal contra a 
. ciqueluche. 

Desde muito tempo que se procuram meios para comba
ter a coqueluche, e a verdade é que, até hoje, apesar da 
sciencia medica ter progredido e ir muito além do recurso da 
belladona, preconisada, ha cerca de 50 annos, como especi
fico, para debellar esta doença, pelo eminente Trousseau, 
ainda se não encontrou um recurso therapeutico, evidente
mente efficaz, contra este impertinente flagello das creanças 
e a que muitas succumbem. 

Todos os dias apparece annunciado um meio de cura 
d'esta doença, succedendo-se-lhe outro que se apregoa mais 
soberano, mas que, em breve, por falta de efficacia, passa 
também ao limbo do esquecimento. 

O mais original, sem duvida, foi o da vaccinação, desco
berto pelo Dr. Cacharo. (') 

Este distincto medico, tendo observado, por acaso, melho
ras muito sensíveis da coqueluche em uma creança que elle 
tinha vaccinado no curso d'esta doença, resolveu proceder a 
experiências n'este sentido, afim de verificar se o caso por 
elle observado seria uma simples coincidência. 

Vaccinou, pois, com vaccina animal cinco creanças affe-
ctadas de coqueluche intensa, cortejada por symptomas de 

(') The Therapeutic (Josette— 189t. 
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gravidade —vómitos, epixtaxis e accessos espasmódicos de
morados. 

O resultado das suas experiências foi excellente: em to
das estas creanças, decorridos que foram alguns dias, quando 
as papulo-vesiculas vaccinicas estavam formadas, a tosse 
perdeu o caracter espasmódico e ao 10.° dia desappareceu 
por completo. 

Mais tarde o Dr. Duboucher constatou, no Boletim Medico 
de Algeria, muitos casos de cura da coqueluche pela vaccina-
ção, notando que em alguns as crises de tosse desappareciam 
completamente do 6.° ao 8.° dia e que em outros, embora a 
cura não fosse completa, as melhoras accentuavam-se d'um 
modo considerável. 

As seguintes observações que passamos a expor e que 
colhemos nos livros de registro do movimento no Instituto 
Vaccinico Portuense, a que precedentemente já nos referi
mos, vem em reforço d'estas observações. 

OBSERVAÇÃO I — B., 5 annos, creança de fraca constitui
ção, sexo feminino, filha de I. S. P., freguezia de Santo Ilde
fonso, estava affectada de coqueluche, que tinha zombado 
dos tratamentos prescriptos. 

É vaccinada com polpa vaccinica muito concentrada e, ao 
8.° dia, quando as pústulas vaccinicas tinham attingido o 
máximo desenvolvimento, os accessos convulsivos de tosse 
começam a distanciar-se, diminuindo também de intensidade 
de modo que, passado o 12.° dia, tinham desapparecido com
pletamente. 

OBSERVAÇÃO II—A., 13 mezes, sexo masculino, consti
tuição regular, filho de E. C, freguezia de Santo Ildefonso, 
estava affectado de coqueluche, havia mezes, sem obter melho
ras, apesar de haver tomado vários medicamentos. 

É vaccinado com vaccina directa e as melhoras começa
ram a accentuar-se tão sensível e progressivamente que ao 
11.° dia se encontrava curado. 
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OBSERVAÇÃO m—A, 4 annos, sexo masculino, apparen-
cia de boa organisação, mas de constituição enfraquecida, 
filho de I. N. M., freguezia do Bomfim, foi vaccinado no 
curso da coqueluche, sendo o resultado da vaccinação posi
tivo—6 magnificas pústulas, e ao 15.° dia os accessos, que 
começaram a diminuir em numero e intensidade ao 7.° dia, 
achavam-se supprimidos por completo. 

OBSERVAÇÃO IV—L., 2 annos, algo lymphatica, sexo fe
minino, filha de I. T. F., freguezia de Lordello, estava affe-
ctada de coqueluche, havia dois mezes, que não tinha cedido 
á medicação indicada, nem mesmo á mudança de ares. 

Foi vaccinada com polpa vaccinica recente, que produziu 
6 pústulas typicas, e ao 8.° dia a tosse começa a perder os 
caracteres de convulsiva, tomando os próprios da tosse de 
bronchite dos grossos bronchios, coincidindo a queda das 
crostas ao 18.° dia com a cura completa da coqueluche. 

OBSERVAÇÃO V — M., 2 annos, sexo masculino, filho de 
A. J. P., freguezia da Foz, tinha coqueluche, complicada de 
bronchite sub-aguda, de que tinha sido medicado sem obter 
melhoras sensíveis. 

Foi vaccinado com vaccina directa e, quando se apresen
tou á verificação, nove dias depois, os accessos de tosse es
tavam reduzidos de quatro a seis por dia, eram menos inten
sos e permittiam-lhe dormir horas seguidas sem ter o accesso. 

OBSERVAÇÃO VI — Uma creança, de 3 annos, extrema
mente enfraquecida, pertencente a uma família das relações 
do distincto clinico e abalisado professor Dr. A. de S. Maga
lhães Lemos, é vaccinada no curso d'uma bronchite com cara
cteres de chronicidade, consecutiva a coqueluche e cortejada, 
por vezes, de hemoptyses. 

Oito dias depois, quando veio á verificação da vaccinação, 
que foi positiva, achava-se curada e muito melhorada no es
tado geral. 
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OBSERVAÇÃO VU—/7., 12 mezes, sexo masculino, filho de 
E. A., natural de Lisboa, residindo no Porto, tinha tosse con
vulsa e bronchite dos grossos bronchios. 

É vaccinado com vaccina directa e, dez dias depois, qnando 
veio á verificação e que as papulo-vesiculas vaccinicas esta
vam já no período de transição para a purulencia, achava-se 
curado. 

Os casos expostos são frisantes e mais alguns podería
mos mencionar acerca da influencia da vaccina contra a 
coqueluche, mas, pelos motivos que já declaramos, dispensa-
mo-nos de ser mais prolixos, não devendo, comtudo, omittir 
a descripção d'uma notável observação feita pelo distincto 
clinico o sr. Dr. Nicolau Felgueiras, de Caminha, acerca do 
resultado que obteve da vaccinação em seus próprios filhos, 
que estavam accommettidos de coqueluche. 

A este respeito, e para que a observação a que vamos 
referir-nos possa ser bem avaliada, permitta-se-nos a trans-
cripção de alguns períodos do Relatório cio Instituto Vaccinico 
Portuense (1893) na parte que se refere á influencia da vac
cina sobre a coqueluche: 

« 

No grande numero de documentos que possuímos, e que muito 
nos honram, a respeito dos resultados obtidos com a vaccina do 
nosso instituto, ha duas cartas, que nos foram endereçadas pelo 
nosso distincto cotlega Dr. Nicolau Felgueiras, de Caminha, cujo 
extracto, pela importância do assumpto, não devemos omittir. 

Na /.a, datada de 16 de março de 1893, consultava-nos este 
nosso collega acerca da prescripção da vaccina ás creanças accom-
mettidas de coqueluche e, no caso affirmativo da nossa parte, pedia-
nos vaccina sufficiente para revaccinar os seus quatro fUhos affecta-
dos d'esta doença, que tinha resistido a toda a medicação indicada 
para a combater. 

Baseados em factos da nossa observação e nos bons resultados 
das experiências que n'este sentido se tinham feito no estrangeiro, 
opinamos affirmativamente e remeltemos-lhe dois tubos de vaccina 
animal, conservada em polpa muito concentrada.^ 
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Quinze dias depois recebemos uma outra carta do refe
rido collega, na qual nos participava os bons resultados que 
obteve : 

Fiz bem, dizia elle, e estou satisfeitíssimo e admirado dos effei-
tos rápidos que a inoculação da vaccina produziu! 

Que ejfeitos physiologicos se passarão no organismo ou que 
poder tão immenso lerá a lympha vaccinica contra o micróbio da 
coqueluche? 

0 que é certo é que fiquei admirado ! 
Recebi a vaccina que o collega me ofereceu e revaccinei logo 

os meus quatro fdhos, intensamente atacados de tosse convulsa, a 
qual não havia cedido a toda a therapeutica aconselhada pelos sá
bios mestres. 

No fim do 3." dia houve uma leve reacção febril com somnolen-
cia, mais accentuada nos mais novos que nos mais velhos. 

N'essa noite diminuíram sensivelmente os accessos de tosse e 
desappareceram os vómitos, que sempre a acompanhavam. 

Do S.° para o <5.° dias os dois mais velhos fá não tinham tosse 
e os outros tiveram apenas alguns accessos. 

Ao 7." dia desappareceram completamente todos os symptomas 
e até hoje, que prefaz quinze dias depois das inoculações, não lhes 
appareceu indicio algum mais de coqueluche. 

Estão bons — completamente restabelecidos ! 
Estou admirado, repito, d'esta cura tão milagrosa e rápida ! 

Dos factos precedentemente expostos parece-nos que já 
não pôde haver duvidas sobre o antagonismo entre a vaccina 
e a coqueluche, o que não é para admirar, visto que, segundo 
as observações do Dr. Barranikon, este mesmo antagonismo 
se manifesta entre a coqueluche e muitas outras doenças in
fecciosas (1). 

(') Revue des Hospitaux de France— 1908. 
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É, pois, para lamentar que muitos pães não tenham co
nhecimento d'estes factos e que, alguns por ignorância e 
outros por mal aconselhados, deixem de vaccinar os filhos 
quando estes estão affectados de coqueluche, podendo por 
este meio obter-lhes a cura ou, pelo menos, as melhoras. 

Em resumo, depois de tantas observações e experiências 
n'este sentido, que provam a influencia da vaccina sobre a 
coqueluche, parece-nos que, quando as circumstancias o per
mitiam, este tratamento deve ser tomado na devida conside
ração. 

Passando, pois, das doenças do foro medico, contra as 
quaes a vaccina animal tem acção prophylactica e therapeu-
tica, que poderá explicar-se por antagonismos microbianos 
ou modificações especiaes, imprimidos aos organismos d'ellas 
affectados, vamos referir-nos a algumas do foro cirúrgico, 
que, segundo a observação d'alguns factos, também podem 
ser debelladas pela vaccinação. 

CAPITULO IV 

A vaccinação como meio therapeutico dos tu
mores sanguíneos — angiomas. 

Não podemos negar, porque os factos o attestam, que 
nas creanças affectadas de angiomas, e que ainda teem rece
ptividade para a vaccina, a vaccinação pôde utilisar-lhes, não 
só como meio prophylactico contra a varíola, mas também 
como meio de cura d'estes tumores. 

Este recurso, porém, sd pôde utilisar-se quando os an
giomas se acham implantados em região que permitia fazer-se 
as inoculações em volta d'elles, afim de que as cicatrizes, 
consecutivas ás pústulas vaccinicas, interrompam a maior 
parte da rede vascular que os produz. 
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Cremos que não é só o obstáculo á corrente sanguínea, 
produzida pelas cicatrizes, que dá logar ao desapparecimento 
d'estes tumores erectis. 

Outro factor, talvez não menos importante, pode concor
rer para este effeito: a inflammação especifica da vaccina, 
complicada, por vezes, da pathologica, que, propagando-se 
aos tumores, lhes modifica a sua actividade. 

Nos registros do Instituto Vaccinico Portuense encontra
mos a descripção de alguns casos de cura d'estes tumores 
pela vaccinação, alguns dos quaes passamos a mencionar: 

OBSERVAÇÃO I—C, 6 mezes, sexo masculino, filho de 
I. J. B., freguezia de Santo Ildefonso, de boa constituição. 
Esta creança tinha na região temporal esquerda um tumor 
sanguíneo de superficie lisa, côr rosea, compressível, que se 
tornava mais saliente quando ella chorava e no qual, pela 
palpação, se sentiam uns ligeiros movimentos impulsivos, 
isochronos com as pulsações cardíacas. 

Era, sem duvida, um tumor eréctil arterial. Foram pratica
das 9 inoculações em volta do tumor, segundo o methodo de 
Barthz, que produziram 9 pústulas, ás quaes se succederam 
outras tantas cicatrizes e, quando estas estavam formadas, o 
tumor ficou reduzido a uma mancha amarellada com tendên
cia a desapparecer. 

OBSERVAÇÃO II—A., 9 mezes, sexo masculino, filho de 
A. B. O., freguezia de Santo Ildefonso, apresentava no terço 
antero-inferior do braço esquerdo uma larga mancha irregu
lar, um pouco livida, ligeiramente elevada, em relação á pelle 
que a circumdava, e que pela compressão se conhecia ser 
recoberto de tegumentos adelgaçados. 

Em vista d'estes symptomas, diagnosticamos um tumor 
eréctil venoso. 

Feitas 10 inoculações em volta do mesmo, pelo methodo 
já indicado, ao 9.° dia principiou a diminuir e ao 18.° tinha 
desapparecido quasi por completo. 
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OBSERVAÇÃO III—Aí., 6 mezes, sexo feminino, filha de 
A. M., freguezia de Lordello, tinha na região dorsal esquerda, 
a 3 centímetros de distancia da columna vertebral, um tumor 
múltiplo, irregular, avermelhado e muito compressível. 

Na certeza de que era um tumor eréctil, fez-se a inocula
ção da vaccina em volta com intervallos de 1 centímetro, e o 
resultado foi efficaz, com a queda das crostas das pústulas 
coincidiu a cura. 

OBSERVAÇÃO IV— A., 8 mezes, sexo masculino, filho de 
A. H. O., freguezia de Santa Marinha (Oaya), apresentava 
na parte anterior do braço direito um pequeno tumor das 
dimensões, approximadamente, de uma moeda de 200 réis, 
com os caracteres de angioma venoso, o qual, tratado pelo 
mesmo processo, já indicado, da vaccinação em volta, dimi
nuiu a ponto de que no 19.° dia apenas estava reduzido a 
uma ligeira mancha escura. 

OBSERVAÇÃO V—F., 6 mezes, sexo masculino, filho de 
pae incognito, freguezia de Mafamude (Gaya), apresentava 
um angioma das dimensões, approximadamente, de uma 
moeda de 500 réis, no terço superior e externo do braço 
esquerdo, em volta do qual foram praticadas 11 inoculações, 
das quaes apenas 5 foram positivas. 

Pois, apesar de falharem 6 inoculações, quando esta 
creança veio á verificação, 9 dias depois, o tumor estava 
consideravelmente reduzido. 

OBSERVAÇÃO VI—M. B., 7 mezes, sexo masculino, filho 
de I. M. P., freguezia de Paramos (Villa da Feira), apresen
tava dois pequenos tumores, próximos um do outro, na região 
frontal esquerda, os quaes pela côr rosea, pulsações que 
n'elles sentiam pela palpação e outros symptomas, indicavam 
pertencer ao género dos angiomas arteríaes. 

A inoculação da vaccina foi feita em volta de cada um 
isoladamente e ambos, 20 dias depois, estavam reduzidos a 
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simples manchas amarelladas que, a seu turno, tendiam a 
desvanecer-se. 

OBSERVAÇÃO VU—/., 6 mezes, sexo feminino, filha de M. 
A. O. S., de Ovar. Esta creança tinha um pequeno tumor 
eréctil na região temporal esquerda, de que foi curada pela 
vaccinação, segundo o processo de Barthz, já indicado. 

Outros casos ha, registrados, de cura de tumores sanguí
neos pela vaccinação; mas, pelos motivos já expostos no 
decorrer d'esté trabalho, dispensamo-nos de os descrever. 

Comtudo, visto que estamos no campo dos factos regis
trados, permitta-se-nos que não omitíamos mais algumas 
observações de casos de cura, pela vaccinação, d'outras 
doenças cirúrgicas. 

CAPITULO V 

Acção therapeutica da vaccina animal na fu-
runculose, conjunctivae, etc. 

OBSERVAÇÃO I —AÍ., 11 mezes, sexo feminino, filha de 
J. O. Q., freguezia de Miragaya, de fraca constituição e 
atreita a erupção furunculosa, de que apresentava manifesta
ções sensíveis quando foi vaccinada. 

N'esta creança, de par com o desenvolvimento das pa-
pulo-vesiculas vaccinicas nos pontos inoculados, appareceu-
lhe uma outra pústula com todos os caracteres typicos, na 
região hypothenar da mão esquerda, phenomeno que attes-
tava a completa saturação physiologica da vaccina, e a eru
pção furunculosa desappareceu. 

Teve conhecimento d'esté caso o distincto medico-parteiro 
o sr. Dr. Maia Mendes, que recommendou esta creança para 
ser vaccinada. 

5 
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OBSERVAÇÃO H—A, 12 mezes, sexo masculino, filho de 
J. P. S., freguezia de Cedofeita, fraca constituição. 

Na occasião em que foi vaccinado apresentava manifes
tações de furunculose. 

Esta erupção desappareceu durante o periodo da evolu
ção da vaccina. 

OBSERVAÇÃO III—/., 9 mezes, sexo feminino, filha de A, 
F. Q., de Villa do Conde, de fraca constituição. 

Foi vaccinada estando affectada de erupção furunculosa 
nos braços, ante-braços e região cervical posterior. 

A evolução da vaccina fez-se com êxito positivo e a eru
pção 9 dias depois estava supprimida. 

OBSERVAÇÃO U—A., 5 annos, filha de A. S., natural do 
Porto, extremamente lymphatica e affectada de conjunctivite 
oculo-palpebral sub-aguda. 

É vaccinada a pedido do Dr. Arnaldo Braga, afim de poder 
entrar no hospital de creanças. 

A partir do 5.° dia da evolução da vaccina começa a 
melhorar da conjunctivite, doença de que estava quasi cu
rada quando deu entrada no referido hospital. 

Terminaremos esta parte' do nosso trabalho fazendo esta 
pergunta a nós mesmos: todos estes casos seriam puras 
coincidências?—Exceptuando este ultimo—o da conjunctivite 
—no qual ainda se pode admittir esta hypothèse, achamos 
muitas coincidências para tantos factos da nossa e de obser
vação alheia. 

E nós, que pertencemos ao numero dos que apreciam 
tanto, ou talvez mais, a prática, como a theoria, não pode
mos deixar de repetir: 

—Le fait reste toujours un fait. 



Parte sétima 

Duas palavras acerca da bacteriologia da 
vaccina. 

A orientação d'esté trabalho, nitidamente estabelecida nos 
capítulos que o constituem, definida no seu titulo e que só se 
baseia em factos,-observações e experiências comprovativas 
da acção da vaccina animal como meio prophylactico e the-
rapeutico de algumas doenças infecciosas, á frente das quaes 
está a varíola, podia-nos dispensar de alludir á bacteriologia 
da vaccina, tanto mais quanto o estudo d'esté assumpto, ape
sar de haver merecido, desde muito tempo, as attenções dos 
mais notáveis bacteriologistas, está ainda cercado de grande 
obscuridade. 

Não duvidamos de que a bacteriologia tem feito grandes 
progressos e de que ella é a sciencia que nos auxilia a 
sondar os mysterios do macrocosmo pelos detalhes infinitos 
do microcosmo, transformando assim o producto da imagina
ção dos antigos na verdadeira realidade das cousas; mas 
também é certo que, em relação á vaccina anti-variolica, ella 
ainda não lhe descobriu o verdadeiro agente pathogenico. 

Efectivamente, cento e quatorze annos são decorridos 
desde a maravilhosa descoberta de Jenner e, não obstante os 
innumeraveis trabalhos de investigação que durante todo este 
tempo teem sido feitos por eminentes bacteriologistas no sen
tido de descobrir os micro-organismos específicos da vaccina, 
até hoje ainda se não chegou a resolver tão difficil problema. 
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Segundo lemos na Médecine Moderne, 1896, foi o Dr. Sacco 
o primeiro que, em 1809, apesar dos limitados recursos de 
que então podia dispor, descobriu na lympha vaccinica umas 
pequenas granulações agrupadas, de movimentos autónomos, 
que elle considerou como sendo os seus verdadeiros elemen
tos específicos. 

Cincoenta annos depois apparecem os trabalhos de Friese, 
Husson e Heunold, que também confirmaram a existência, na 
vaccina, de granulações microscópicas, réfringentes; decorri
dos que foram mais trinta annos, vieram á luz os trabalhos 
do Dr. Mallier, nos quaes este bacteriologista declarava ter 
encontrado na lympha vaccinica micro-organismos especiaes 
que denominou torula refescens e que considerou como os 
verdadeiros elementos específicos d'esté producto. 

A opinião de Hallier foi logo combatida por outros bacte-
riologistas de nome, baseando-se sobre O facto de que as 
lymphas em geral e em especial a lympha vaccinica são ex
cellentes meios de cultura de todas as espécies de micróbios 
accidentaes, sobretudo dos pyogeneos. 

D'um modo geral podemos dividir em três os períodos 
porque tem passado as primeiras tentativas da bacteriologia 
da vaccina: 

O primeiro, em que se negou a existência de micro-orga
nismos especiaes da vaccina, acreditando-se que esta actuava 
por acção zigomatica. 

O segundo, em que já se admittia, com toda a probabili
dade, a existência na vaccina d'um agente especifico e que 
este era uma variedade do staphilococas cereus albus. 

O terceiro, em que, segundo a opinião dos Drs. Maljean e 
Noigt, (l) se acreditava na existência de varias bactérias na 
vaccina, que todas ellas, mais ou menos, concorriam para a 

(*) Lyon med., sept. 1893. 
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formação das pústulas e, consequentemente, para a- immuni-
dade contra a variola. 

Era, por assim dizer, uma infecção polymicrobiana com 
poder antagónico contra esta doença. 

Ultimamente, com a supposta descoberta do micróbio da 
variola pelos Drs. S. von Prowazek e ti. de Beaurepaire Aragão, 
do Rio de Janeiro, a questão do conhecimento do agente es
pecifico da vaccina deve entrar em via mais scientifica e le-
var-nos á esperança de que os bactériologistes da actualidade 
o hão-de descobrir; parece-nos, porém, que ainda estamos 
longe d'uma solução positiva a este respeito. 

Não seremos nós, certamente, que teremos esta gloria, 
cujo alcance deixamos aos mais distinctes cultores d'esté 
ramo das sciencias medicas, e oxalá que elles na resolução 
d'esté problema sejam mais felizes do que foram Kpch, Cha-
veau e Straus. 

O que já não offerece duvidas, segundo as investigações 
de eminentes bacteriologistas, entre os quaes se encontram 
os Drs. Dantec e Boureau, é: 

a)—que a vaccina, ao lado dos seus micro-organismos 
específicos, ainda desconhecidos, contém diversas variedades 
microbianas ; 

b)— que as culturas d'estas, ordinariamente, no fim de 2 
a 3 mezes, ficam estéreis; 

c)— que as colónias d'estes micro-organismos, geral
mente, são tanto mais abundantes quanto a vaccina é mais 
fresca. 

d)—que na numerosa flora microbiana da vaccina se en
contram sempre os staphylococus albus, cereus albus, o bacillus 
subtilis, os micrococus flavus, o proteus vulgaris, vários diploco-
cus, o cytoryctes vaccinae (espécie de sporosoario) e muitos 
outros micro-organismos indeterminados. 
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Pela nossa parte, e tanto quanto os nossos insignificantes 
conhecimentos sobre este assumpto o permittem, a alguns 
trabalhos temos procedido no sentido a que vimos de repor-
tar-nos; seria, porém, grande temeridade, em que não caímos, 
se quizessemos intervir sem auctoridade em questão tão deli
cada e difficil. 

Terminaremos este nosso modesto trabalho declarando 
que bem quizeramos ter-nos abalançado a estudos de ordem 
mais elevada, não só com relação á bacteriologia da vaccina, 
como relativamente a experiências com as injecções de soro, 
extraído de vitellas vacániferas itnmunisàdas, contra a infecção 
vaccinal ou variolica. 

Para estes trabalhos já tínhamos encontrado a melhor 
vontade de nos auxiliar da parte dos abalisados professores 
e eminentes bacteriologistas os Ex.raos Srs. Drs. Sousa Junior 
e Alberto d'Aguiar, a quem protestamos a nossa gratidão e 
reconhecimento; infelizmente, porém, com bastante pesar 
nosso, motivos imperiosos vieram obstar á realisação d'esté 
nosso projecto. 

Que ao menos nos seja tomada em linha de conta pelo 
illustrado jury que vae julgar-nos a nossa boa vontade de 
apresentar trabalho de outro merecimento. 

— Ut desint vires tamen est laudanda voluntas. 



A d d e n d a (á parte bacteriológica) 

Depois de estar delineado e quasi impresso este nosso 
trabalho, foi-nos enviado de Paris, pelo nosso sábio e bon
doso mestre Dr. Thiago d'Almeida—& quem por este e outros 
favores com que nos tem distinguido, protestamos a nossa 
gratidão—um pequeno tratado, sob o titulo — Vaccine et vacci
nation, pelos Drs. J. Delobel et P. Cozette, no qual vemos o 
resultado das investigações a que vários bacteriologistas de 
nome teem chegado, com relação á bacteriologia da vaccina 
anti-variolica. 

Parece-nos de vantagem apresentar d'um modo synoptico 
os seus resultados e conclusões, tanto mais que permittem 
formar ideia nitida e methodica sobre a variedade e multipli
cidade de agentes microbianos a que tem sido attribuida a 
vaccina. 

Nome dos bacteriologistas e datas em que procederam ás suas investigações 
microscópicas com relação á bacteriologia da vaccina e resultados que cada 
um obteve do seu exame microscópico e sua opinião: 

Hallier et Zarn (1867): Micrococus caudatus, cónicos e vá
rios outros de formas différentes que consideravam como 
evolução dos primeiros. 
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Keber (1868): Innumeraveis e pequeníssimas granulações 
de par com moléculas punctiformes. 

Cohn (1872): Bactérias arredondadas ou cónicas, isoladas 
na lympha recente e em pequenos grupos na antiga, que elle 
denominou—tnicrococus vaccinae. 

Coze e Feltz (1872): Três pequeníssimas bactérias. Um 
micrococo e vários bacillos de limitadíssimo diâmetro e com
primento. 

Klebs (1873): Micrococos agrupados sob a forma de te* 
traedro, a que elle deu o nome de tetracocus vaccinae. 

Corna e Babes (1883): Micrococos de varias espécies. 

Kpch (1883): Micrococos e varias bactérias que diminuíam 
na razão directa do tempo da lympha conservada. 

Quist (1883): Cultivou a vaccina em soro glicerinado e 
alcalinisado e, no fim de 10 dias, obteve uma cultura caracte-
risada por uma pellicula superficial, formada de micrococos-
muito finos. No dizer do auctor, a inoculação d'esta cultura 
daria pústulas vaccinicas e a immunidade contra a variola. 
Os resultados da observação e experiência do Dr. Quist, fo
ram contestados por Pasteur, Menard e outros. 

Permitta-se-nos que façamos a transcripção na integra do 
que a este respeito encontramos no Relatório do Institut» 
Vaccinico Portuense, relativo ao 1.° decennio da sua funda
ção, pag. 41: 

«Com a collaboração do nosso illustre collega Eugénio Perdigão 
fizemos algumas experiências com vaccina cultivada pelo processo de 
Quist, sendo os líquidos de cultura preparados segundo as formulas d'esté 
distincto experimentador, pelo illustrado pharmaceutico de l.a classe e 
distincto professor de chimica do Instituto Industrial e Commercial do Porto 
o Ex.mo Sr. Manoel Nepomuceno, e o exame microscópico feito, um dia 
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antes das primeiras inoculações, pelo illustre professor do mesmo Instituto 
e sub-director do Hospital do Conde de Ferreira, o Ex.mo Sr. Dr. Magalhães 
Lemos. 

N'esta parte cumpre-nos declarar que, não obstante estar assim asse
gurada por estas precauções a innocencia das vaccinações, como fluctua-
vamos na duvida sobre a saa efíicacia, e presando a tranquillidade da con
sciência, apenas nos limitamos a fazer uma ou duas inoculações com esta 
vaccina em cada um dos vaccinados submettidos á experiência, inoculan-
do-os na mesma occasião em mais quatro ou cinco pontos com lympha 
vaccinica em perfeito estado de confiança, sob o ponto de vista do successo 
positivo. 

O resultado das nossas experiências foi o seguinte : 

NUMERO DE INOCULAÇÕES EM CREANÇAS NÃO VACC1NADAS, 

DE 4 A 11 MEZES — 3 5 

7 
20 

2 
6 

35 

Também com os mesmos cuidados e precauções praticamos algumas 
inoculações com esta vaccina em adultos, que tinham sido vaccinados em 
creança e a proporção dos resultados positivos n'estes foi de 9 °/0. 

A proporção da lympha vaccinica para os líquidos de cultura foi, 
approximadamente, de / para 50. 

Alguma d'esta vaccina foi empregada seis semanas a dois mezes depois 
do principio da cultura. 

Notamos que a zona lymphogenica resultante das inoculações com esta 
vaccina, supposto fosse typica, era de pequenas dimensões. 

Não queremos emmaranhar-nos na difficil questão de saber se os re
sultados positivos, que obtivemos, foram ou não devidos á diluição da lym
pha vaccinica, como queria Chaveau, ou á cultura artificial e reproducçâo 
dos seus elementos virulentos, segundo a opinião de Quist; a verdade é, 
porém, que quando preparamos a vaccina pelo processo de Multer, juntan-
do-lhe glycerina aquosa em mais de 10 partes, approximadamente, os re
sultados das inoculações com esta vaccina eram quasi sempre negativos. 

Faltam-nos os dados e recursos necessários para medirmos todo o 
alcance dos trabalhos de Quist e continuarmos as nossas experiências com 
o rigor scientiíico, que ellas requerem; mas como, em harmonia com os 

/ Positivo . 
T, , , 1 Negativo. Resultado < „ K . , 1 Duvidoso 

Ignorado. 
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progressos da sciencia, não é para desprezar a importância d'esta questão, 
limitamo-nos a apresentar os factos, por nós observados, e a consignar os 
resultados obtidos. » 

Feiler, Serebriakoff, Baregi e Hubert (1883-1884): Vários 
micrococos, mas que nenhum podia ser considerado como 
especifico. 

Voigt (1885): Três espécies de bactérias: pequenas bacté
rias arredondadas, isoladas, agrupadas ou em cadeia, que 
eram as especificas e que denominou — vaccinococus. 

Cocos de maiores dimensões, de côr verde amarellada, 
formando colónias e outros cocos pequenos de côr cinzenta 
amarellada, 

Marotta (1886): Cocos dispostos em tetraedro, denominado 
—micrococus tetragone e que considerou como o pathogenico. 

Megnin (1886): Muitos micrococos de différentes dimen
sões que se reproduziam desde o 2.° dia. 

Buist (1886): Três espécies de micrococos que designa 
pela côr, sob os nomes: micrococo branco, micrococo ama-
rello e micrococo alaranjado. 

Tenholt (1886): Muitos micrococos e alguns bacillos cuja 
acção não determinou. 

Carmichael (1887): Também encontrou muitos micrococos 
mas não os definiu sob o ponto de vista da sua acção. 

Hlava (1887): Micrococus pyogenes (streptococus) (1), micro-

(') É opinião nossa que a lympha observada pêlo Dr. Hlava devia ter 
sido cultivada e conservada sem os necessários cuidados. Era lympha im
pura como muitas das que correm no commercio e ás quaes o Prof. Layet, 
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cocas pyogenes albus, mivrococus viridis flavescens e micrococus 
cereus albus. 

Garré (1887): Dois bacillos inoffensivos. Um pequeno 
coco que considerou o especifico. 

Pleiffer (1887): Micro-organismos de différentes formas, 
uns arredondados, outros ellipsoïdes que, no dizer d'elle, 
eram específicos: 

Sarcina lutea, sarcina aurantiaca, proteus vulgaris, micrococus 
cereus albus, staphilococus aureus e albus e muitos outros. 

Grigoriew (1889): Très micrococos, staphilococus aureus, 
staphilococus albus, micrococus vaccinœ. 

Van der Loeff (1889): Corpúsculos muito moveis e cuja 
abundância estava em relação com a actividade da vac
cina. 

Woitow (1890): Staphilococus aureus, staphilococus albus, 
staphilococus cereus, staphilococus citreus; só juntos é que da
vam vaccina typica. 

no seu livro intitulado Traité pratique de la vaccination animale (1898), se re
fere com indignação, dizendo : 

« . . . Quand on a sous les yeus ces produits rougeâtres, sanguinolents, 
que fabriquent la plupart des Instituts dits vaccinogènes pour les livrer ou 
les vendre au premier venu on se demande si des mesures de police sani
taire ne devraient pas être appliquées à des agents virulents destinés à pé
nétrer dans l'organisme par une voie d'absorption puissante, comme l'est 
l'inoculation sous-cutanée. 

Nous avons tous les contrôles possibles sur les conserves alimentaires 
et il n'en existerait point vis-à-vis des produits tout aussi altérables par 
leur nature et qui, en raison de leur généralisation et de leur exploitation 
commerciale, devraient être surveillés au premier chef! 

Une fois sorties des Instituts, toutes ces préparations risquent d'être 
employées sans aucune prudence, sans aucune examen préalabe. Il peut en 
résulter alors des accidents locaux ou généraux graves, parfois mortels...» 
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Protopopoff (1891): Muitos micrococus de formas diversas, 
cujo papel não definiu. 

Straus (1893): Vários micrococus e entre elles o staphilo-
cocus albus e aureus nas polpas vaccinicas frescas. 

Nas antigas diminuíam os micro-organismos e torna-
vam-se estéreis. 

Antony (1893): Quatro micrococus de cores différentes: 
branco, branco cinzento, amarello e amarello escuro, tendo 
todos os caracteres de staphilococus aureus, vários bacillos, 
principalmente nas vaccinas impuras. 

Malgeam (1894): Dois cocus amarellos que só se distin
guem porque um liquifaz a gelatina e outro não. 

Além d'estes, um micrococus notável pela côr branca 
muito brilhante, denominado—coccus vaccinal. Apresenta-se 
isolado, em diplococus ou curtas cadeias e diffère do strepto-
cocus pyogeneo porque é de maiores diâmetros. 

Veillard e Antony (1894): Staphilococus branco, staphilo
cocus amarello, bacillus subtilis. Todos diminuíam na razão 
directa do tempo de conservação da vaccina. 

Stanley Kent (1894): Um pequeno bacillo em cadeias for
madas de différentes indivíduos. 

Buttersack (1894): Filamentos especiaes, vários spóros cuja 
cultura demonstraria a specificidade. 

Artoing (1896): Communicação á Academia de Sciencias 
de Paris (9 de março de 1896). 

Não lhe foi possível descobrir o agente especifico da vac
cina, apesar das suas numerosas investigações; pareceu-lhe 
no entretanto que este deve ser devido a substancias toxicas 
solúveis. 



93 

Bureau (1896): Staphilococus cereus, staphilococus albus, 
staphilococus-aureus, micrococus flavus, bacillus subtilis, proteus 
vulgaris. 

Um bacillo fluorescente e muitos outros indeterminados. 

Saint-Irens Menard (1906): Muitos micróbios de côr e for
ma différentes; mas que nenhum tinha acção especifica, visto 
que a vaccina conservava ainda tal ou qual virulência mesmo 
quando elles desappareciam. 

Kpurlojf (1906): Das suas experiências inoculando a vac
cina por escarificação superficial na cornea de coelhos, con
cluiu: 

1.°—Que a vaccina é devida a parasitas que não perten
cem ao género das bactérias; 

2.°—Que depois da inoculação da vaccina na cornea o 
parasita se apresenta debaixo da forma amiboide; 

3.°—Que o parasita está alojado no protoplasma das 
cellulas sem interessar o núcleo. 

Em resultado de todas as investigações a que teem proce
dido bacteriologistas de vulto, que vimos de citar, no sentido 
de descobrir o elemento especifico da vaccina, parece-nos 
que apenas podemos concluir que n'este producto bacterioló
gico, mesmo no mais puro, ha micro-organismos diversos, 
nomeadamente micrococos brancos e amarellos; que os ba-
cillos, principalmente subtilis e mesentericus, são inhérentes ás 
vaccinas impuras e finalmente que temos de repetir o que já 
dissemos — que o agente pathogenico da vaccina ainda não está 
determinado. 



PR0P0SIÇÕ6S 

ANATOMIA DESCRITIVA — É digna de consideração, no es
tudo da pleura, a cavidade retro-cardiaca. 

HISTOLOGIA — O feixe Palatino-His é de ordem essencial
mente histológica. 

PATHOLOQIA GERAL—A entomologia é um poderoso auxiliar 
da epidemiologia. 

PHYSIOLOGIA — As glândulas parathyroideas são o principal 
regularisador da ossificação. 

ANATOMIA TOPOGRAPHICA —A região deltoidea é anatomi
camente a mais propria para a vaccinação. 

MATERIA MEDICA — É inadmissível o emprego de especiali
dades medicamentosas de formula desconhecida. 

PATHOLOGIA EXTERNA — No tratamento das fracturas deve 
ter-se em vista o funccionamento das glândulas thyroi-
deas e parathyroideas. 

ANATOMIA PATHOLOGICA—-As lesões do feixe de Palatino-
His constituem um d'os factores mais importantes da in-
sufficiencia cardíaca. 



MEDICINA OPERATÓRIA—NO tratamento cirúrgico dos angio
mas pela vaccinação preferimos o methodo de Barthz. 

PATHOLOQIA INTERNA —Nas doenças do foro medico é in-
acceitavel todo o methodo exclusivo de tratamento. 

HYGIENE — A vaccinação obrigatória e o isolamento dos va-
riolosos são meios seguros para a extincção da variola. 

OBSTETRÍCIA — A vaccinação durante a gravidez é contra 
indicada. 

MEDICINA LEGAL-—A formula clássica do segredo medico 
está em opposição com os progressos da hygiene. 

V i s t o . P o d e i m p r i m i r - s e . 
O Presidente, O Director interino, 

Alberto d'Aguiar. Augusto Brandão. 
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