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INTRODUCCÃO 
CTT" * 

...et si in tanta turba scriptorum mea fama 
sit in obscuro consoler me noblitate ac 
magnitudine eorum qui officient meo nomini. 

HISTORIA ROMANA — TITO LÍVIO. 

Quasi dois annos depois de ter terminado o 
meu ultimo exame nesta Faculdade, é que me 
é dado fechar o curso dos meus estudos com 
esta dissertação. 

Foram as obrigações militares que impedi" 
ram de me desempenhar mais cedo d'esta jor~ 
malidade; e sô me admiro que, a mim como a 
todos os que estacam nas minhas condições, não 
nos desobrigassem d'ella, numa occasião, como 
esta, em que formalidades estão quasi postas 
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de parte, por o tempo não ser de sobra para se 
pensar em coisas de utilidade manifesta. 

Quando cheguei de França, pensei imme-
diatamente em desembaraçar-me d'esta peia; 
mas estaia a epidemia, constituem-se juntas 
militares, restaura-se a Monarchia e restau-
ra-se a Republica, •acontecimentos, que nem 
sequer me deixaram pensar num assumpto. 

Comtudo, ha uns tempos que me concederam 
um socego, alias muito relatioo, que eu apro
veitei sem delongas para realisar a minha 
tarefa, receoso de qualquer contratempo aná
logo áquelles a que já ando habituado. 

A escolha do assumpto deoo-a ao Dr. Gon
çalves d'Azevedo, que me sugeriu a ideia de 
experimentar a peptona em indivíduos portado-
res de typho exanthemcdieo. Achei uma em
presa demasiado grande para os meus exíguos 
recursos; mas não recuei e deitei mãos á obra. 

Não estou repeso de ter tomado o seu con
selho, pois os resultados colhidos foram mais 
satifastorios do que eu esperava. 

Não me poupei a trabalhos e arrostei com 
toda a espécie de embaraços, que constantemente 
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appareciam no meu caminho, principalmente 
com o resultante da minha desconfiança, aju
dada a alimentar por palaoras pouco anima
doras de alguns collegas. 

Eoidentemente que não tenho a pretensão 
de ter feito um trabalho isento de defeitos, o 
que não admira pela pressa com que o fis; 
mas, do que me posso envaidecer, é de o ter 
efectuado só á custa do meu esforço. 

* 

Dicidi-o em oito capítulos : 

I - - Historia do typho exanthematico. 
I I - - Symplomatologia. m 

III — — Anatomia pathologica. 
I V -- Diagnostico. 
V - - Prognostico. 

V I --Etiologia. 
VII-— Tratamento. 

VIII -— A peptona no tratamento do typho. 
IX-- Observações, 
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Nos sete primeiros capítulos fiz por assim 
dizer uma sumula de tudo o que se conhece no 
tratado em cada um d'elles, porque, o meu 
ponto de vista principal é o versado nos dois 
últimos. 

Deixo aqui patenteado o meu profundo 
reconhecimento ao Prof. Teixeira Bastos por 
me ter dado a honra de presidir a esta disser
tação. 



C A P I T U L O I 

Historia do typho exanthemata 

A historia do typho exanthematico anda 
ligada á historia de todas as guerras e misé
rias de varias espécies que teem assolado o 
mundo. 

Rasori, julga encontrar nos trabalhos de 
Hippocrates, citações referentesa esta doença; 
e a epidemia, descripta por Thucydedes, 
que estalou na Grécia após a guerra do 
Peloponeso, não é senão o typho exanthe
matico, 
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Ainda ha bem pouco tempo que esta 
doença tinha para os medicos uma importân
cia simplesmente histórica, pois, apesar de, 
na guerra balkanica, se terem registado 
alguns casos, o numero de victimas foi tão 
diminuto, que este facto por poucos medicos 
foi conhecido. 

Infelizmente, não succedeu o mesmo na 
ultima guerra, em que o tjpho causou um 
grande numero de victimas, ainda que as 
medidas propliilaticas e hygionicas tivessem 
sido, com certeza, mais rigorosas nos paizes 
em que elle se desenvolveu, que nos paizes 
bal ka ni cos. 

Tanto a Allemanha como a Austria Hun
gria soffreram um grande numero de baixas, 
quer nos seus exércitos, quer na p.opulação 
civil das províncias orientaes. 

A classe medica não poude escapar aos 
estragos produzidos por esta terrível epide
mia, tendo morrido, na Allemanha, as maio
res summidades scientiíicas como Jochmann 
de Berlim e Prowazeck de Hamburgo. 

A Russia não foi muito damnifieada, em 
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razão de, os seus habitantes, se encontrarem 
um pouco vaccinados pelas infecções succes
sives dos seus antepassados, visto que o typho 
tem existido sempre, n'essa nação, no estado 
endémico. Fossem quaes fossem os damnos 
soffridos por cada uma d'estas nações, ne
nhuma egualou, em mortalidade, a pequena 
nação servia onde, segundo as avaliações 
de Jeanneret-Minkine, houve, desde janeiro 
a fins d'abril de 1915, mais de cem mil 
victimas entre as quaes um grande numero 
de medicos. 

Apesar de, as estatisticas da mortalidade 
pelo typho exanthemalico, durante este pe
ríodo de guerra, não serem ainda suficiente
mente conhecidas, por razões bem compre-
hensiveis, pode-se affirmar d'antemao que não 
ha nada de comparável com jo que se passou 
nas grandes guerras d'outr'ora, em que exér
citos foram quasi totalmente disimados pelo 
terrível flagelo, como aconteceu na guerra dos 
trinta armos. 

Os exércitos de Napoleão também lhe paga
ram um pesado tributo, na campanha da 
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Russia, quando da retirada, em Smolensk, 
Vilna e Tilsit. As condições não podiam ser 
mais favoráveis ao seu desenvolvimento, pois 
que, a fome e o frio, lhe haviam preparado 
um magnifico terreno. 

A epidemia extinguiu-se depois de Wa
terloo, deixando somente alguns focos na 
Prussia Oriental, Silesia e Irlandia. 

D'ahi até ao nosso tempo houve varias 
repercussões, as maiores das quaes, com as 
guerras da Crimea e russo-turea em que, 
russos, francezes e turco?, tiveram fortes 
perdas, inclusive oitenta medicos. 

Os inglezes tiveram um numero muito 
reduzido de baixas, talvez devido ás medidas 
prophylaticas e hygienicas que empregaram 
nos seus exércitos, como sempre costumam 
fazer. Tive occasião de presenciar, durante 
a minha estada em campanha, o interesse 
que tornavam pelos serviços hygienicos e as 
medidas, talvez excessivas, que punham em 
execução para que tudo estivesse com o maior 
asseio. 

Na guerra franco-prussiana de 1870, não 
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se registou um caso de typho exanthematico. 
Este facto é curioso, pois todas as condições 
se reuniram para provocar o estalar d'uma 
epidemia d'esta natureza, não se podendo 
imaginar tropas mais fatigadas por marchas 
continuas, debaixo de chuva, e mais deficien
temente alimentadas que as do 3.° Impe
rador. 

Em vista do que vimos de referir, todas 
ou quasi todas as nações além Pyrineus teem 
pago a sua quota ao typho exanthematico. 

A Peninsula Ibérica, não tem, comtudo, 
escapado a essa oneração, nos antigos, como 
nos modernos tempos. 

Na Hespanha houve as epidemias de 
1903-4 e 1909 que causaram numerosas 
victimas. 

Em Portugal, segundo o notável professor 
Dr. Ricardo Jorge, a existência do typho 
revela-se desde ha muito tempo com os 
nomes de febre de pintas, punticular ou 
tabardilho. Existe, pois, de longa data, no 
nosso paiz, no estado endémico. Comtudo, 
nenhum relatório medico, patenteia a exis-
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tencia do tabardilho até 1879, em que, o 
medico Sobral, faz o relato da epidemia que, 
n'esse anno, teve o seu início em Setúbal e 
depois se espalhou por quasi todo o littoral, 
chegando á Povoa de Varzim. 

Nos últimos dez annos teem-se regis
tado vários casos de typho no nosso paiz 
desde norte a sul. 

Ha pouco tempo, existia, por assim dizer, 
no estado endémico, sendo a provincia da 
Beira-Baixa a mais atacada, principalmente 
as povoações que occupam as vertentes da 
Serra da Estrella; mas, desde que tomou 
caracter epidemico, é o Porto que tem pago 
maior tributo a esta doença. 

A epidemia do typho começou em dezem
bro de 1917, tendo uma terminação apparente 
em junho de 1918. Digo apparente, porque a 
sua extinção não se fez por completo, tendo 
havido este anno uma repercussão, cuja forma 
não assumiu um caracter de tamanha gravi
dade, coroo no anno passado, devido ás medi
das rigorosas que se teem empregado na 
prophilaxia e hygiene dos typhosos ou sus-
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peitos e, ainda, ao enfraquecimento da rebel
dia da população em sujeitar-se ao rigor 
d'ellas. 

Além do Porto, a epidemia tem atacado 
Lisboa com alguma intensidade e varias 
povoações da província, entre as quaes a 
cidade de Braga, onde tem feito estragos 
enormes. 

Parece estar agora no periodo de decli
nação e bom é que assim seja. 



CAPITULO II 

Symptomatologia 

Muitas e variadas classificações de typho 
exanthematico se teem feito, tanto pelo que diz 
respeito á sua forma como pelo que diz respeito 
á sua evolução. Comtudo, podemos considerar, 
como Jeanneret-Minkine, dois typos principaes : 
o endémico e o epidemico. E a descripção d'esté 
que mais nos interessa. Á maneira de quasi 
f-odas as doenças infecciosas, devemos conside
rar a sua evolução dividida em quatro periodos: 
incubação, invasão, estado e deffervescencia. 
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1.° PERÍODO—O periodo d'incubaçâo vae, 
como sabemos, desde a penetração do agente 
infeccioso até ao apparecimento dos symptomas, 
tendo a duração media d'uma desena de dias, 
embora haja autores clássicos que lhe dão uma 
duração de um só dia e outros mais d'um 
mez. 

Os symptomas que demnunciam a incuba
ção do virus, são, principalmente, a tristeza, o 
mau humor, a fadiga, a má disposição para o 
trabalho, «la mine de lendemain de fête» como 
diz Jeanneret-Minkine e, ás vezes, alterações da 
curva da temperatura physiologica, tão inte
ressantes, que se assemelham ás da tuber
culose. 

2.° PERÍODO — A invasão ó muitas vezes 
brusca e sempre rápida. A ascensão da tempe
ratura attinge, no segundo ou terceiro dia, 40a. 
Ás vezes ha, n'este meio tempo, uma baixa de 
temperatura de Io mas isso dura poucas horas 
porque a temperatura volta a subir, para só 
descer desde que termina o periodo d'estado. 

Um arripio costuma acompanhar mais vezes 
esta segunda subida que a primeira. 



KO TYPHO EXANTHËM ATIÇO l i 

As cunjunctivas começam a congestionar-se 
n'este período mas a pelle não apresenta ainda 
exanthema de qualquer forma. 

Ás vezes, apparece ruborisada aos retalhos 
como na escarlatina ou apresenta um'rubor dif-
fuso, análogo ao «rash» variolico, que desappa-
rece em pouco tempo. 

O apparecimento precoce de symptomas de 
prostração, adynamia e delirio, de que os autores 
antigos tanto falam, não se constata actual
mente, e tanto assim ó, que a maioria dos 
doentes, com dois e três dias de doença, vae 
para o hospital sem necessitar de, maca e 
sobe para as enfermarias sem precisar d'au-
xilio. 

As dores de cabeça é que são muito vulgares 
e d'urn grau insupportavel, principalmente 
quando se acompanham de vómitos. 

3.° PERÍODO — O período d'estado começa, 
geralmente, quatro dias após a invasão, com 
grandes arripios, dores de cabeça e uma sensa
ção d'opressao indescriptivel. 

É no quarto ou quinto dia d'esté período que 
costuma a apparecer o exanthema, mas só 
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d'uma «poussée». Principia por uma macula dis
creta que se généralisa passadas poucas horas. 
Estas maculas, que teem as dimensões d'uma 
cabeça d'alfinete ou, d'uma lentilha, apresen-
tam-se com uma cor rosea que desapparece á 
pressão. 

Onde primeiro se vêem é no dorso, na face 
interna das coxas, na face anterior dos ante-
-braços e no peito, d'onde se vê que, as regiões 
d'escolha, são as de pelle mais fina. Depois 
pode generalisar-se a toda a pelle sem nunca 
attingir o rosto. 

Segundo os autores clássicos, esta erupção 
faz-se acompanhar d'uma suffusão hyperemica 
em toda a pelle, o que não acontece senão 
raras vezes. 

Geralmente, esta erupção, desapparece, sem 
deixar vestígios, no fim de três ou quatro dias, 
mas, ás vezes, pode tomar o caracter petechial 
e ter uma duração de dez a quatorze dias. A 
transformação petechial da macula principia 
pelo centro e mesmo, ás vezes, não a abrange 
toda. 

No fim da febre as petechias desapparecem, 



NO TYPHO EXAN'l HEMAT1CO 1 3 

ficando no logar d'ellas, umas manchas pigmen
tares. 

Algumas vezes, nos alcoólicos, apparecem 
verdadeiras manchas de purpura hemorrágica 
que tornam o prognostico muito serio. 

As perturbações do apparelho digestivo 
começam pela lingua que é seca, vermelha nos 
bordos, muitas vezes fendilhada e coberta d'um 
induto negro mat cheiroso que, quasi sempre, 
se extende ás gengivas e ao ceu da bocca. A 
sensação de sede é muito penosa e por mais 
que os doentes bebam não chegam a debella-la. 

Para lh'es minorar este soffrimento é habi
tual dar-lh'es laranjas a chupar. 

No estômago e intestino não se notam, geral
mente, perturbações a não ser constipação 
rebelde. 

O ventre é muitas vezes doloroso á palpação, 
principalmente do lado direito, sobre o fígado. 
Ha, ás vezes,tympanismoabdominalegargolêjo 
na fossa iliaca direita. 

A ictericia observa-se de vez em quando 
nos typhosos, mas nunca assume um caracter 
de grande importância. 
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Não é fará a incontinência das matérias 
fecaes no período mais agudo do coma. 

A parotidite suppurada é uma das compli
cações mais graves d'esia doença e bastante 
frequente, infelizmente. Apparece proximo do 
fim da doença e, muitas vezes, os doentes já 
andam a pé quando são atacados. 

Principia por uma tumefação sem que a 
pelle, que a recobre, se torne brilhante como é 
geral no garrotilho. Devido á precocidade da 
suppuração, passa do normal para o violáceo e 
a sua palpação não nos dá a sensação de 
calor. 

A temperatura é muito pouco elevada e a 
dôr é surda ; e esta quasi ausência de reacção 
torna estes tumores semilhantes aos abcessos 
frios. 

A suppuração ó abundante e prolongada e 
não é raro que o doente sucumba a uma septi
cemia chronica. 

As perturbações do apparelho uro-genital 
revestem pouca importância, a não ser que se 
declare uma nephrite aguda, o que é raro. 

Estas nephrites passam geralmente ao 
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estado chronico e não raro acontece apparece-
rem oedemas d'origem nephritica durante a 
convalescença. 

As urinas carregadas d'ura'.os pouco abun
dantes e alb Uru inosas, é trivial. 

E raro que no apparellio respiratório não 
haja manifestações p\thologtcas provocadas 
pelo typho. 

A tosse e a rouquidão são banaes; e a bron
chite, de maior ou menor intensidade, raro deixa 
de apparecer num typhoso. 

A laryngite aguda nota-se muitas vezes, 
mãs menos que a bronquite. 

A congestão hypostaíioa, a pneumonia e a 
broncho-pneumoniaobservam-se bastantes vezes 
e ainda ha bem pouco tempo tive occasião de 
presencear casos de broncho-pneumonia em 
typhosos. 

As lesões do coração são principalmente 
no myocatdio, invadido peias toxinas micro
bianas. 

A myocardiate traduz-se pela quasi imper-
ceptibilidade dos ruidos cardiacos, ás vezes, por 
sopros funccionaes ou orgânicos e sempre pela 
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fraquesa evidente do pulso, hypotensão e de 
quando em quando dicrotismo. 

A. hypotensão quasi geral torna o medico 
extremamente pessimista no respeitante ao 
prognostico. 

Segundo as constatações de diversos clini-
coSj nenhuma doença ataca tanto o systema 
nervoso como o typho exanthema tico. 

Como ja dissemos, as dores de cabeça são 
lancinantes; mas ha ainda perturbações notá
veis da intelligencia e affectividade. 

A amnesia denota-se mesmo nas coisas 
mais simples, sendo a difficuldade nas respostas 
muito saliente. 

O delírio é uma das manifestações que maior 
vulto tomam n'um typhoso. 

Ás vezes ó sobremaneira espectaculoso pela 
fúria com que o doente o apresenta. 

Quasi sempre o doente se reduz a soltar 
quaesquer monosyllabos ou phrases quasi imper
ceptíveis, que, mais ou menos, se relacionam 
com a sua profissão. O delirio da perseguição é 
bastante frequente, recusando-se o doente a 
tomar qualquer medicamento ou mesmo ali-
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mento, com medo que o matem ou o vão fazer 
peorar. Muitos doentes teem illusões e até al-
lucinações. Desconhecem as pessoas que os 
rodeiam e tomam-as por outras; apagam-se as 
luzes do aposento e continuam a pedir que as 
apaguem, etc. 

As insomnias são também muito vulgares ; 
e, porisso, se ouvem os doentes pedir ao medico 
para as sustar. 

Observam-se também diversos estados psy-
chicos de confusão mental, manias de gran
dezas, negócios, viagens, bohemia, etc. 

As perturbações motoras também se obser
vam, como o tremulo da lingua e das mãos e a 
contractura cervico-dorsal, durante o período 
d'estado; e os movimentos incoordenados, du
rante a convalescença. 

As hyperesthesias como as anasthesias são 
frequentes e as perturbações nervosas vascu
lares dão gangrena das extremidades. 

As perturbações auditivas reduzem-se á 
surdez que, naturalmente, é devida a lesões do 
ouvido medio por não haver lesões do ouvido 
externo que a explique. 
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A conjunctivae é quasi sempre um dos 
symptomas do typho, 

As pupillas estão em geral contraídas 
e, ás vezes, observam-se phenomenos de stra
bisme 

Eis muito sumariamente descriptos os sym
ptomas que se observam durante o periodo 
d'estado, que termina em geral do duodecimo 
ao decimo quinto dia. 

Esta terminação faz-se muitas vezes por 
uma crise syncopal em hyperthermia, em que 
três quartos dos doentes fallecem; ou, então, 
pela descida gradual da temperatura, sem essa 
ponte de passagem. 

A crise syncopal é caracterisada pela subida 
da temperatura a 41°, pulso filiforme e hypo-
tenso, flacidez muscular, insensibilidade das 
corneas e contracção ou dilatação das pu
pillas. 

4.° PERÍODO — Após esta crise, o doente 
melhora, mesmo que a temperatura não tenha 
descido completamente. 

O appetite volta, o pulso é menos frequente 
e mais enérgico, as forças augmentant! depressa, 
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só o coração fica enfraquecido de tal maneira 
que, não é raro, indivíduos morrerem por syn
cope cardíaca, desde que já andam a pé, devido 
a terem-se fatigado muito ou comido demasia
damente. 

O convalescente, mesmo depois de ter 
entrado ha muitos dias em via de cura, é 
sujeito a trémulos, movimentos incoordenados, 
vertigens e dyspneia d'esforço. 



C A P I T U L O III 

Anatomia Path o I o g i c a 

As lesões do apparelho gastro-intestinal são 
as mais das vezes nullas, segundo os autores 
clássicos; mas, segundo os modernos, nunca 
se encontra lesão alguma. 

Se, na verdade, existem órgãos altera
dos, são pequenas as a l te rações e cin-
gem-se ' a echimoses, uma infiltração san
guínea da mucosa e, ás vezes, um catarro 
intenso do ileon. 

O fígado ó, em geral, augmentado de volume 
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e congestionado; ás vezes, coberto de pontos 
echimoticos. 

O coração apresenta o aspecto de «coração 
de folha morta» flácido e dilatado. Lesões, de 
endo ou pericardite, são raras. Sendo o sangue 
dos typhosos muito fluido, existe pouca abun* 
dancia de coágulos nas cavidades cardiacas, 

Os pulmões são geralmente congestionados 
e muitas vezes hepatisados. 

O baço é nos primeiros dias augmentado de 
volume, mas depois encontra-se normal. 

As meninges são hiperemiadas e o liquido 
ventricular é mais abundante. A superficie cere
bral é muitas vezes oedematisada. 

Recentemente, Frânkel, descobriu, em cor
tes da pelle da roseola exanthematica, altera
ções constantes das arteriolas cutâneas, que 
diz especificas do typho. 

Jeanneret-Minkine, diz, que não podendo 
ser explicada a gangrena por thrombose d'uma 
artéria importante, talvez se possa obter a expli
cação n'estas alterações. 



CAPITULO IV 

Diagnostico 

O diagnostico d'um typho pode ter as suas 
difficuldades, principalmente no começo e se é 
o primeiro ou dos primeiros casos a registar. 

Quando, procurando os comemorativos, nós 
chegarmos a saber que o doente vem de con
tactar com typhosos ou d'uma região epidemica, 
a difficuldade torna-se incomparavelmente 
menor. 

Mas não é raro apparecer, durante a evolu
ção d'esta epidemia, uma outra, como aqui tem 
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acontecido. Então não devemos apressar-nos a 
diagnosticar, mas pôr o doente em observação. 

A curva da temperatura, o exanthema e a 
hipertrophia do baço, são signaes clínicos que 
nos levam a suspeitar d'um typho. 

Então, para corroborar o diagnostico clinico, 
devemos recorrer ao diagnostico laboratorial, 
que se obtém, injectando sangue de typhoso no 
peritoneu de cobayas, segundo o methodo de 
Nicollee Conseil. 

Passados sete a dezesseis dias, o typho 
experimental denuncia-se por uma curva de 
temperatura característica. 

A sua forma pode ser comparada a um N 
maiúsculo d'escripta corrente. Observa-se pri
meiro uma ascensão brusca, seguida d'uma 
queda brusca também e a seguir uma nova 
ascensão em forma de gancho que é o prin
cipal caracter que nos leva a affirmar o dia
gnostico. 

Fránkel préconisa ainda outro methodo, 
que é o de cortes na pelle que forma a roséola, 
depois de a preparar convenientemente. 

Observam-se lesões características das arte-
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riolas cutâneas, a que já nos referimos no 
Capitulo m. 

Comtudo, este methodo não tem um valor 
abosluto segundo Jeanneret-Minkine e é inuti
lisa vel em todos os casos onde não ha roseola e 
que são em grande numero. 

Sendo o processo de Frãnkel de resultados 
bastante duvidosos e, o de Nicolle e Conseil, 
muito tardio nas suas conclusões, tem de se 
recorrer ao exame clinico, quer para o dia
gnostico directo, quer para o differencial. 

Devo dizer de passagem que, apesar de 
todos os progressos labo. atoriaes, ainda é o 
exame clinico o melhor recurso para a obtenção 
d'um diagnostico em qualquer doença, mor
mente qnando se trata de epidemias, como as 
que, ultimamente, teem infestado o nosso paiz. 

* 
* * 

O typho exanthematico pode confundir-se 
com a febre typhoide, o tjpho recorrente, o 
sarampo, a variola, etc, 
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FEBRE TYPHOÏDE — Embora as descripções do 
typho remontem a épocas muito remotas, o 
certo é que, a descripção do typho exanthema-
tico tal como se conhece actualmente, isto é, 
formando uma entidade á parte da febre typhoïde, 
não data de ha muito tempo. 

Foi em 1836 que Lombard notou, que, as 
lesões intestinaes, existentes, na febre typhoide, 
não se encontravam na epidemia de typho que 
estudou em Dublin. 

Um anno depois Gerhard observando o 
typho em Philadelphia, mostra as differences 
anatomo-pathologicas e symptomaticas existen
tes entre as duas doenças. Esta distincção é 
confirmada plenamente por Jenner e Murchi-
son, em Inglaterra, Flint, na America, Grie-
singer, na Allemanha e só muito mais tarde em 
França por Landouzy, Forget e pelos medicos 
da campanha da Crimea, em 1855-1856. 

O typho exanthematico diffère da febre 
typhoide pela etiologia, começo mais Jrapido, 
exanthema, ausência de symptomas intestinaes 
e duração mais curta e ainda, predominância 
nas estações frias. 
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O exanthema da febre typhoide localisa-se, 
a maior parte das vezes, na cintura, e as papu-
las que se sentem pela palpação, teem uma côr 
menos violácea que as do typho. Além d'isso, a 
erupção do typho, apparece, como já dissemos, 
n'uma só «poussée», ao.passo que na febre ty
phoide, podem sobrevir varias erupções á pri
meira. Quando a reseola se torna petechial deve 
pensar-se sempre em typho, embora, ás vezes, se 
encontrem individues, doentes de febre typhoide 
com roseola sem relevo e petechial. 

Em casos duvidosos, faz-se a reacção de 
Widal, que, se é negativa, nos leva a crer no 
typho; se ô positiva, em febre typhoide, desde 
que o individuo não tenha sido vaccinado ou 
não tenha contraido alguma vez essa doença. 

O exame do sangue é mais seguro e, além 
d'isso, tira-nos de duvidas logo no começo da 
doença, o que não acontece com a reacção de 
Widal. 

As perturbações do apparelho digestivo não 
assumem a importância das da febre typhoide. 

Ha, em vez de diarrheia, constipação, poucas 
vezes gargolejo na fossa iliaca direita; mas, ao 
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contrario do que dizem os autores, o ventre é 
muitas vezes doloroso, principalmente ao nivel 
do fígado, o que tive occasião de piesencear. 

A curva da temperatura, também já disse
mos que diffère muito da da febre typhoide pois 
tem uma subida rápida, ao contrario d'esta, que 
tem uma subida em lysis. 

A evolução no typho faz-se em 14 dias 
quando na febre typhoide leva mais do dobro 
do tempo. 

O baço augmenta de volume mais depressa 
que no typho, mas, também, diminue dentro de 
poucos dias. 

TYPHO RECORRENTE — Confundia-se antiga
mente com o typho exanthematico, porque, 
sendo o modo de propagação o mesmo não era 
raro, o que, aliaz, ainda agora acontece, que o 
apparecimento das duas doenças se fizesse ao 
mesmo tempo. 

Agora se algumas duvidas houver, são des
feitas com o diagnostico laboratorial, que nos 
mostra, sempre que ha recorrente, spirillos de 
Obermeier no sangue tirado d'individuos que 
d'elle são portadores. 



KO TYPHO ËXANTHEMATICO 2 9 

INFLUENZA — Ainda que alguns autores di
gam que a confusão com a influenza é inadmis
sível o facto é que, quando o typho é ligeiro, 
a confusão estabelece-se muitas vezes, de
mais que a influenza pode dar logar a uma 
erupção, embora mais precoce no seu appare-
cimento. Os symp'omas catarreos, principal
mente no começo, são muito semelhantes. 

SARAMPO — A confusão nos primeiros dias 
também pôde dar-se, pois o inicio da curva da 
temperatura é quasi idêntico nos dois casos e o 
exanthema é bastante semelhante em casos de 
sarampo hemorrágico. 

O catarro naso-rhino pharingeo é mais 
accentuado no sarampo. O signal de Koplik 
quasi geral também nos vem auxiliar a fazer 
definitivamente o diagnostico. 

ESCARLATINA — A erupção da escarlatina 
pôde confundir-se como «rash» escarlatiniforme 
do typho, que como dissemos, é pouco vulgar e 
é substituído, dentro de breve tempo, pela 
erupção roseolica característica. 

As maculas que appareeem na escarlatina, 
teem uma cor vermelho-vivo e destacam-se 
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sobre uma pelle ruborisada, ao passo que as do 
typho teem uma côr violácea e destacam-se 
sobre uma pelle pálida. 

VARÍOLA — A variola, em principio, tem uma 
forma muita parecida com o typho. A tempe
ratura sobe também muito rapidamente e 
observam-se signaes de rhino-pharingite ou 
bronchite em ambos os casos. O «rash» ainda 
que pouco vulgar no typho, vem ainda augmen
tai* esta confusão. As fortes dores de cabeça, 
no inicio, existem nas duas doenças. 

N'estes casos ternos que esperar o appare-
cimento da erupção para fazermos o diagnos
tico com segurança. 



CAPITULO V 

Prognostico 

«O typho exanthematii-o é, d'uma maneira 
geral, diz Nelter, mais grave que a febre ty-
phoide e que o typho recorrente, sobretudo.» 

A mortalidade varia com as epidemias, a 
raça, a idade do doente e ainda com a classe 
social a que cada um pertence. 

Ainda que Curschmann (de Vienna) sustente 
que a raça não tem qualquer influencia sobre 
o typho, o que é verdade é que, essa influencia, 
ó agora mais que evidente. A mortalidade nos 
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russos e, em geral nos povos slavos, foi muito 
menor, durante esta ultima epidemia, que entre 
os sérvios e os allemães. 

Na China e no Egypto, a doença é muito 
mais grave entre os europeus que entre os 
indígenas. 

O prognostico varia com as epidemias. 
Onde haja aglomeração de gente, como succède 
durante as guerras, é evidente que a dissemi
nação do virus se faz muito mais facilmente. 

A idade tem iam bem uma influencia sobre 
o prognostico do typho; e as estatísticas de 
Cursehmann ainda teem a sua actualidade na 
epidemia que está grassando. 

São os velhos que pagam maior tributo a 
esta doença, podendo dizer se que mais de 60% 
dos indivíduos com mais de 50 annos é victi-
mada. 

As maiores modalidades no prognostico do 
typho endémico são devidas a classe social a 
que o doente pertence. Segundo Cursehmann 
a mortalidade é, nesta forma, de 14,89 % nos 
ricos, e 27,64 % nos pobres. 

Mas no epidemico, o typho não conhece 
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classes e, se ha alguma por que tenha antipa-
thia, é pela doss medicos onde tom feifo grande 
numero de victimas, no nosso paiz como em 
toda a parte, talvez por o micróbio ter a intuição 
de que são os medicos os seus peores inimigos, 

O prognostico pode variar ainda com o estado 
moral do doente como acontece com todas as 
epidemias. 

E bem comprehensivel que a emoção provo
que pontos fracos no coração e no cérebro, que 
são os órgãos mais atacados pelo virus typhosp, 
e os torne assim incapazes de resistir. 

E variável ainda com as complicações Em 
Braga, onde tem havido muitos casos de typho 
complicados de meningo-encéphalite, poucos 
doentes se teem salvo n'estas condições. 

E variável, finalmente, com o tratamento, 
o estado do rim, o estado de saúde anterior e 
com a natureza do pulso. 



*& 

CAPITULO VI 

Etiologia 

Só depois dos trabalhos experimentaes de 
Nicolle, em Tunis, Goldberger nos Estados 
Unidos e Ricketts no Mexico, é que a etiologia 
do typho exanthematico sahiu da sombra que o 
envolvia e hoje está averiguado ser o piolho, 
quasi exclusivamente, o transmissor do typho. 

Até ahi, muitas hipotheses se formularam, 
muito trabalho agora reconhecido inutil se 
effectuon, e muitas discussões acaloradas se 
travaram. 
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A geração espontânea do typho foi adraittida 
por varias sumidades medicas entre as quaes 
Hildebrand. A par d'esté typho por geração 
espontânea ou originário, consideravam ourto 
que era o communicado. 

Fanvel, medico da campanha da Crimea, 
dizia que o typho era o effeito d'um envenena

mento miasmatico, tendo o miasma a sua 
origem nas matérias animaes confinadas e na 
accumulação prolongada de indivíduos sãos e, 
sobretudo, doentes, em espaços onde a renova

ção do ar se fazia dificilmente. 
O epidemiologista Kelsh admittia á maneira 

de Pasteur, a existência do micróbio, originador 
do typho, n'uma cavidade natural do homem, 
que depois, em condições determinadas de 
miséria, falta d'hygiène, etc., exaltaria a sua 
virulência, como acontece com o pneumocõco, 
o meningocóco, etc. 

Esta theoria foi contradictada logo noseu 
inicio por Chauffard, Budd e outros que 
admittiam única e exclusivamente a forma con

tagiosa. 
As provas que contrapunham ás emittidas 
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pelos partidários da geração espontânea, eram, 
a transmissibilidade rápida a todos os membros 
d'uma mesma família, pertencente á classe indi
gente; a fácil disseminação em albergues ou 
asylos; e, além d'isso, a propagação fácil ao 
pessoal que cuidava dos doentes, o que demons
travam com a apresentação de vários exemplos 
de medicos e enfermeiros, que foram victimados 
em grande numero pela sua permanência nos 
hospitaes de typhosos. 

Hoje, como já dissemos, a questão está defi
nitivamente esclarecida, pois se conhece o 
agente propagador do typho que vem a ser 
o piolho. 

Segundo as conclusões de Nicolle, o papel 
do piolho é idêntico ao anophelio no impalu
dismo, não se sabendo ainda qual ssja o equi
valente do hematozoario de Lave ran, embora 
os americanos digam ser uma bacteria e os 
francezes um protozoário. 

«O piolho é um verdadeiro intermediário do 
virus e não só vehiculo». diz Jeanneret-Minkine 

* • 
Faz a picada no doente infectado, depois uma 
incubação do vinis, durante três dias, seguida 
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duma doença de dois dias e só então é conta
gioso, 

* # 

As classes pobres são as mais atacadas 
porque são as que despresam mais os cuidados 
hygienicos, não se desembaraçando deste para
sita tão repugnante. 

Os mendigos, no nosso paiz, como em todo 
o mundo, são os principaes disseminadores do 
typho pelas terras de província, por serem os 
melhores hospitaleiros dos piolhos, que consti
tuem os amigos dos quaes, parecei mpossivel 
dispensarem-se, tal é a repulsa que demonstram 
pelo asseio. O saberem que esses hospedes 
lh'es sugam o sangue e podem roubar a vida, 
são coisas de somanos importância. 

O que se observa nos mendigos e nas 
classes que vivem na miséria, observa-se, ainda 
que em menor escala, nas classes remediadas. 

Este facto deve ser atribuído a um defeito 
d'educaçao que não-será facilmente remediave 
pois, se apparecem os educadores, é tal o des-
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preso — caracter, entre nós, d'ordem hereditaria 
talvez, — por tudo quanto tenha o «cachet» 
d'ordem superior, que acontece, quasi sempre, 
ter-se pregado no deserto. 

Não conheço nenhum caso da natureza 
d'aquelles que o professor Guiart relata, refe
rentes á superstição existente n'algumas cidades 
de França, em que, os piolhos, longe de serem 
prejudiciaes, são, por assim dizer, emunctorios 
naturaes dos humores viciados; mas, não me 
admira que haja d'isso entre nós e ainda um 
pouco peor. 

Não é justo que só façamos accusações e 
não nos lembremos das atténuantes que possa 
haver para quasi todos aquelles que faltam ao 
cumprimento de determinações e preceitos pro
cedentes das estancias superiores de saúde. 

Devemos comprehender que para satizfação 
completa desses preceitos, as duas coisas mais 
necessárias ao publico são, sem duvida, agua e 
sabão. Ora, apesar dos balneários gratuitos que 
por ahi se vêem em bom numero, a agua é 
pouca e o sabão ainda menos ; estando este por 
um preço tão exorbitante que os pobres não lhe 
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podem chegar. Além cTisso, a miséria do povo 
é tamanha, que poucos são aquelles que teem 
mais que o fato que trazem no corpo, não valendo 
a pena irem tomar banho sem mudar de roupa. 

• 

Depois d'esta divagação, falemos dos carac
teres dos piolhos e do seu habitat. 

Os piolhos são insectos pertencentes á ordem 
dos hemipteros, tendo perdido as azas por ada
ptação ao corpo dos animaes. 

Os piolhos que vivem no corpo humano são 
de três espécies: o piolho da cabeça, o piolho do 
corpo e o piolho do pubis. 

O piolho do corpo ou do vestuário, é o prin
cipal propagador das epidemias de typho. A sua 
forma é a do da cabeça, mas um pouco maior, 
sendo a sua côr mais branca, talvez por uma 
questão de mimetismo. Se está engorgitado de 
sangue, observa-se-lhe, no meio, uma mancha 
negra, que vem a ser o estômago. 

O corpo é munido de três pares de patas, 
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tendo cada uma na extremidade, uma espécie 
de garra, o que lhe facilita a marcha. 

A cabeça é munida de duas antenas e d'um 
bico disposto para a sucção. O seu esqueleto é 
externo e constitue a carapaça que dá um estalo 
á pressão. 

Não põem os ovos, vulgarmente chamados 
lêndeas,- nos pelos do corpo, mas nas pregas 
das roupas das quaes preferem as de lã. 

O piolho humano alimenta-se, somente, ã 
custa do sangue do homem; e, se está cinco 
dias sem tomar qualquer refeição, morre. 

Tem a sua habitação no vestuai io e vaa 
comer á pelle, onde se demora só o tempo que 
baste para a sua refeição, que costuma ser 
abundante e até demasiada, pois o seu tubo 
digestivo não assimila todo o sangue e expelle 
uma grande parte em fezes. 

Estas, depositadas sobre uma arranhadura, 
podem inocular o virus tão bem como a picada. 

O piolho do vestuário multiplica-se muito 
facilmente, pois, a fêmea, põe 70 a 80 lêndeas 
de cada vez, sendo, segundo Bacot, de 4:160, a 
capacidade reproductiva, durante a sua vida, 
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O vestuário onde menos se desenvolve, é 
aquelle que não tem pregas e feito de seda bem 
espessa. A palha lisa e limpa não é bom meio para 
a sua multiplicação; e, -se depois de sacudida, 
se exposer dois dias ao sol, pode-se affirmai', 
que, n'ella, não existem piolhos. 

É notivago como o percevejo, preferindo a 
calada da noite para sahir do seu esconderijo. 
Se não encontra logo paciente onde saciar a sua 
fome, é capaz de percorrer distancias de cem me
tros quasi. N'estas marchas é auxiliado pelo ol-
fato, que possue ainda que muito rudimentar. 

É o que faz desvia-lo das essências vegetaes, 
do petróleo, vinagre e ammon:aco. 

O cheiro ammonical, de que as tropas de 
cavallaria andam impregnadas, faz com que 
sejam muito menos disimadas pelo typho que 
as d'infantaria. 

Como meio de afugentar o piolho, distri
buíam aos soldados trancezes, na guerra que 
vém determinar, sacos com pós vegetaes pós 
de piretro, camphora, etc; e aos inglezes, alca
trão phenol e cresol com que pulverisavam a 
superficie cutanea. 



CAPITULO VII 

Tratamento 

O tratamento do typho, como o de todas as 
doenças infecto-contagiosas, deve ser prophy-
latico e curativo. 

O tratamento prophylatico deve visar prin
cipalmente a destruição do piolho. E a esta 
conclusão que teem chegado todos os medicos e 
professores nacionaes e extrangeiros. 

Não me deterei muito n'este capitulo por já 
ter sido versado minuciosamente pelo Dr. 
Magalhães Sequeira, na sua these de doutora-
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mento ; e não ser este tratamento, aliáz, o mais 
importante, que viso no meu trabalho. 

Desde que um caso de typho se declara 
n'uma habitação, a primeira coisa que ha a 
fazer, é internar o doente n'um hospital depois 
de despiolhado; e, os outros habitantes, man
da-los para um posto de despiolhamento onde 
se procederá á limpesa do seu vestuário por 
meio de estufas da gr quente, ou camarás de 
sulfuração, que são mais praticas sob todos os 
pontos de vista. Proximo da camará de sulfu
ração, deverá existir uma outra camará para 
banhos simples, pelo menos, caso não possa 
haver douches quentes que devem ser os prefe
ridos, por serem mais rápidos ; e, alem d'isso, 
não haver motivo para queixas, por parte de 
qualquer individuo mais asseado, a quem repu
gne o banhar-se na mesma tina em que se 
banhou um individuo carregado de piolhos. 

Quem deve levar o vestuário á camará de 
sulfuração, é o próprio parasitado; a não ser 
que, o pessoal de serviço, tenha sido recrutado 
entre indivíduos que já apanharam o typho e 
esteja, ainda assim, munido de vestuário apro-
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priado, de maneira a tornar a pelle absoluta
mente intangível ao piolho. 

Depois de lhe serem cortados os cabelos e 
os pellos do corpo, e do pubis se n'elle se alber
gam parasitas, unta-se-lhe todo o corpo com 
azeite e petróleo, em partes eguaes, ou óleo the-
rebentinado a 20 %, azeite camphorado a 
10 à/o, etc 

Em seguida, faz-se entrar n'uma casa de 
banho, onde se lava muito bem com agua e 
sabão; e, feito isto, espera embrulhado n'um 
cobertor, o vestuário que está na estufa: Ves
te- S8 e depois vae retomar as suas occu-
pações. 

Emquanto os habitantes d'uma casa se 
encontram no posto de despiolhamento, deve-se 
proceder também ao despiolhamente d'essa 
casa, por meio do enxofre, porque, d'outra 
maneira, ter-se-hia feito um trabalho inutil em 
despiolhar o parasitado. 

A mendicidade, que, já tivemos occasião 
de referir, ó o principal propagador do typho, 
deve ser reprimida o mais possível. Infeliz
mente, aqui em Portugal, apesar das esmolas 
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dadas voluntariamente e, também, por obriga
ção, para asylos e albergues, continua n'urn 
crescendo fabuloso, já não se acreditando que 
a sua marcha seja sustada algum dia. 

A par das medidas que visam as habita
ções particulares, devem-se adotar medidas 
d'ordem geral, como sejam, a prohibição d'es-
pectaculos, fechar os clubs, cafés, escola?, etc. ; 
mas isto nunca se poda fazer em absoluto. 

# 

# * 

Ainda não se possue qualquer tratamento 
especifico, eficaz, contra esta doença. Nos 
nossos hospitaes, como nos e:strange ir os, 
tem-se empregado o soro dos convalescentes, 
mas, o que é verdade, é que se elle tem pro
priedades especificas, empregado no macaco, 
não as tem no homem. 

Se ha um caso ou outro em que um in
dividuo melhorou por uma injecção de soro, 
isso nada prova. 

P'antes, fazia-se a sangria, ciavam-se 
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estimulantes, o mercúrio, o emético; agora, 
o único tratamento, que se faz entrenós, é o 
symptomatica.. 

Os symptomas de maior gravidade são 
os cardíacos, que se combatem peladigitalina, 
strophantus, esparteina, cafeina, ether, óleo 
camphorado, soro physiologico e, pela adre
nalina, se a hypotensão é muito accen-
tuada. 

Nos nossos hospitaes, faz-se largo uso 
da estrychnina a esparteina associadas, do 
óleo camphorado e do soro adrenalinado, em 
caso de hypotensão notável. 

Se ha ameaça de syncope cardiaca, dá-se 
o soro. 

Se chega a produzir-se, Jeanneret-Min-
kine aconselha a massagem vibratória do 
coração, ou a applicação d'um ferro d'engo-
mur, quente, sobre o peito. 

Diz ter obtido resultados maravilhosos 
por este processo, quando não havia esperan
ças nenhumas de salvar os doentes, 

A febre nunca deve ser combatida pelos 
antithermicos, a não ser que a temperatura se 
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conserve durante muito tempo a 41,° Os anti-
thermicos servem só para enfraquecer o cora
ção e obstruir o rim. 

A maneira de combater a febre, é a hydro-
therapia, quer empregando-se as loções, como se 
faz quasi sempre nos nossos hospitaes, quer o 
enfaixamenío. 

Os banhos d'imersao não são muito recom-
mendaveis, pois ha mais riscos de syncope que 
em qualquer outra doença. 

A bexiga de gelo, applicada na cabeça ou 
na região précordial, é um bom calmante dos 
phénomènes nervosos e um grande antither-
mico. 

As vezes, faz-se tomar banhos de sol, 
aos doentes, sobre as pernas, mas os resultados 
não teem sido grandemente animadores. 

O regimen, ó escusado ser do rigor do da 
febre typhoide, não sendo necessária a dieta 
hydrioa. Logo que a temperatura esteja muito 
próxima da normal, já Se pode dar ao doente 
mais alguma coisa que leite. As bebidas devem 
sea abundantes, a não ser que haja prenúncios 
de nephrite, porque, então, deve-se poupar o rim 
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o mais possível. A bôcca e as narinas do doente 
devem-nos merecer cuidados especiaes, para 
evitarmos, na medida do possivel, as complica
ções pulmonares, laryngeas e parotidicas. 

A bò:ca manda-se lavar com agua oxy-
genada ou chlorato de potássio e as narinas 
limpam-se todos os dias com um tampão embe
bido em agua physiologiea. 



C A P I T U L O VI I I 

A peptona no tratamento do typho 

Antes de falarmos nas propriedades thera-
peuticas da peptona, façamos uma referencia, 
ainda que ligeira, aos seus caracteres chimicos 
e pbysiologicos. 

CARACTERES CHIMICOS — A peptona é uma 
substancia proteica, pertencente ao grande 
gruqo das substancias albuminóides. Como tal, 
é essenc;almente constituída por carbono, hydro-
genio, oxigénio, azote e enxofre. 

As substancias albuminóides divicjem-se 

\ 
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em dois grupos : substancias albuminóides 
naturaes e substancias albuminóides desna-
turaes, ou de transformação. Esta classifica
ção, como outras que exitem, não assenta em 
bases naturaes, em virtude da disparidade 
molecular e differenças d'afinidades chimi-
cas, existentes em substancias do mesmo 
grupo. 

As substancias albuminóides naturaes 
encontram-se nos tecidos e líquidos dos 
organismos vivos ; as de transformação, como 
diz a palavra, são productos de transformação 
das substancias albuminóides naturaes, de
baixo da influencia de différentes agentes, 
como ácidos, alcalis, diastases disgetivas, etc. 

Estão inclusas no segando grupo, as pro
teoses, productos que se obteem, fazendo 
actuar, sobre as substancias albuminóides 
naturaes, o suco gástrico e o suco pancreatico, 
á temperatura conveniente de 40°. 

As proteoses, como as substancias albu
minóides naturaes, dão as reacções corantes 
(biureto, Millon, etc.) Não dyalisam nem podem 
ser obtidas debaixo da forma cristalina; e, por 



NO TïPHO EXANTHEMATICO 5 3 

estas duas propriedades, pertencem ao grupo 
das substancias colloides. 

Comtudo, differem das naturaes, por não 
coagularem e não serem totalmente precipitadas, 
das suas soluções, pelo alcool, solução de tanino, 
de sublimado etc. 

Dividem-se hoje as proteoses, em proteo
ses verdadeiras e pep tonas verdadeiras (de 
Kûhne). 

Estas distinguem-se das primeiras em não 
serem precipitadas pelo sulfato d'ammoniaco 
dissolvido até á saturação e á temperatura 
d'ebuliçao. 

A pep tona existe no sangue, sendo um 
producto de digestão péptica. 

A peptona existente no suco gástrico, não 
é uma peptona verdadeira, mas uma mistura 
d'essa e d'outras proteoses. 

PROPRIEDADES PHYSIOLOGICAS — Sabe-se que 
a peptona é uma substancia capaz de impedir a 
coagulação do sangue; porisso, se colloca no 
numero das substancias anticoagulantes. 

Pertence ao grupo dos agentes anticoagu
lantes indirectos, isto é, só actua quando injec-
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tada na torrente circulatória e não quando 
juncta ao sangue «in vitro». 

O estudo do mecanismo da acção anticoa 
gulante da peptonn, que eu aqui refiro a titulo 
de curiosidade, tem levantado grandes discus
sões entre os physiologistas, sem que até 
hojese tenha chegado a uma conclusão se
gura. 

Os physiologistas que primeiro reconhece
ram esta propriedade da peptona foram Schmidt-
-Mùlheim, na Allemanha, e Aibertoni na 
Italia. 

O animal d'escolha para as suas experiên
cias foi o cão. 

O sangue tirado d'elle, depois duma inje
cção de peptona, conservava-se liquido durante 
muilos dias. Observaram ao mesmo tempo 
que este phenomeno só se produz «in vivo» e não 
«in vitro» ; e que não se réalisa senão com a con
dição de, a injecção intra-venoso., ser dada 
muito bruscamente. 

Se não se fizer d'esté modo, não exerce 
nenhuma acção modificadora sobre a coagu
lação e suprime os effeitos coagulantes d'uma 
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injecção ulterior, ainda que dada bruscamente, 
isto é, torna-se immunisante. 

Albertoni fez ainda experiências no car
neiro e no coelho, concluindo que estes animaes 
são refractários á peptona. 

Fano, depois de fazer no coelho a trans
fusão do sangue pepíonado do cão, observou 
que o sangue d'aquelle animal se tornavaincoa-
gulavel. Porisso julgou que, a suspensão da 
coagulação do sangue, não é devida á acção 
directa da peptona, mas sim a uma substancia 
nova, que vae formar se no organismo, em 
virtude da presença da peptona. 

Esta maneira de ver obteve a sua confirma
ção com as experiências de Crosjean e Pollitzer. 
Estes dois physiologistas concluíram que era 
preciso operarem-se modificações n'um ou 
n'outro órgão do corpo, para que o poder anti
coagulante da peptona se podesse sentir. 

Qual fosse o órgão da economia onde se'for-
mava essa substancia e qual o mecanismo da 
sua formação, ó que só muitos annos depois, 
se chegou a conhecer. Contejean foi quem fez 
as primeiras tentativas experimen^aes. 
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Este physiologista, constatou que, depois 
da reducção da circulação do sangue, no fígado 
e no intestino, o effeito da peptona sobra a sus
pensão da coagulação do sangue ô nullo Então, 
concluiu que, a tal substancia, se formava no 
fígado ou no intestino, sem, comtudo, precisar 
qual d'estes órgãos fosse. 

Mais tarde, Gley e Pachon, continuaram as 
experiências de Contejean e observaram que, 
depois da laqueação dos lymphaticos do fígado, 
a peptona perdia a particularidade de agente 
anticoagulante. Chegaram a fazer a extir
pação do fígado e obtiveram os mesmos re
sultados. 

Estas experiências foram depois repetidas 
pelo physiologista inglez Starling, que obteve 
ainda o mesmo resultado, com as experiências 
d'extirpaçao do fígado, mas não com a laqueação 
dos lymphaticos, podendo a peptona ainda en
travar a coagulação do sangue, n'este caso. 

Delezenne, depois de varias experiências, 
concordou com Starling, ainda que não con
teste, em absoluto, que a laqueação dos lym
phaticos possa entravar, mais ou menos, a 
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acção do ageníe anticoagulante, dadas certas 
condições. 
Mesmo Gley, em trabalhos posteriores, modify 
cou a sua opinião a respeito da interpretação 
dos resultados obtidos. 

É propriedade exclusiva do fígado o pro
vocar á peptona o phenomeno da suspensão da 
coagulação sanguínea? 

Ainda Delezenne foi quem fez algumas 
experiências sobre animaes, que consistiram 
em praticar a extirpação do fígado, depois de 
previamente lhes fazer a fistula d'Eck, e que o 
levaram a concluir que só o fígado é que pode 
provocar a propriedade anticoagulante da pe
ptona. 

Fabrica o fígado, effectivamente, a subs
tancia coagulante, ou desempenha simples
mente o papel de modificador da peptona, per-
mittindo lhe provocar, n'outros órgãos, a forma
ção do agente suspensor da coagulação ? É ainda 
a Delezenne que devemos a resolução do pro
blema. 

Dizpoz copos apropriados em duas series. 
Os copos d'uma serie continham solução de 
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peptona, sem ter tomado contacto com o fígado; 
os da outra serie, continham solução de peptona 
que previamente tinha feito passar atravez do 
íigado extirpado d'um cão. Fez depois correr, 
da artéria d'outro cão, quasi 10 ce. de sangue, 
para cada um dos copos. Então, observou que, 
o sangue, só coagulava nos copos em que havia 
solução de peptona sem ter passado peio fígado 
extirpado, porque nos outros acontecia o con
trario. 

PROPRIEDADES THERAPEUTICAS—A peptona, 
antes que isso nos pareça paradoxal, é empre
gada como medicamento anti-hemorragico. 

Foram No!f e Herry que primeiro reco
nheceram esta propriedade, dando injecções de 
peptona de Witte a indivíduos atacados de 
hemophilia. 

De passagem devo dizer que a peptona de 
Wite, como, aliaz, todas as peptonas que se ven
dem nos mercados, não é peptona verdadeira, 
mas um conjuncto d'albumoses, por ser muito 
difficil a sua obtenção no laboratório. 

Todas as semanas deu. durante dois ou 
três mezes, uma injecção profunda, no tecido 
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cellular subcutâneo ou nos músculos, de doses 
decrescentes a partir de 10 c.c. da solução: 

Peptona de Wite. . . cinco gr. 
Chloreto de sódio. . cincoenta centigr. 
Agua distillada . . . . cem gr. 

Os resultados obtidos foram muito mais 
rápidos que com injecções de soro de cavallo. 

Como se comprehende este resultado, sendo 
a peptona um agente anticoagulante? E que a 
peptona só determina a diminuição da coagula-
bilidade sanguínea, sendo injectada em dose 
grande e muito bruscamente. 

Em dose pequena (dose terapêutica) em 
vez de anticoagulante é, pelo contrario, coa
gulante. 

Segundo Nolf e Herry, a peptona e.stimula 
os órgãos encarregados da elaboração d'albu-
minas do plasma sanguineo, donde resulta a 
immunidade do organismo contra as substan
cias anticoagulantes. 

Estas substancias existem normalmente no 
sangue. 
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Diversos physiologistas teem posto em evi
dencia as mais importantes. 

Segundo Schmidt, existem nos glóbulos 
brancos, um fermento coagulador, o fibrino-
-fermento, a que deu o nome de thrombina; e 
outro producto, de propriedades inteiramente 
contrarias, a cytoglobina. 

Lilienfeld, tirou do leucocyto duas outras 
substancias, antagónicas também, a leuconu-
cleina e a histena. 

Delezenne, suppõe que estas substancias se 
correspondem e não differem entre ellas senão 
pela quantidade de impurezas que cada uma 
contem. Esta supposição é appoiada por Pake-
lharing, que indentifica a thrombina de Schmidt 
com a leuconucleina de Lilienfeld. 

Nolf, por sua vez, demonstra a existência 
d'uma outra substancia segregada pelos leuco-
cytos, a que dá o nome de thrombase, a qual 
contrapõe á antithrombosina, que vem a ser a 
tal substancia fabricada pelo fígado, a que 
anteriormente nos referimos. 

Parece bem estabelecido hoje que estas 
substancias teem uma acção inversa sobre a 



NO TYPHO EXANTHEMATICO 61 

coagulação do sangue, mas equilibram-se de 
tal maneira, que, no estado normal, o sangue 
manten-se com a sua fluidez propria. 

Ora, na hemophilia, ha um desiquilibrio, 
entre as substancias coagulantes e anticoagu
lantes, resultante da predominância d'estas 
É este desiquilibrio que Nolf remediou pela for
ma que referimos. 

Este mesmo desiquilibrio demonstra-se em 
todos os estados hemorragiparos, como a pur
puro hemorrágica, a hemoglobinuria paroxis-
tica «a frigore», etc. Nolf em todas tem feito ex
periências com a peptona, dizendo ter obtido bons 
resultados. 

* * 

PROPRIEDADE ANTI-INFECCIOSA DA PEPTONA — 

A peptona não possue, somente, a propriedade 
coagulante a que vimos de nos referir. 

Nolf, notável professor belga, quem, princi
palmente, tem estudado esta substancia, notou-
-lhe ainda outra propriedade, que vem a ser a 
anti-infecciosa, 
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Com o intuito de combater o meteorismo 
abdominal n'uma doente de febre typhoide, 
lembrou-se de injectar-lhe peptona, visto que, 
esta substancia, injectada na veia d'um cão,"pro
duz no seu intestino uma contracção enérgica. 

Escolheu a dose de 3 centigr. de peptona 
seca por kilogr. de peso do doente. A quantidade 
total de peptona, l^ò, dissolveu a em 200 cm.3 

de solução salina isotoniea. 
A injecção foi dada muito vagarosamente, 

teudo demorado quasi meia-hora a fazer entrar 
todo o liquido na veia. Passada hora e meia 
a doente foi tomada d'um violento arripio e a 
temperatura subiu de 40,°6 a 42°. 

Uma hora depois, a temperatura começava 
a descer e, no dia seguinte, estava a 36,°6 com 
grande melhoramento do estado geral. A tem
peratura volta a subir de novo, mas sem attingir 
o nivel a que chegou primeiro. A evolução da 
doença fez-se com toda a, regularidade para a 
cura. 

«A reacção, diz Nolf, foi extremamente 
nitida e os resultados muito felizes, para que 
novos ensaios não fossem tentados». Fez, effects 
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vãmente, mais experiências com os mesmos 
magníficos resultados. 

Analysando os effeitos observados, diz que, 
as injecçõe sintra-venosas, produzem dois resul
tados:, um immediato, que vem a ser a subida 
da temperatura seguida d'uma queda e d'outra 
subida, que não chega, geralmente, a attingir o 
grau da primeira ; e o resultado longinquo, que 
se concrétisa no abaixamento notável do nivel 
medio da curva thermica por injecções pos
teriores. 

O resultado immediato depende, natural
mente, da dose injectada. Assim, se se injectar 
uma dose de 5 ou 6C-3 de solução dep eptona a 
10 %,obtem-se um resultado um pouco différente 
do que se obtém quando se injectam 7 a 10c'3. 

A subida da temperatura, no primeiro caso, 
não se faz tão depressa, nem ó acompanhada 
d'um arripio tão violento como no segundo. 

Além d'isso, este arripio é seguido d'uma 
sudação abundante e d'uma queda da tempera-
tnra quasi até ao normal. 

Quando a injecção é dada de manhã, o mini-
mo thermico observa-se entre as 4 e 6 da tarde 
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e conserva-se n'este nivel durante toda a 
noite. 

As vezes, a temperatura não cahe com esta 
facilidade e mesmo só de noite é que se dá um 
abaixamento, que se continua no dia seguinte e 
se acompanha de suores profusos. 

A dose pôde ser elevada a 12 ou 15 ca, 
conforme a robustez dos doentes ; e, quanto mais 
forte fór, melhor é a sua reacção ; a não 
ser em alguns que são, por assim dizer, 
refratarios a qualquer dose. 

O melhor effcito parece produzir-so 
quando se dá a injecção no principio da 
manhã, estando o doente em jejum.' 

As vantagens d'esté methodo não são 
absolutas porque também ha inconvenientes 
e difficuldades. 

Sabe-se que as injecções de peptona pro
vocam uma queda notável da pressão san
guínea, facto constatado, pela primeira vez, 
por Schmidt-Mulheim. 

Esta queda é devida, segundo Thom
pson, a uma dilatação de todos os vasos 
do corpo e não a uma dilatação-dos vasos 
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da região splanchnioa, como, no principio, 
se suppunha. 

Porisso, não se deve dar uma injecção 
muito rapidamente para evitar o «shok pepto

nico», o que é muito fácil em doentes hypo

tensos, como são todos os possuidores de 
doenças infecciosas. 

O «shok peptonico» consiste em um mal 
estar geral, uma agonia mesmo, experimen

tada pelo doente pouco depois de ter princi

piado a injecção. 
O coração e mesmo as artérias, batem 

fortemente. O pulso é cada vez mais fre

quente, pequeno edepressivel. 
O doente é ás vezes, acomettido de tosse 

e dyspnea que lhe provocam nauseas e 
vómitos. 

O «shok peptonico» é tanto mais pronun

ciado quanto mais grave ■ é o estado do 
doente. 

Depende também da qualidade da peptona 
e da rapidez da injecção. Ha peptonas que 
produzem o «shok» com uma rapidez incrível, 
devido, talvez, a estarem já em principio de 
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putrefação, o que so reconheço pelo cheiro, 
mais ou meãos activo, de carne podre, que 
d'ellas se desprende. 

A injecção deve ser dada com a maxima 
lentidão: uma dose de 10 a 15 cm. deve durar 
alguns minutos. 

Um ajudante deve estar a observar o pul
so ; e, se a sua accelaração, passa de 140 pulsa
ções, deve-se interromper a injecção durante 
algum tempo. 

Se a pressão arterial accusa, ao oscillome-
tro Pachon, menos de 7 cm. de mercúrio, écon
veniente levantar o «tonus» por uma injecção 
subcutânea d'adrenalina a 1/icco. Se a tensão é de 
5 ou 6 cm. de mercúrio, juncta-se, á solução de 
de peptona, ]/2 milig. d'adrenalina para neutra
lisai' o effeito hypotensor. 

A acção anti-infecciosa não é especificada 
febre typhoide. Pode obter-se em todas as infe
cções agudas, toes como septicemias, d'origem 
medica e cirúrgica, do streptococo pyogenio; e 
staphylococcias d'origem medica, com a condi
ção de se empregar nos primeiros dias, antes 
de qualquer localisação pulmonar. 
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Não sendo uma medicação especifica, será 
vantajoso de a associar á urotropina na febre 
typhoide, e, ao salicylato de sódio, em todos os 
casos de rheumatismo, em que este medica

mento falhe. 
A acção da peptona incide unicamente no 

estado septicemico do sangue e não em colle

cções purulentas localisadas, que não podem 
ser curadas senão por methodos cirúrgicos. 

* 

Não sendo a peptona um agen'e antiinfec

cioso especifico de qualquer doença, lembreime 
de a empregar no typho exanthematico. 

Os resultados excederam toda a minha es

pactativa e só me pesa de não poder continuar 
as minhas experiências. 

Mas analysemos os resultados apontados 
em cada uma das observações, cuja descripção 
termina o meu trabalho, e ponhamolos em pa

rallelo com aquelles a que chegou Nolf. 
Q facto mais patente do poder antiinfec



6 8 AS INJECÇÕES INTRAVENOSAS DE PEPTONA 

cioso da peptona, no typho exanthematico, é o 
enourtamente do cyclo da doença, como se vê 
bem á evidencia, nos graphicos que adeante 
apresento. 

O graphico da 1.» observação, mostra-nos 
a declinação da curva da temparatura no fim do 
7 ° dia; o graphico da 4.íl observação, no fim do 
9.° dia; o da 8.a observação e o da l l . a , no 
fim do 8.° dia; o da 10.a, no fim de 10 dias. 

E facto que, n'alguns doentes, a tempera
tura teve que percorrer o seu cyclo, a despeito 
de, o meu tratamento, ser auxiliado por outros 
medicamentos, como aconteceu com o doente 
da 3.a observação. 

Comtudo, se a temperatura não é modificada 
pelo medicamento, é, pelo menos, o estado geral, 
o que já não é pouco, pois quasi nos garante a 
passagem para a cura, no momento da crise. 

Como qualquer medicamento, a peptona 
não é panacea ou remédio milagroso. Porisso 
não evitou que a doente da 5.a observação tivesse 
fallecido. 

A esta doente, em virtude do seu mau 
estado geral, não cortei por completo, como 



NO TYPHO EXANTHEMATICO 6 9 

costumava, a medicação que lhe havia sido pres-
cripta e que resumia toda a metralha medica
mentosa, digamos, que éde uso empregar-se no 
tratamento dos typhosos, nos nossos hospitaes. 

Portanto, não se pode attribuir a morte da 
doente ao effeito depressor da peptona, pois alem 
de estar como os medicamentos que o annula-
vam, a doente só fallecea passados dois dias 
depois da ultima injecção. 

Diz Nolf que, com 5 ou 6c3 de solução 
de peptona a 10%, já se pode observar uma 
elevação da temperatura, uma ou duas horas 
depois da injecção. 

Nunca obtive reacção com essa dose e nem, 
ás vezes, com a de 7 ou 8c-3. Também só obtive 
arripios com doses superiores a 10c-3. Comtudo 
a sudação fazia-se e a diurese augmentava. 

A sudação era geralmente precedida d'uma 
sensação d'afrontamento, d'um mal estar geral, 
que tinha pouca duração. 

A dose, que julgo fazer melhor effeito, é a 
de 12o-3 que nunca ultrapassei. 

O shok peptonico, em começo, só o observei 
na doente que falleçeu conforme a referencia 



7 0 AS INJECÇÕES INTRAVENOSAS DE PEPTONA 

da respectiva observação. De dores de cabeça, é 
que ouvi, ás vezes, queixarem-se os doentes. 

A que atribuir estas pequenas differences? 
Provavelmente á qualidade da peptona. Eu 
empreguei a peptona da casa Chassaing, que 
me disseram ser a mais pura e julgo que Nolf 
empregou a de Witte, conforme o costume em 
experiências d'outra ordem. 

é 

* # 

• J 

Pelo que vimos de referir, a reacção provo
cada pela peptona, é análoga á dos metaes col-
loidaes. 

Por outro lado, alguns metaes colloidaes, 
principalmente o ouro colloidal, podem produ
zir um «shok» tão violento como o mais violento 
provocado pela peptona. «A explicação d'esta 
indentidade nos effeitos, diz Nolf, deve ser pro
curada numa indentidade de causa». 

Os metaes colloidaes dão, em geral, suspen
sões colloidaes pouco estáveis na agua distil-
lada. Para remediar este defeito, isto é, para 
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tornar maia segura a sua estabilidade, costu
mam os industriaes, juntar a estas soluções, 
peptona, gelatina, soro, etc. D'esta maneira, 
em vez de se injectar colloïde metálico, como 
se julga, vae se injectar a materia suspensora. 

O medico inglez Auld, a quem tinha 
acabado a platina colloidal que andava a expe
rimentarem doentes de febre typhoïde, mandou 
preparar prata colloidal, na impossibilidade de 
adquirir a platina. Notou então que, o seu 
effeito, em doses de 3 a 5 c-3, era mais intenso 
que o da platina, o que o deixou um pouco 
intrigado. Sendo informado que essa prata 
estava protegida duma maneira especial pediu 
para lhe mandarem a substancia protectora. 

«I was, diz, somewhet surprised to find 
that reproduced very faithfully the effects of the 
colloidal silver itself balk for bulk». 

A subst-mcia protectora era a «veal peptone» 
a 0,4 por cento com 1 por cento de glucose. 

G. Lyon, n'um dos últimos, números da 
Presse Médicale, falando do tratamento da 
grippe, diz que a propriedade anti-infecciosa 
dos metaes colloidaes é independente da sua 



1% AS INJECÇÕES INTRAVENOSAS PE PEPTONA 

natureza e parece ser attribuida ao» corpos 
empregados para estabilisar, taes como a pe-
ptona, glycocola, gommia, etc. 

Qual é o mecanismo da acção da peptona ? 
Deve ser egual ao dos metaes colloidaes; mas, 
nem, pelo que diz respeito a estes, se sabe 
alguma coisa de positivo, embora muito se 
tenha falado sobre o assumpto. 

A peptona, como os metaes colloidaes, 
provoca uma lencolyse verdadeira, sendo 
injectada em dose therapeutica porque em 
dose grande «exerce, diz Delezenne, uma 
acção conservadora evidente sobre os glóbulos 
brancos». 

A destruição parece fezer-se nas depen
dências dos polynucleares neutrophils , 
observando-se, ao mesmo tempo, um au
gmenta de polynucleares macrophagos, cuja 
vitalidade é exaggerada e se reconhece pelos 
constantes movimentos amiboides de cada 
um d'elles. 

Enfim, a sua acção será devida aos fer
mentos leucocytarios, desprendidos dos gló
bulos brancos destruídos, que vão actuar 
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sobre as toxinas que neutralisam e sobre os 
micróbios que destroem. 

Tentei fazer a determinação da formula 
leucocytaria, antes e depois da injecção de pe-
ptona, para observar as modificações que se 
iam operando nos glóbulos brancos do sangue 
do doente, mas não o pude fazer por causa da 
escassez de material na Faculdade. 

Tenho pena, porque essas observações 
deveriam ser curiosas e serviriam, para con
firmar pelo laboratório, os resultados clínicos 
que obtive. 



/ 
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OBSERVAÇÕES 

\ 



I 

A. F., doente n.° 2461, enf. n.° 4, do Instituto 
Moderno. Entrada em 3 de abril. Doente de i. 

Exame em 5. 
Queixava-se de fortes dores de cabeça, mal 

estar geral, insomnias, vómitos ás vezes. 
Apresentava-se com fácies vultuoso, olhos inje

ctados, lábios seceos bem como a lingua, que estava 
levemente feudilhada e muito saburrosa, haleiná 
fétida. 01har'hébété.'7Constipação. Polakinria. 

Pulso pequeno, hypotenso, 114 pulsações. 
Ruidos do coração muito abafados, especial

mente o primeiro. Começava a apparecer o exan
thema nos braços e peito. 

Tratamento — O que lhe haviam feito : sulfato de 
sódio, óleo camphorado e loções. Gortei-o. Era 5 ás 
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11 h. m. dei-lhe uma injecção de peptona de 8CC- A. 
reacção foi pouco sensível ainda que a temperatura 
subisse, passadas 2 h., de 39,1 para 40°. 

Ás 6 t. estava a 39°,8. Comtudo o doente disse 
no dia seguinte «estar ura pouco mais aliviado.» 

Em 7 nova injecção de peptona de 8CC- A tempe
ratura passadas duas horas era de 39°,8, á tarde 39°,4. 

No dia seguinte éra de 39a. 
O doente disse ter suado muito durante a^noite 

e de manhã. 
De tarde o exanthema começava a desapparecer 

e a temperatura desce a 38°,4 como indica o graphico. 
Duração, 7 dias. V. graphico. 



II 

A. F. S., tecelão, enf. n.° 4, do Instituto Moderno. 
Doente desde 31 de março. Entrada em 3. 

Exame em 6. 
Palidez, catarro nasal, epistaxis, lingua mnito 

saburrosa, exanthema generalisado. 
Evacuações diárias. Urinas carregadas e reduzi

das, volume 1000 gr. 
Queixava-se de dores de cabeça, mal estar 

geral, tosse, insomnias. Delírio tranquille 
Pulso pequeno, hypotenso, 116 pulsações. Coração 

com os ruidos abafados no foco mitral, não se ouvindo 
1.° no foco aórtico. Congestão pulmonar dupla. 

Tratamento— Haviam-lhe dado : sulfato de sódio, 
óleo camphorado e adrenalina. 

Dei-lhe em 6, ás 10 h. m., uma injecção de 8CC' de 
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peptona. Ás 44,5 h. o doente sentiu um arripio e a 
temperatura subiu n'esta altura a 40°,2. 

Ás 7 t. a temperatura estava a 39,2. No dia 
seguinte tinha descido a 38,3. 

O doente estava de aspecto risonho e pediu-me 
de comer. Diz ter suado muito e que durante a noite, 
dormiu alguma caisa, não tendo dormido mais porque 
a tosse não o deixava. 

O pulso menos accelarado (100 puis.). As urinas 
ainda que carregadas eram mais abundantes (1400^). 

No dia 8 passou ainda melhor a noite posque a 
tosse o apoquentava menos e o catarro nasal estava 
diminuído. O pulso com a mesma frequência. A con
gestão ia a desapparecer, não se ouvindo senão 
quasi signaes de bronchite. O exanthema a extin-
guir-se. Em 9 de manhã o mesmo estado. Em 40, 
fiquei muito admirado por ver marcado no graphico 
a temperatura de 40° da tarde do dia anterior. O 
doente disse ter passado muito mal a noite e a tarde 
do dia antecedente. O pulso muito frequente (120 
puis.) e notavelmente hypotenso. A congestão vol
tou a apparecer. Deu-se-lhe então soro adrenalinado 
por causa da hypotensão. 

A temp, cahe em 11 para não subir mais. 
Duração, 40 dias. 
Obs. O doente disse que, em 9, quando foi evacuar 

apanhou frio vindo d'uma janella próxima do seu 
leito. Isto pode explicar a complicação. 



I l l 

A. M., operário, 17 annos d'idade. Doente desde 
3 d'abril. Entrada em 4 para a eiif. n.° 4, do Instituto 
Moderno. 

Exame em 6. 
Exanthema não generalisado, catarro naeal, 

epistaxis, fácies vultuoso, hiperemia conjunctival. 
Lingua seca, vermelha nos bordos, com tremulo. 
Cephalalgias e mal estar geral. 

Tinha dores por todo o abdomen, especialmente 
na região hepática, 

Pulso pequeno, 116 pulsações. 

Tratamento — Em 5 sulfato de sódio. 
Em 6, inj. de 8CC- de peptona ás 10 h. m. 

Nenhuma influencia a registar. 
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Em 7 deram-se-Ihe clysteres frios e era 8 óleo 
camphorado. 

Em 10 dei-lhe nova inj. de peptona (9CC) ás 11,5 
h. m. A temperatura subiu a 40°,3. á 1,5 h. t. para 
descer á tarde a 39». O pulso frequente (114 puis.). 
A temperatura ainda não cahiu d'esta vez, embora 
o estado geral tivesse melhorado. Só em 12 é que a 
temperatura declinou de vez. 

Duração, 12 dias. 

/ 



IV 

M., C. domestica, solteira, 19 armos d'idade. 
Entrada em 6 d'abril para a enf. n.° 7, do Instituto. 
Doente desde 2, 

Exame em 7. 
Hiperemia conjunctival, lingua seca, saburrosa e 

rendilhada. Lábios crestados. Expectoração sanguínea, 
epistaxis. Cephalalgias. Exanthema. 

Os ruidos cardíacos pouco sonoros. Pulso pe
queno e hypotenso, 106 pulsações. 

Urinas reduzidas, 800 sr-
A respiração era rude nos vertices e as bases 

dos pulmões ligeiramente congestionadas. 

Tratamento — Haviam-lhe dado : sulfato de sódio, 
óleo camphorado e loções. Cortei esta medicação e ini
ciei o tratamento pela peptona, em 7. Injrctei-lhe 7CC' 
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A doente não accusou reacção e a temp, de 
39»,8, ás 6 da tarde d'esse dia, subiu em 8 para40°.2. 

Em 9 á tarde pareceume peor, muito adyna

mica, com obnubilação mental, pulsações, 112, o 
que me levou a apontar no meu caderno «estado 
geral mau». As 5 h. t. dei lhe uma inj. de 10cc de 
peptona. A temp, tirada ás 7,5 h. marcava 40°. 

Dias se daiirçi £ ] *j J . ' «j *~ Tf it ft í/4 g 
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Em 10 de manhã, a temperatura estava a 38*,2 
o pulso menos frequente (98 puis.) o exanthema 
quasi sem traços. A doente disseme que ao princi

pio da noite suou abundantemente, e dormiu depois 
com toda a serenidade. 

Duração, 9 dias. V. graphico. 



V 

A. L., doente n.' 2044, enf. n.9 7, do Instituto 
Moderno, solteira, 22 annos d'idade. 

Entrada era 8 d'abiïl. Doente desde 1. 
Exame em 9. 

* 
Queixava-se de fortes dores de cabeça, uma sen

sação d'oppressào • horrível e de insomnias: Delírio. 
Constipação. Lingua fendilhada, coberta d'uminduto 
negro que se extendia ás gengivas, que sangravam. 
Signal de Nó. 

O ventre estava tympanisado e era doloroso á 
pressão em quasi toda a extensão. 

Exanthema petechial. Congestão pulmonar, mais 
accentuada na base do pulmão direito. 

Dos ruidos cardíacos, só se ouvia o 2.° em qual
quer dos focos d'auscultaçao. 

Pulso pequeno, hypotenso e frequente (116 puis.). 
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Tratamento — O que lhe haviam feito : alcool cam-
phorado (2 inj. de 5CC-) 250 gr. de soro adrenalinado, 
loções e clysteres. Este tratamento continuou. 

Em 9 ás 5,5 h. t. inj. de 10cc- de peptona. A tem
peratura ás 8,5 h. t. sahiu de 39°,6, tirada ás 5,5 h. 
a 40°,4. No dia seguinte cahin para 36°,7, mas o pulso 
continuava frequente (120) e/além d'isso, dicrote. 

A congestã© do lado esq. era maior. As dores de 
cabeça continuavam. Em virtude do seu mau estado 
geral e da hypotensão arterial, não proscrevi a medi
cação que lhe vinha sendo feita de principio. 

Em 10 de tarde a temp, era de 36e,2. Em 11, 
paréceu-me melhor e, porisso, cortei-lhe t®da a 
medicação, com excepção da adrenalina, clysteres e 
loções. O pulso era menos frequente (116 puis.) e 
mais em correspondência com a temperatura (38°,2). 

Dei-lhe 2.a inj. de 10cc' de peptona ás 7 h. t. Apesar 
de todos os cuidados com que principiei a dar a inj., 
a doente começou a queixar-se de opiessão e dores de 
cabeça violentas que me obrigaram a interrompe-la. 
Mandei-lhe dar um copo d'agua e após o deecanço de 3 
a 5 m. pude continuar a injecção sem repelição do 
precalço. A temp, ás 8,5 era de 38°,8 como antes da inj. 
Gomtudo, no dia seguinte de manhã, a doente tinha 
bom aspecto e mesmo estava mais animada. Á tarde 
sentiu-se peor, foram-lhe dadas inj. de soro physio-
logico e cafeina, mas, a despeito de tudo isso, a 
doente falleceu ás 7 h. m. do dia seguinte. 



VI 

A. E., 25 annos d'idade, solteira, fiandeira, 
doente n.° 2365, enf. 2, cama 9, do Hospital Santos 
Pousada. Entrou em 10 d'abril com 10 dias de 
doença. 

Exame em 10. 
Catarro nasal, lingua secca, vermelha nos bordos, 

saburrosa e fendilhada no centro. 
Tinha tosse. Dores sobre o fígado, á pressão. 

Cephalalgias, signaes de bronchite. 
Pulsações, 122. Urinas carregadas e reduzidas — 

900 gr. 

Tratamento — Foi simplesmente com peptona. 
A primeira inj. foi dada mesmo no dia 10 á tarde* 

A temperatura, passada 1,5 h. passou de 39*,8 
a 40°,2. 
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No dia seguinte dizia-se um pouco melhor, mas 
ainda tinha dores de cabeça. Em 12, á tarde, nova 
inj. de 10cc- de peptona. A temperatura subiu, 
passadas 2 h., de 38°,8 a 40°,1. A doente diz que se 
sentiu, pouco depois, muito afrontada, tendo suado 
muito em seguida. No dia seguinte, as cephalalgias 
tinham desapparecido, já tinha appetite e a tempe
ratura estava a 38°,8 continuando a declinar nos dias. 
seguintes. 

Duração, 12 dias. 

* 



VII 

M. N., doente n.° 2337, da enf. n.° 2, do Hospital 
Santos Pousada, solteira, 3S annos d'idade. 

Entrada em 9 d'abril. Doente desde 2. 
Exame em 10. 
Estado geral não era muito grave. Lingua sabur-

rosa. Tinha muita tosse e dores de cabeça. 
- O pulso não accusara desmarcada hypotensão. 
Numero de pulsações, 98. O coração batia regu
larmente. 

Em 10 ás 6 h. t. primeira inj. de 10cc- de peptona. 
A temperatura antes da inj. era de 39%1 d'alli por duas 
horas estava a 40. No dia seguinte continuou elevada. 

Em 12, nova inj. de 10cc- ás 5,5 h. t. A temp. 
que, antes da injecção, era de 40° desceu ás 6,5 h. 
para 39°,2 e ás 7,5 para 39°. 

No dia seguinte a doente estava muito melhor 
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sendo a temperatura 38*,4. A temperatura conser-
vou-se entre 38° e 3& durante 5 dias, apesar de, 
em 14, lhe ter dado nova inj. 

Parece-me que esta febre dos 5 dias provinha 
d'uma infecção uterina e não do typho, pois desde 
que se começou a dar-lhe irrigações, a temperatura 
cahiu. 

Duração, M dias, contando com a complicação. 



VIII 

E. R.} 23 annos, solteira, costureira, doente n.° 
2413, enf. n.° 2, do Hospital Santos Pousada. 

Entrou em 11 d'abril. Doente desde 4. 
Exame em 12. Fácies vultuoso, olho3 injectados, 

exanthema papuloso generalisado, lingua secca e co
berta d'um induto negro. Dores no peito, falta fl'ar, inso
mnias. Nos pulmões surprehendiam-se alguns sibilos. 

0 1.° ruido cardíaco quasi imperceptível. Pulso 
pequeno, depressivel e frequente (118 puis,). 

Tympanismo abdominal e dores sobre o fígado 
especialmente. Urinas carregadas e reduzidas. 

Tratamento — Em 12, ás 12 h. m., inj. 10 <?,-
peptona. A temperatura ás 3 h. t. subiu para 40°, 
conforme o graphico. 

No dia seguinte, a doente diz ter-se sentido 
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peor pela hora da maxima temperatura, mas depois 
suou bastante e ficou melhor, chegando mesmo a 
dormir alguma coisa. 

O exanthema linha desapparecido. O volume da3 
urinas de 900 gr. passou a 1209. A temperatura 
começou a cahír sensivelmente, estando em 14, de 
manhã, em 39°. N'esse dia dei-Jhe nova inj. de 12cc- de 

tiles dj doença 
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peptona. Á 1 h. t., a temperatura, eslava em 39°,5, ás 
2 h., em 40°,1. Ás 6 fui encontra-la a dormir muito 
serenamente. D'ahi por um bocado estava acordada e 
disse-me que não sentiu arripio algum, mas sim 
uns suores a que se seguiu uma sensação de alivio, 
pelo que poude dormir umas 3 horas. 

Duração, 8 dias. V. graphico. 

íiHl . 



IX 

R. M. O., solteira, 22 annos, vendedeira ambu
lante, doente n.° 2408, enf. n.° 2, do II. Santos Pou
sada. Entrou em M d'abril. Doente deEde 3. 
. Exame em 12. 

Exanthema ligeiro no peito, pernas e costas. 
Fácies vultuoso. Lingua secca e saburrosa, cephalal
gias, tosse, insomnias. Dores sobre o fígado, á pressão 
Meteorismo abdominal, constipação. 

Os pulmões nada de notável apresentavam. 
Ruídos cardíacos abafados. A temperatura do 

dia antecedente, á tarde, era de 40°. 

Tratamento — Tinha sido medicada em 11 com 
estrychnina, esparteina e clysteres, medicação que 
em 12, cortei. 

N'esse dia, inj. de peptona (10cc) ás 12 h. A 
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temperatura de 38°,5 subiu a 39°,5, ás 3 h. No dia 
seguinte, a temperatura, não desceu de 39*,1. Em 14, 
nova inj. de peptona (12cc). A temperatura que antes 
da inj. era de 38°,1, subiu á 1 h. a 39*,4, mas, ás 2, 
estava a 38°,9. A doente, ás 4 h. t. dormia a somno 
solto e, d'ahi por deante, continuou muito bem, 
ainda que, em 15f a temperatura se conservasse 
elevada para só declinar definitivamente em 16. 

Duração, 13 dias. 



X 

D. O,, fiandeira, 19 annos, solteira, doente n." 
765, da enf. n.9 2, do Hospital Santos Pousada. 
Entrou em 28 d'abril. Doente desde 25. 

Exame em 1 de maio. Exanthema generalisado, 
fácies vultuoso, lingua muito secca, fendilhada, tendo 
um induto negro a cobri-la. 

Gengivas a sangrar. Adynamia. Constipação. 
A respiração é rude no vértice do pulmão 

esquerdo e na base do direito ouvem-se alguns 
garridos de congestão. Pulso pequeno, hypolenso e 
frequente (110 puis). Ventre tympanisado. 

Tratamento - Haviam-lhe dado estrychnina, espar-
teina, clysteres e loções, medicação que cortei. 

Em 1, inj. de peptona, só de 5C% porque a 
doente moveu o braço e não pude continuar. 
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Em 2, nova inj. de peptona de 10cc- A. tempe
ratura subiu á 1 h. t. de 39°,2 a 40°,2 e ás 2 h. 
descia a 39°,4- A doente disse-me, no dia seguinte 
que, após a inj., suou muito e teve muito calor. 

O estado geral modificou-se para melhor, o 
exanthema desappareceu, mas a temperatura, no 
dia 3, conservou-se entre 40° e 40°,1. 

"blaz da doença 
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No dia 4, nova inj. de peptona (12cc). Esta 
produziu-lhe um arripio seguido de suores abundan
tes. Em 5, a temperatura estava de manhã a 38 ',2, 
para .continuar a descer. 

Coisa curiosa; a mulher continuou a suar no 
dia seguinte ao da inj. e d'isso se me queixava. 

Duração, 10 dias. V. graphlco. 



XI 

M. h, creada, 28 annos, casada, doente da enf. 
D.8 % do Hospital Santos Ponsada. Entrou em 27 
d'abril, doente desde 25. 

Exame em 29. 
Facies vultuoso, exanthema generalisado, lingua 

secca e eaburrosa. Dores de cabeça e mal e.-tar geral. 
Tosse. Pulío pequeno, hypotenso, 120 pulsações p. 
minuto. Os ruidos do coração eram muito abafados, 
principalmente o 1.°, que era quasi imperceptível. 

Signaes de bronchite em quasi toda a extensão 
dos pulmões e de congestão pulmonar nas bases, 
mais accentuados do lado direito. Tympanismo abdo
minal e dores á pressão sobre o fígado. Constipação. 

Tratamento —O que lhe haviam feito: sulfato 
de sódio, estrychnina, eeparteina, óleo camphorado. 



98 OBSERVAÇÕES 

Corteilhe toda esta medicação e deilhe, em \ de 
maio, uma injecção de 7CC de peptona. Passadas 3 h. 
a temperatura sobe de 39° para 40°,2 para, depois 
d'uma sudução, descer novamente para 39,°8, ás 6 
da tarde. No dia seguinte, a mulher diziase melhor, a 
tosse linha diminuído, os signaes de bronchite e con

gestão reduzidos, a temperatura estava a 39/2. 
Ao meio dia nova inj. de 7CC- de peptona. A, 

temperatura tirada ás 10 h. era de 39,3. A reacção, 
após a inj. de peptona foi nulla, mas a temperatura 
desceu a 39», continuando a descer, d'ahi em deante, 
para não subir mais, como se vê no graphico. 

Duração 8 dias. V. graphico. 
L'iss óa Gcença t i> 7 i T -//> / / 4& M /* / f 

R. r>. T —•)-'■■ .... - dtz ..■{... ' - vi ! ..!,. 

40 160 41° 

35 140 40° 

30 120 39° 
■«***& v 

25 100 38» 
. %#~». 
20 80 37° 

15 60 35» 

10 40 35"= 

! ■""H \ •-•}; . .1 - ■ 

i t ; 
40 160 41° 

35 140 40° 

30 120 39° 
■«***& v 

25 100 38» 
. %#~». 
20 80 37° 

15 60 35» 

10 40 35"= 

1
—1— ' T r r - j 1—1— t - L l i . 40 160 41° 

35 140 40° 

30 120 39° 
■«***& v 

25 100 38» 
. %#~». 
20 80 37° 

15 60 35» 

10 40 35"= 

í . . . - 4 — ....'.(.:.„.. ■ ■ -

V.""V" -■-1—V -.r 

r 

40 160 41° 

35 140 40° 

30 120 39° 
■«***& v 

25 100 38» 
. %#~». 
20 80 37° 

15 60 35» 

10 40 35"= 

i ' - ....] ■ ; ■ " : ' 

r 

40 160 41° 

35 140 40° 

30 120 39° 
■«***& v 

25 100 38» 
. %#~». 
20 80 37° 

15 60 35» 

10 40 35"= 

"Tn 
— l l i l . .1 

7" \f\ 'A - • ■ ...,,, 
■ ; ■ " : ' 

r 

40 160 41° 

35 140 40° 

30 120 39° 
■«***& v 

25 100 38» 
. %#~». 
20 80 37° 

15 60 35» 

10 40 35"= 

"Tn 
— l l i l . .1 

7" 

4... . . ■ ■ ■ ■ ; ■ ■ -

:::!:..: 
r 

40 160 41° 

35 140 40° 

30 120 39° 
■«***& v 

25 100 38» 
. %#~». 
20 80 37° 

15 60 35» 

10 40 35"= 

... 'I.... - j f ^— 
$ ■ : . . . . ^ 

; 

40 160 41° 

35 140 40° 

30 120 39° 
■«***& v 

25 100 38» 
. %#~». 
20 80 37° 

15 60 35» 

10 40 35"= 

... 'I.... - j f ^— 
$ ■ : . . . . ^ 

( ■ - , . . 

40 160 41° 

35 140 40° 

30 120 39° 
■«***& v 

25 100 38» 
. %#~». 
20 80 37° 

15 60 35» 

10 40 35"= 

..y 
ZlZ •^ kiX-v fc, j ' " : ' t*" ( ■ - , . . 

"..;. 

40 160 41° 

35 140 40° 

30 120 39° 
■«***& v 

25 100 38» 
. %#~». 
20 80 37° 

15 60 35» 

10 40 35"= 

—ti -..».. 
"..;. 

: 

40 160 41° 

35 140 40° 

30 120 39° 
■«***& v 

25 100 38» 
. %#~». 
20 80 37° 

15 60 35» 

10 40 35"= 

*._. t^ ■ — ; - ■ * . ' 

.....,*..,... 
f 

40 160 41° 

35 140 40° 

30 120 39° 
■«***& v 

25 100 38» 
. %#~». 
20 80 37° 

15 60 35» 

10 40 35"= 

f ! 

40 160 41° 

35 140 40° 

30 120 39° 
■«***& v 

25 100 38» 
. %#~». 
20 80 37° 

15 60 35» 

10 40 35"= 

- ■ - ; 

~iL niWfW. 
V . . f : :\ t—. ...... ..... ";"T"" 

40 160 41° 

35 140 40° 

30 120 39° 
■«***& v 

25 100 38» 
. %#~». 
20 80 37° 

15 60 35» 

10 40 35"= 

r i z ~ :z. m Sfe 
H " 
Sjflj 

? 

? 

40 160 41° 

35 140 40° 

30 120 39° 
■«***& v 

25 100 38» 
. %#~». 
20 80 37° 

15 60 35» 

10 40 35"= 
...iã m ■■■■J ff i *6ïL> sr4i-t ~w 

■4f"f 

40 160 41° 

35 140 40° 

30 120 39° 
■«***& v 

25 100 38» 
. %#~». 
20 80 37° 

15 60 35» 

10 40 35"= \ i ■ r ; i i i ■ ' : f I . 

PODE IMPRIMIR-iE. 

Maximiano Lemos. 
VISTO. 

Teixeira Bastos. 
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Principaes erros 

PAO. LINHA ONDE SE LÊ DEVE LER-SE 

IX Fizeste Fizestes 
XXI relha velha 

XXVI 5 estaia estala 
« 22 satifastorio satisfatório 
15 13 brouquite bronchite 
29 7 catarreos catarraes 
36 4 ourto outro 
52 4 exitem existem 
72 3 gommia gomma 
85 9 Signal de Nó Signal de Remlinger 
89 7 Accusara Accusava 
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