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Este folheto não é mais do que uma tosca com
pilação de alguns factos, uns fructo da nossa obser
vação, outros tirados de alguns livros que, sobre 
o assumpto, pudemos consultar. Não se encontrará 
aqui nem primor de redacção e de linguagem, nem 
considerações de valor e argumentos que dêem 
margem a largas discussões, porque a habilidade 
do auctor é muito escassa quer para uma, quer 
para outra coisa. A obediência a um preceito legal 
foi a única mira que tivemos em vista. 

Attendendo á nossa condição de facultativo d'um 
dos quadros de saúde do Ultramar, escolhemos para 
thema uni ponto de pathologia tropical. E por esse 
motivo, era nosso dever esmerarmo-nos possivel
mente na confecção do trabalho; mas á falta de 
recursos intellectuaes alliou-se a falta absoluta de 
saúde, e estes factores produziram um conjuncto de 
banalidades, a que temos de dar o pomposo nome 
de these ou dissertação. 

Sirvam estes motivos de atténuante a numerosas 
incorreções scientificas e litterarias que, decerto, 
abundarão n'este trabalho. 



Historia 

A descripção mais minuciosa que primeiro ap-
pareceu da febre biliosa hemoglobinurica deve-
se ao dr. Lébeau, e data do principio da segunda 
metade do século xix;Até ahi, foi esta doença, des-
cripta sob variadas denominações, sendo conhecida 
na sciencia, somente após os modernos trabalhos, 
pelo nome já apontado. 

E provável que esta doença fosse conhecida 
desde remotos tempos; porque alguns pathologistas 
da antiga Grécia descreveram, com o nome de 
kansos, uma entidade mórbida, de symptomatologia 
muito parecida com a da febre biliosa hematurica, 
entidade mórbida que, segundo pensa Littré, era 
já conhecida desde Hypocrates. Todavia Torti, não 
faz menção d'esta pyrexia na sua classificação de 
febres palustres. Nada admira, de resto, a omissão 
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feita pelo medico de Modéna, porque a doença era, 
como ainda hoje é, raras vezes observada na mór 
parte da Europa. 

As narrações das campanhas feitas nos paizes 
quentes, nos fins do século passado, deram os pr i 
meiros esboços da doença, cuja historia foi mais 
tarde, quasi totalmente feita pelos medicos da ma
rinha franceza. 

Bajon e Campet, principaes historiadores do 
grande desastre pathologico da expedição de Kou-
rou em 1763, fizeram uma descri peão geral das 
febres endémicas e epidemicas da Guyana, não 
deixando de frisar como caracter grave de algumas 
formas, o estado bilioso. É principalmente o livro 
de Campet publicado em 1802, rico em factos e 
observações detalhadas, relativas á variedade bi-
liosa, descripta por este auetor com o nome de du
pla terçã continua. 

O desenvolvimento colonial de todos os paizes 
proporcionou occasião para a doença ser estudada, 
ainda antes do meiado do presente século, em mais 
alguns pontos da zona intertropical. Aos trabalhos 
dos medicos francezes precitados, suecederam em 
1824 os de Monrad na Allemanha, os de Bayle na 
Inglaterra em 1827, e os de Menu-Descalle e Lesson 
em França (1846-1848), sobre os casos observados 
na Giúné, na Serra-Leôa e no Taïti. 

Em i85o Lébeau dotou a sciencia com novas 
observações, lançando mais luz sobre a symptoma-
tologia da doença, característica em Madagascar; e 
n'essa mesma epocha Frein, Guilasse e Lhermi-
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nier muito concorreram, por seu turno, para com
pletar os estudos d'aquelle eximio pathologista dos 
trópicos. 

Appareceram em seguida as notáveis monogra-
phias de Daullé e de Leroy de Mericourt, os quaes 
chamaram attenção do mundo medico para uma 
variedade de pyrexia palustre, caracterisada pela 
icterícia, vómitos biliosos e urinas escuras. Todos 
os medicos da marinha franceza, dirigiram n'este 
sentido as suas pesquizas ; Daudin e Martin, cons
tataram a existência da doença na Reunião e em 
Bengalla, e em 1861, deu Dutroulau publicidade aos 
seus magistraes e immortaes trabalhos, resumindo 
as observações colhidas no Senegal, em Cayenna e 
nas Antilhas. 

De então para cá vasto caminho se tem andado 
a respeito d'esté importante capitulo da pyretologia 
dos paizes quentes, que, infelizmente, ainda hoje 
fluctua n'um pélago de indecisões debaixo do ponto 
de vista da sua natureza. Succederam-se umas ás 
outras as monographias, memorias e artigos, pro
curando esclarecer mais e mais os problemas etio
lógico e pathogenico da doença, e estendendo o seu 
dominio geographico. Os medicos da armada fran
ceza continuaram os trabalhos dos seus predecesso
res, e esta forma perniciosa da infecção matemá
tica foi estudada no Senegal por Borius, Bourse, 
Ghabert, Serez e Léonard. Observações de valor 
foram colligidas por Guergueil, Forné, Rouvier, 
Abelin, no Gabão, e por Dudon e Falkenstein, no 
Congo; mas os trabalhos mais notáveis e interes-
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santés sobre o assumpto que, por assim dizer, re
mataram o primeiro período da historia, pertencem 
a Barthelemy-Benoit, Béranger-Féraud e Pellarin, 
os quaes fixaram os principaes caracteres clínicos 
da doença. 

O segundo periodo da historia da doença esten-
de-se até 1880, e no seu decurso estabeleceu-se 
entre todos os medicos que estudaram esta pyrexia 
um consenso unanime, não contestando nenhum 
d'elles a sua origem palustre. As discussões versa
ram sobre a pathogenia dos phenomenos biliares 
e urinários, havendo divergência de opiniões a res
peito da verdadeira causa da coloração da urina, 
attribuida por uns aos pigmentos biliares e por ou
tros ao sangue. 

Daullé e Béranger-Féraud, negaram a existência 
do sangue na urina, e, baseando-se nas suas obser
vações, affirmaram que a cor d'esta dependia uni
camente da materia corante da bile. 

Em breve, porém, se levantaram protestos con
tra este modo de ver. Barthelemy-Benoit e Pellarin, 
convictos de que a urina era sangrenta, admiltiram 
uma pathogenia mais complexa. Sustentaram estes 
auctores que a urina era corada pelo sangue pro
veniente de hemorrhagia renal d'origem congestiva. 

A analyse espectroscopica e a descoberta de 
Hoppe-Seyler, sobre as duas faxas de absorpção que 
caracterisam a oxihemoglobina, vieram corroborar 
em parte a opinião de Pellarin, demonstrando que 
a côr da urina dependia da presença d'esta substan
cia. 
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Em 1878 Lichteim descreveu a hemoglobinu
ria paroxystica, mostrando a acção preponderante do 
frio na sua genèse, e estes dados inspiraram a Corre 
e Karamitzas uma theoria nova. Não contestando 
a natureza palustre da doença, estes auctores reco
nheceram como indispensável para a sua genèse a 
influencia do esfriamento, cuja acção se justapõe á 
do miasma paludico. 

A partir de 1880 a febre biliosa hemoglobinu-
rica entrou n'uma nova era que marcou o inicio 
do terceiro periodo da sua historia. As opiniões so
bre a origem palustre da doença, que subsistiram 
por muito tempo sem que ninguém ousasse atacal-as, 
principiaram a ser contestadas. 

MM. George e Alcide Treille, em França, po-
zeram-se á frente d'esté movimento. Seguindo a 
corrente de ideias encetadas por Burot que rea
giu energicamente contra a origem palustre de cer
tas febres rémittentes das zonas tropicaes, invocan
do em favor d'essa opinião a sua transmissibilida
de, a sua independência do elemento pantanoso, a 
inefficacia da medicação quinica, e finalmente a se
melhança que as mesmas apresentam com a febre 
amarella; aquelles dois pathologistas pugnaram 
também, com algum fundamento, pela independên
cia da doença e pela sua exclusão do quadro da 
nosographia palustre. 

Em 1895 a descoberta de Yersin d'um cocco-
bacillo nos epithelios renaes d'um doente affecta-
do de febre biliosa hemoglobinurica, confirmada 
pelos trabalhos de Maclaud e Fontaines, estabele-
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ecu uma nova corrente a favor da opinião de 
Traille. Rokéach e mais alguns medicos defendem 
tenazmente a autonomia da doença. 
■ Na Allemanha Fisch e Plehn são do mesmo 
parecer. Sem terem conhecimento da descoberta 
de Yersin, elles descobriram também no sangue 
dos hematuricos um cocco especifico. 

Tal é até ao momento actual a historia da doen

ça, em frente da qual somos forçados a confessar 
a grande dificuldade da questão etiológica. 

Ainda assim, sem termos a pretensão arrojada 
de resolver o problema, rompendo por entre as 
difficuldades que se erguem de todos os lados, es

tamos convencidos de que não se podem negar, 
por completo, ás relações entre o paludismo e a 
doença que é o assumpto do nosso trabalho. 

Geographia 

A distribuição geographica da febre biliosa he

moglobinurica é mais restrictâ do que a d'outras 
febres palustres: todavia, esta doença reina em 
quasi todas as zonas febrigenas dos paizes inter

tropicaes, principalmente nas nossas possessões 
d'alémmar, e em especial nas africanas. 

Compulsando alguns apontamentos históricos e 
estatísticos indicaremos resumidamente a topogra

phia medica da doença. Esta resenha contribuirá 
muito, segundo pensamos, para esclarecer a sua 
etiologia. 
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Na Europa, a Grécia. é foco da sua explosão 
mais frequente. Bastantes observações attestam este 
facto, nomeadamente as de ^ntoniadés, Rizopou
los, Karamitzas, Coryllos e Pámpoukis. Este ulti
mo, em 307 casos de febres perniciosas observa
das em Athenas, notou 15o biliosas hemoglobinu
ricas. 

Casos raros tem sido observados no littoral do 
Mediterrâneo, nas margens do Danúbio e seus af

fluentes: taes são os apontados por Obédenare na 
Roumania e por Sarkowsky na Bulgaria e em Dro

brudscha. Na Italia, onde a endemia palustre reina 
com bastante intensidade, é rara a biliosa hemoglo

binurica; mas nem por isso se torna completamen

te desconhecida, pois, alguns casos perfeitamente 
■authenticos tem sido verificados no continente ita

liano e na Sicília, principalmente por Thomaselli 
em Catana. 

As costas e as planícies meridionaes da Asia, 
na sua mór parte, são invadidas pela doença que é 
desconhecida nas regiões septentrionaes, em que a 
endemia palustre falta também completamente. Os 
deltas do Indus e do Ganges, uma grande parte 
do littoral da peninsula indostanica, são os focos 
preferidos pela doença que também se tem obser

vado, na Syria, na Palestina, nas costas da Arabia 
e do golpho Pérsico, na ilha de Ceylão, em Gôa, 
na Conchinchina e em Hongkong. 

É immenso o império do paludismo na zona 
tropical do continente africano e ilhas visinhas, é 
também ahi que, a febre biliosa hemoglobinurica 
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attinge o seu máximo incremento. Na costa occi
dental da Africa, reina endemicamente no Sene
gal, na Serra Leoa, na Costa do Marfim, nas cos
tas dos golphos de Benin e de. Biafra, na Guiné, 
no Gabão, no Congo, dizimando a população eu
ropeia, algumas vezes com uma espantosa intensi
dade. Nas nossas províncias da costa occidental a 
doença é pouco vulgar nas ilhas de Cabo-Verde, 
mas manifesta-se com bastante frequência em An
gola, na Guiné e em S. Thomé e Principe. 

Em todos os pontos insulares ou continentaes 
da Africa Oriental, onde grassa o paludismo, reina 
também a pyrexia homoglobinurica. Zanzibar, Ma
dagascar, as Maurícias, a Reunião, a Mayotta, JNTos-
si-Bá, etc., são focos,muito activos de invasão da 
doença, que nem mesmo poupa alguns pontos pa
lustres da Africa Central, como o Soudan, o Blan-
tyre e o Nyassa. Na província de Moçambique, 
não ha ponto algum que, esteja ao abrigo da doen
ça desde o Cabo Delgado ati Lourenço Marques. 
São principalmente os habitantes do delta do Zam
beze que pagam um grande tributo a esta enfer
midade. 

Na Algeria, casos raros tem sido observados 
por Lavéran. 

Na America observa-se na Carolina do Norte, 
na Pensilvânia, nas margens do Golpho do Mexico, 
no estado da Alabama, na Louziana, no Texas, em 
Véra-Cruz, na California, na Guatemala, em Ni
caragua, nas Antilhas, no Brazil, no Peru e na 
Republica Argentina. 
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Algumas das Ilhas da Oceania, e justamente 
aquellas em que a infecção palustre é intensa, 
não escapam também á invasão da doença; taes 
são: a Sumatra, Java, as Phillipinas e o Taïti. 

Etiologia e natureza 

A febre biliosa hemoglobinurica é produzida 
pelo agente pathogenico do paludismo ou reconhece 
como causa um parasita especifico independente do 
da infecção palustre? E, sendo demonstradas as re
lações entre o paludismo e esta doença, deverá a 
mesma ser considerada como exclusivamente pa
lustre ou uma infecção mixta? 

Taes são os problemas que podem formular-se 
a respeito da natureza da doença ; e cuja solução 
só poderá encontrar-se na analyse dos factos e das 
observações. 

Os primeiros auctores modernos que estuda-
daram detida e profundamente a doença, em face 
de frisantes analogias d'esta pyrexia com o palu
dismo, sob os pontos de vista etiológico, therapeu-
tico e anatomo-pathologico, admittiram sem con
testação a sua origem palustre, sustentada pelos au
ctores antigos, e ainda hoje defendida com ardor 
por Laveran, Caramouze, e muitos outros medicos 
de nomeada. 

E que as referidas analogias existem, dizem-o 
os seguintes factos: 



2-8 

i.° A distribuição geographica mostra que a 
doença, desconhecida nas regiões não palustres dos 
paizes temperados, e pouco frequentes nas que o 
são, cresce de frequência e de intensidade na zona 
tropical, na razão inversa da latitude, escolhendo, de 
preferencia, para o seu habitat as costas do mar, 
as margens dos rios, os logares baixos e húmidos, 
as regiões pantanosas e de alluvião, pontos estes 
sempre sujeitos a variantes thermicas e hygrome-
tricas da atmosphera, e .em que reina a endemia 
palustre com a sua maxima energia, ficando assim, 
quasi por toda a parte, companheira fiel d'esta in 
fecção, e nunca grassando endemicamente, como 
affirma Dutroulau, nas localidades não palustres. 

2.° Quasi todos os auctores concordam unani
memente que a doença manifesta-se sempre nos ca-
cheticos palustres ou, pelo menos, cm indivíduos 
que já tenham tido alguns accessos de febre inter
mittente. 

A nossa curta pratica no Ultramar convenceu-
nos da justeza d'esta affirmação. Durante set; an-
nos de permanência em Africa tivemos occasião 
de observar bastantes doentes de pyrexia hemoglo-
binurica, e nunca vimos a doença invadir indiví
duos sem tara palustre. A acção do clima e a con
quista do organismo pelo microzoario do paludis
mo pareceram-nos condições indispensáveis para a 
doença poder explodir. Ponhamos, porém, de par
te a nossa humilde opinião e vejamos o que dizem 
os medicos auctorisados e encanecidos na pratica 
das doenças dos paizes quentes. 
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Lherminier, cuja auctoridade em materia de pa-
thologia tropical é firmada pelo seu alto valor que 
lhe provém do grande saber, alliado á longa prati
ca, diz ter notado, no espaço de trinta annos, que 
a febre biliosa hematurica se desenvolve exclusiva
mente nos acclimados, nos cacheticos ou, ao menos, 
nos individuos já insultados por alguns accessos fe
bris, accrescentando que esta febre, á semelhança 
d'outras febres palustres, é sujeita a frequentes re-
cabidas. Lebeau, Gelineau, Guillasse e Daullé, que 
observaram a doença em quatro epochas différen
tes, nas colónias francezas da Africa Oriental, são 
da mesma opinião. O ultimo, baseando-se nas suas 
observações de cinco annos em Madagascar, expri-
me-se sobre o assumpto como se segue: «Elle se 
montre avec les trois types de la fièvre paludéenne, 
plus souvent cependant intermittente que rémittente 
et rarement continue. Elle peut présenter divers de
grés de gravité, ne frappe jamais d'emblée l'européen 
arrivant de France ou' de la Réunion et ne parait 
être que l'effect d'une impaludation déjà ancienne». 

Todos os medicos, que desde os mais remotos 
tempos exerceram o seu mister nas Guyannas, no 
Senegal, nas Antilhas, na India, na Indo-China e 
em diversos pontos da Africa, attestam o desenvol
vimento da doença, particularmente nos focos inten
sos de emanações palustres, e a sua predilecção pe
los impaludados, tornando-se, em alguns pontos, 
apanágio quasi exclusivo dos aclimados e dos anti
gos residentes, o que contribuiu para que nas An
tilhas a doença se denominasse febre amarella dos 
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aclimados e dos creoulos. Nem d'outra maneira se 
podia pensar, perante a realidade e a eloquência dos 
factos. 

Para evitar transcripções fastidiosas de exem
plos corroborantes da these que vimos sustentando, 
e que abundam em larga escala nos escriptos dos 
pathologistas antigos, remettemos a quem deseje 
mais amplos documentos e informações sobre o 
caso, ás estatisticas de B. Benoit e Béranger-Féraud, 
que todíis depõem a favor da doutrina da filia
ção mórbida, na ordem preferencial, do paludismo 
e da febre biliosa hematurica. 

Ferdinand-Roux, Nielly, Kelsch e Kiener não 
se afastam também d'esta opinião que claramente 
manifestam nos seus livros de pathologia tropical, e 
a grande auctoridade dos últimos leva-nos a transcre
ver aqui a sua maneira de pensar, exposta nas se
guintes linhas: «La fièvre hémoglobinurique est tou
jours grave et correspond à une intoxication forte. 
Les individus chez lesquels elle se déclare, sont pres
que toujours d'anciens résidents, d'anciens fébrici-
tants et souvent cachectiques». O próprio Corre, que 
parece duvidar da natureza palustre da doença, e 
Rokéach, acérrimo defensor da sua autonomia, não 
deixam de mencionar a decidida selecção que ella 
manifesta pelos impaludados, lançando-a o ultimo á 
conta de predisposição pelo facto do depauperamen-
to orgânico. 

Observações modernas dos medicos da marinha 
franceza publicadas nos Archivos de medicina naval 
vem corroborar o que acabamos de dizer. Omitti-



31 

mos também, pelo motivo acima indicado, a enu
meração d'essas observações. 

Os nossos facultativos do Ultramar e da arma
da emittem também nos seus relatórios, alguns ain
da não publicados, o seu parecer n'este sentido ; mas 
não podemos infelizmente particularisar os factos 
por não termos á mão os referidos trabalhos. 

D'aqui se conclue, em summa, que quasi todos 
os observadores antigos e modernos, adeptos ou 
não da origem palustre da doença, attestam a pre
ferencia com que ella se manifesta nos impaludados. 
E não se pôde, a nosso vêr^ attribuir isto a uma 
simples predisposição devida á miséria orgânica, 
porque a ser assim, o depauperamento do organismo 
produzido por outras doenças, daria o mesmo re
sultado, o que não se nota. Certamente que a ruina 
da economia constitue uma predisposição para a fe
bre biliosa hemoglobinurica, como para as outras 
doenças infectuosas, mas parece-nos que este facto 
difere muito da predilecção, da verdadeira selecção 
com que a doença invade os impaludados. 

3.° A observação mostra igualmente que, loca
lidades outr'ora indemnes, são invadidas pela doen
ça, depois que ahi se implanta o paludismo, o que 
mostra a intima affinidade entre estes dois morbos. 
D'entre numerosos factos que se podem apontar a 
favor d'esta asserção, certamente, um dos mais de
monstrativos, é o da historia do desenvolvimento 
da'infecção palustre na Reunião. Até i85o, a des
peito de grandes trabalhos de arroteamento, deman
dados pela cultura do café, do tabaco e da canna de 
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assucar, esta ilha era d'uma salubridade perfeita. 
Em 1809 declarou-se ahi uma epidemia de febres 
palustres que, desde então, principiaram a reinar 
endemicamente n'esta localidade; d'essa epocha em 
diante a febre biliosa hemoglobinurica, que até ahi 
só tinha sido observada nos emigrantes de Mada
gascar, passou a ser endémica na Reunião. 

4.0 A doença attinge maxima frequência, umas 
vezes no apogeu da endemia palustre, e outras na 
sua declinação. Este facto, em apparencia contradi-
ctorio, e que tem servido como arma de defeza aos 
que pugnam pela sua independência, parece-nos 
comprovar antes as relações da doença com a infec
ção palustre. Comprehendemos que a maior fre
quência da febre possa corresponder a declinação 
da endemia palustre, porque, escolhendo particular
mente para suas victimas os cacheticos e os impalu-
dados, encontra decerto n'essa epocha condições 
mais aptas para o seu desenvolvimento nos indivi-
duos que na epocha precedente se não se teem tor
nado cacheticos, teem ao menos soffrido um ou mais 
ataques de febres simples. Comprehendemos, igual
mente, que o augmento da doença corresponda ao 
auge da endemia palustre, porque, em virtude de 
condições normaes ou accidentaes d'uma localidade, 
pôde. o hematozoario adquirir maxima virulência, 
produzindo rapidamente a cachexia ou invadindo 
o organismo com extraordinária violência e inten
sidade. 

As nossas observações pessoaes na Zambezia 
mostraram-nos a realidade d'estas duas hypotheses. 
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Em Quelimane, onde é intensíssima a infecção ma-
rematica, sendo raro o habitante que a ella esca
pa, no auge da endemia palustre observamos per
feito parallelismo na marcha das duas doenças; ao 
passo que no Chinde, onde a intoxicação palustre 
é menos enérgica, a predominância da febre bilio-
sa hemoglobinurica correspondeu á declinação da 
endemia. 

Como documento comprovativo juntamos aqui 
a estatistica da morbidez palustre do hospital de Que
limane, relativa ao triennio de 1892-1894; e não 
julgamos fora de propósito, para esclarecer a mes
ma, uma ligeira exposição da climatologia d'esta lo
calidade. 

A capital do districto da Zambezia fica situada 
na margem esquerda do rio dos Bons-Signaes, um 
dos braços do Zambeze, a 18o, 3i', 21" de latitude 
sul, e 36°, 37', 32" de longitude este do meridiano 
de Greenwich. Adoptando-se a divisão proposta por 
Humbolt, modificada pelo insigne hygienista Jules 
Rochard, o seu clima pôde ser classificado de tór
rido, pois esta localidade fica situada na zona aus
tral, limitada pelo equador thermal e a linha iso-
thermica de -f- 25°. 

Como em todos os paiz;s da zona equatorial, 
distinguem-se ahi, as duas grandes estações tropi-
caes, a húmida e a secca, comprehendendo cada 
uma metade do anno; mas, debaixo do ponto de 
vista da marcha dos phenomenos meteorológicos, 
póde-se dividir o anno em quatro periodos trimen-
saes, ou três quadrimensaes, tendo cada um sua 
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feição característica. No primeiro trimestre as chu
vas são abundantes, o calor é excessivo, e ha por 
vezes inundações, devidas quer a profusão da chu
va, quer ao transbordamento do rio. No segundo 
a temperatura baixa, algumas vezes notavelmente, 
cessam as chuvas e as inundações, mas devido á 
natureza do solo, o seu gráo hygrometrico conser-
va-se ainda bastante elevado. No terceiro, predo
minam a aridez e o dessecamento do solo, secura 
relativa da -atmosphera, e o calor é moderado. E 
finalmente, o quarto, é caracterisado por nova ascen
são thermica, começo das chuvas, e elevação do 
gráo hygrometrico da atmosphera. Os três perio-
dos quadrimensaes correspondem : o primeiro (de
zembro a março) ao calor húmido; o segundo 
(abril a julho) ao tempo fresco ; e o terceiro (agos
to a setembro) ao calor secco. 

O exame do quadro estatistico mostra que, a 
intensidade da infecção palustre, maxima no prin
cipio do anno, diminue no segundo trimestre, attin-
ge o minimo no terceiro, e torna a crescer no 
quarto. A febre biliosa hemoglobinurica, soffre as 
mesmas oscillações na marcha da sua evolução 
annual, revelando obedecer ás mesmas influencias, 
aos mesmos factores que actuam no desenvolvi
mento da infecção palustre. 

No Chinde observamos apenas quatro casos de 
doença, três dos quaes deram-se no segundo qua
drimestre e um no terceiro, isto é, o máximo da 
doença correspondeu a declinação da intoxicação 
palustre. 
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5.° Todas as condições meteóricas e telluricas 
que favorecem o desenvolvimento do paludismo, 
ou se oppõe á sua propagação, exercem egualmente 
a sua perniciosa ou benéfica acção sobre a febre he-
moglobinurica. Estas causas são: o calor, a natu
reza e a hydrologia do solo, a influencia da cultu
ra, o estado hygrometrico da atmosphera, as chu
vas, as inundações, os pântanos, os trabalhos de 
arroteamento, etc. Nunca, porém, os elementos 
atmosphericos ou telluricos actuam isoladamente 
e fora d'um meio palustre, como parece affirmar 
Rokéach. Comprova o que acabamos de dizer, a 
respeitável opinião de Dutroulau, concebida nos 
seguintes termos: «Mais la fièvre bilieuse grave 
n'est pas endémique dans tous les climats des tro
piques; elle est étrangère à ceux où ne règne pas 
la fièvre paludéenne; elle se rencontre, au contraire, 
dans tous ceux qui sont habités par toutes les for
mes graves de fièvres marematiques : dans les 
éléments de la météorologie qui caractérisent les 
climats torrides, c'est à dire, une moyenne ther-
mometrique de plus 20 degrés, une pression ba
rométrique presque invariable, une humidité moy
enne dépassant 80 degrés, un hivernage avec cha
leur, hu midité et électricité développées, ne suffi
sent pas pour la produire. Il faut de plus l'in
fluence d'un sol marécageux et febrigène; tous les 
caractères de type, de marche, de durée de notre 
maladie, considérée seulement dans son élément 
primitif, prouvent, en effet, qu'elle subit cette in
fluence. C'est une fièvre paludéeune, une espèce 
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particulière de cette fièvre qui en embrassent déjà 
tant d'autres». 

Em face do desenvolvimento da doença, sob a 
influencia de causas telluricas, Felix Jaquot e G. 
Treille que contestam a sua origem palustre, pen
sam que o gérmen d'esta pyrexia, distincte do he-
matozoario de Laveran, reside no solo e na agua. 
Diz Treille que d'uni solo suspeito e pantanoso 
evolam germens pathogenicos totalmente différen
tes, e que a absorpção d'uma agua infectada pelos 
germens emanados do solo pôde provocar n'uns a 
febre palustre, n'outros a dysenteria, n'outros em-

, fim a febre continua, typhoide ou biliosa hemoglo-
binurica. 

Não ousamos contestar a opinião de tão emi
nentes medicos; parece-nos, porém, pelo que res
peita a febre biliosa, que ella é uma simples hypo
thèse, plausível sim, mas ainda não comprovada 
por factos e provas irrefutáveis. 

Rokéach e outros adeptos da opinião dos aucto-
res acima mencionados invocam ainda contra a 
origem palustre a brusca explosão da doença n'uni 
ponto onde era desconhecida, e a sua propagação 
sob a forma epidemica. Não nos parece também 
que qualquer d'estas hypotheses se opponha, em 
absoluto, ao intimo parentesco da febre biliosa com 
a intoxicação palustre. Vejamos o que se pôde con
cluir do facto mais demonstrativo apresentado por 
Rokéach. 

Zichron Jacob é uma aldeia palustre da Pales
tina, em que, por muitos annos, não tinha sido 
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observado a febre biliosa hemoglobinurica. Em 
1894, depois de grandes trabalhos agrícolas, feitos 
para a cultura da vinha e do eucalypto, trabalhos 
em que foram empregados principalmente os jo
vens emigrados da Russia, a doença explodiu brus
camente e atacou estes trabalhadores que até ahi 
nunca tinham tido febres palustres. N'uns declarou-
se a febre intermittente banal, seguida ou não de 
accesso bilioso; n'outros manifestou-se d'emblée a 
febre biliosa que se propagou pelas aldeias visi-
nbas, devastou-as por algum tempo, e cessou, salvo 
no foco primitivo da sua explosão, e em Caïfa, 
outra aldeia palustre, pontos em que tornou-se en
démica. 

O facto da brusca ecclosão da doença n'uma lo
calidade palustre não provará, antes, o augmente 
da virulência e malignidade, determinado pelo re-
meximento da terra? Queremos crer que sim, tanto 
mais que podem igualmente e em circumstancias 
idênticas, desenvolver-se epidemias de febres per
niciosas, como tem mostrado Colin'—Além d'isso, 
admittida a existência d'um agente especifico diver
so do hematozoario, a circumstancia de a doença 
permanecer em dois pontos palustres, extinguindo-
se em todas as outras, parece demonstrar que o 
primeiro carece do concurso do segundo para ori
ginar a doença. 

Nada prova também a propagação da doença, 
sob a forma epidemica, pois, também o hemato
zoario do paludismo, deixando muitas vezes os fo
cos da sua endemicidade, espalha-se ao longe, de-
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vastando pontos que, desde uma longa série de an-
nos, e algumas vezes, desde tempos immemoriaes, 
eram perfeitamente indemnes d'esta infecção. Na 
historia do paludismo, encontram-se certamente cen
tenas de factos semelhantes, e isto basta, para nós 
podermos omittir aqui, a sua enumeração — E 
quantas veses se tem notado, n'essas epidemias, a 
predominância .quasi exclusiva das formas pernicio
sas ? O facto de se manifestar, a bordo d'um navio 
fundeado muito longe da costa, ou mesmo navegan
do no alto mar, uma epidemia de febres pernicio
sas, será motivo bastante para se rejeitar a sua na
tureza palustre ? E porque se não ha de applicar o 
mesmo principio, a mesma lei á febre biliosa que, 
no seu desenvolvimento epidemico, é quasi sempre 
precedida de manifestações palustres simples, muito 
embora se propague depois exclusivamente sob esta 
forma ? 

Vê-se portanto que as epidemias de febre bi
liosa hemoglobinurica, e a sua ecclosão sob a in
fluencia de causas telluricas e meteóricas, em nada 
contrariam a sua origem palustre, e estabelecem pelo 
contrario, uma perfeita identificação etiológica das 
duas doenças — Tanto uma como outra, endémicas 
nas mesmas regiões, sahem algumas vezes dos seus 
focos preferidos, e sob a acção de causas especiaes, 
que favorecem a disseminação e a multiplicação dos 
parasitas pathogenicos, vão devastar pontos lon
gínquos. 

Aos que invocando a auctoridade de Burot, di
zem ser a doença independente do elemento palus-

/ 
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tre citindo, como exemplo, as ilhas de Salut, em 
que não existem as febres palustres, e a biliosa rei
na com toda a gravidade, responds o próprio Bu-
rot, nas seguintes linhas, transcriptas do seu livro 
Thérapeutique du paludisme : «Nous avons eu l'oc
casion d'observer la fièvre bilieuse au Sénégal, à la 
Martinique, à la Guyanne et à Madagascar. C'est 
dans ce dernier pays, que l'accès bilieux paludéen 
nous a paru le plus net; ailleurs, on observe des fiè-
bres bilieuses compliquées et* moins simples à ana
lyser. A la Mai Unique et á la Guyanne, on note 
surtout des fièvres bilieuses inflamatoires, paraissant 
se rapprocher de lá fièvre jaune». Burot reconhece 
pois, que as febres observadas por elle na Guyan-
na, não são g;nuinas biliosas palustres — Orgéas e 
Maurel opinam no mesmo sentido. 

Não é menos notória a influencia das causas 
predisponentes individuaes. As mulheres são me
nos vezes atacadas que os homens, mas as creanças 
que apresentam uma predisposição notável para o 
paludismo, offerecem, todavia, fraco contingente para 
a febre hemoglobinurica. As profissões mais expos
tas são : as do agricultor, dos indivíduos empre
gados nos trabalhos da lavoura, aterros, fortifica
ções, etc., e particularmente os militares em tempos 
de guerra. 

As fadigas, os excessos de toda a qualidade, 
os abusos do regimen alimentar, o esfriamento^ 
a insolação, predispõe também notavelmente á 
doença. 

Dizem também alguns medicos que estas cau-
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sas e especialmente as perturbações digestivas po
dem occasionar a doença em europeus recente
mente emigrados para as regiões tropicaes, e ainda 
não impaludados. Casos semelhantes tem sido apon
tados por Girard, Treille, Gros e por Le Roy. 
Convém notar, porém, que quasi sempre se refe
rem a europeus que nos climas quentes seguem o 
mesmo regimen que na Europa, entregando-se prin
cipalmente ao uso immoderado das bebidas alcoóli
cas. 

Já atraz vimos que todos os auctores affirmam 
unanimemente que a doença desenvolve-se geral
mente nos cacheticos ou que é, pelo menos, pre
cedida de alguns accessos palustres simples. Não 
admira porém que, excepcionalmente, o organismo 
dos indivíduos collocados nas mencionadas circums-
tancias se deixe facilmente invadir pela doença, 
porque n'esses indivíduos podem os agentes pa
thogenies estar no estado de latência, e n'um dado 
momento manifestar a sua acção com toda a vio
lência e energia, encontrando no paciente maxima 
receptividade em consequência de abalo produzido 
pelas desordens gastro-intestinaes. Em idênticas 
condições desenvolvem-se também muitas vezes as 
febres perniciosas, como attesta F. Roux. 

Além d'isso, a perversão da funcção hepática 
nos paizes quentes, consideravelmente exaltada pe
las perturbações digestivas, e as alterações renaes 
produzidas pelo alcoolismo, não poderão consti
tuir, só por si, uma forte predisposição, para o 
desenvolvimento d'esta doença, em que os micro-
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organismos concentram particularmente a sua acção 
sobre o fígado e sobre os rins ? 

Nos paiz;s quentes em que as funcções digesti
vas estão n'um estado de languidez accentuada, em 
que a secreção biliar está em estado de hyperacti-
vidade, em que o fígado lucta com difficuldades para 
destruir todas as toxinas elaboradas no intimo da 
machina humana bastam, certamente, as perturba
ções gástricas, a inflammação das vias biliares e in-
testinaes, produzidas pela ingestão de liquidos alcoóli
cos e irritantes, para que o organismo dos indiví
duos, assim fatigados, se deixe fácil e intensiva
mente invadir pelos micróbios pathogenicos. 

6.° A innegavel resistência da raça negra para 
o paludismo, observa-se também na febre biliosa 
hemoglobinurica. Segundo Dutroulau e KelscheKie-
ner os negros e os mulatos são refractários a doen
ças, mas estes resistem menos do que aquelles. 

7.0 Provam também a favor de affinidade entre 
o paludismo e a pyrexia hemoglobinurica, os dados 
anatomo-pathologicos. A melanemia, lesão constante 
e característica da intoxicação palustre, tem sido 
sempre verificada nas necropses dos indivíduos 
victimados pela doença. Estão no mesmo caso as 
lesões características do fígado e do baço. Os da
dos clínicos e therapeuthicos depõem também, em 
parte, a favor d'esta affinidade. 

8.° Finalmente, a existência do hematozoario 
de Laveran no sangue dos hemoglobinuricos for
nece uma prova cabal e completa. 

Boisson, procedendo ao exame minucioso do 
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sangue em três doentes de febre biliosa hemoglobi-
nurica, tratados no hospital de Desgenette, em 
Lyon, encontrou em todos uma abundância extra
ordinária de hematozoarios. Corpos esphericos, li
vres ou adhérentes aos glóbulos rubros, crescentes, 
flagellas, parasitas em via de segmentação, rosetas, 
em summa, todas as formas do hematozoario esta
vam alli representadas conjunctamente com os leu
cocytes melaniferos. E diz este observador que era 
tal a abundância dos protozoários palustres, que em 
dez glóbulos, pelo menos cinco eram invadidos por 
pequenos corpos esphericos. 

Na costa occidental da Africa, especialmente em 
Loanda, Ayres Kopke observou bastantes vezes no 
sangue dos hematuricos, o microzoario especifico 
sob suas variadas formas. Idênticas observações fo
ram feitas por Marchoux, no Senegal. E' ceito que 
este observador nem sempre obteve resultados po
sitivos, mas também nos accessos perniciosos cara
cterísticos não se tem encontrado muitas vezes no 
sangue o hematozoario cuja presença tem sido ve
rificada, depois da morte, no baço e nas outras vís
ceras, e nas infecções mixtas dá-se também o mesmo 
facto. 

Resulta do exposto que é innegavel a relação en
tre a intoxicação palustre e a febre biliosa hemoglo-
binurica, ainda que não se possa aftirmar que a 
doença seja o apanágio somente dos cacheticos. 

Apesar d'isto, alguns auctores sustentam, como 
já dissemos, a autonomia da doença; mas a micro
biologia ainda não confirmou cabalmente este modo 
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de ver a despeito dos trabalhos de alguns observa
dores sagazes. 

Em 1895, M. Yersin notou na urina de dois 
doentes observados por elle em Tonkin, um pequeno 
cocco-bacillo que se achava em massas compactas 
nas cellulas glomerulares e nos detrictos dos canicu-
los renaes. Segundo diz o auctor da descoberta, este 
bacillo semeado sobre a gélose dá facilmente cultu
ras de coco bacillos que formam colónias esbran
quiçadas e iriadas á luz reflectida e coloráveis pela 
anilina. Inoculadas aos animaes, elles são patho-
genicos nos coelhos e nos ratos, e produzem lesões 
de septicemia aguda com descoloração do fígado e 
generalisação do micróbio no sangue. 

Desde a descoberta de Yersin todos os observa
dores dirigiram as suas pesquizas n'esse sentido. 
Merclaud e Fontaine acharam o bacillo assignalado 
por Yersin nas urinas e nos epithelios renaes dos 
seus doentes. Bréaudat chegou também a resulta
dos bacteriológicos positivos, em cinco casos obser
vados em 1896; mas este observador mostrou á 
evidencia que se tratava simplesmente de colli ba
cillo, e Berthier, repetindo as experiências, não en
controu nenhum organismo cultivável pelos proces
sos ordinários nas urinas obtidas asepticamente 
durante o accesso da febre. 

Fisch e Plehn, guiados também pelas ideias da 
autonomia da doença, procuraram o seu agente es
pecifico, o qual julgaram ter encontrado nas obser
vações feitas em Cameroun e nas colónias allemãs 
da Africa Oriental. 
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Fisch descobriu no sangue dos hematuricos pe
quenos corpúsculos arredondados ou ovalares, não 
pigmentados, e tendo apenas o volume da quinta 
parte d'um hematia. Estes corpúsculos não se co
ram pelo azul de methylena, e o seu protoplasma é 
homogéneo e provido de finas granulações. Um 
envolucro córneo cerca cada um d'estes corpúsculos 
que se encontram no sangue dos indivíduos em 
prodromos da doença, ou depois da sua invasão. Se
gundo affirma o seu descobridor, a presença d'estes 
corpúsculos bastaria para prever a explosão da 
doença. 

Plehn encontrou também nos seus doentes os 
corpúsculos indicados por Fisch. 

Como se vê, os resultados dos exames bacterio
lógicos dos diversos observadores estão bem longe 
de ser uniformes. Demais, não somente falta a 
estes trabalhos o veredictum d'outros bactériologis
tes, para serem tidos em sciencia como moeda cor
rente, mas ainda os de Yersin tem sido contesta
dos por Bréaudat e Bcrthier ; e diz Laveran que os 
corpúsculos de Fisch não são mais do que formas 
jovens ou mal desenvolvidas do hematozoario, as 
quaes predominam em certas partes, como no Se
negal e na Serra-Leôa, segundo demonstram os tra
balhos de Duggen e Marchoux. E d'isto se pôde con
cluir que a demonstração do agente especifico da 
febre biliosa hemoglobinurica, diverso do hemato
zoario, está ainda por fazer. 

Mas Carmonze e mais alguns medicos pensam, 
com razão, que a febre biliosa hemoglobinurica 
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não seja uma doença exclusivamente palustre, e 
que haverá um bacillo independente, cuja acção se 
associará á do hematozoario. Eífectivamente, a 
doença toma muitas vezes caracter typhoïde e ady-
namico e apresenta um cortejo symptomatologico, 
que contrasta com o das outras febres palustres. E 
estes factos não passaram despercebidos dos anti
gos auctores os quaes, para explicar a complexida
de dos symptomas, aventaram variadas hypotheses. 
Jaquot sustentou a autonomia da doença; Dutrou-
lau fez introduzir na sua etiologia, além do elemen
to palustre, as influencias climatéricas e o estado ca-
chetico; e, finalmente, Barthelemy-Benoit admittiu, 
como causa inicial d'esta doença, uma intoxicação 
sanguínea, devida á acção combinada do miasma 
palustre e da bile dotada de propriedades toxicas. 

As mais das vezes a invasão da doença é pre
cedida de prodromos, como nas infecções graves. 
Estes signaes precursores são : cephalalgia, dores 
lombares, inappetencia, inaptidão ao trabalho, e um 
enfraquecimento notável. E depois d'esté periodo 
prodromico, esta doença manifesta-se algumas vezes 
com tal complexidade e variedade de symptomas, 
que faz antes lembrar uma doença de natureza ty
phoïde, do que uma manifestação palustre pura. 
Mesmo nos casos benignos e de curta duração, é 
extremo o abatimento do doente. 

No decurso da doença notam-se endocardites e 
pericardites infectuosas, que quasi nunca se obser-, 
vam durante a evolução das outras pyrexias palustres, 
como affirmam Laveran e Kelsch e Kiener. Le Ray 
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cita bastantes casos da sua observação, os quaes são 
confirmados pela pratica de Maclaud. Alguns medi
cos tem igualmente assignalado phlébites da mesma 
origem, e Martin e Barthelemy-Benoit teem visto 
sobrevir, no decurso da doença, congestões pulmo
nares, pouco vulgares n'outras febres palustres. Nós 
tivemos occasião de observar três doentes, nos quaes 
a inflammação pericardica veio complicar a doença. 

A albuminuria, pouco frequente e sempre tran
sitória no impaludismo simples, como tem demons
trado o dr. Brun, é intensa e persistente na bilio-
sa hemoglobinurica ; e durante a evolução d'esta 
doença apresentam-se também ecchymoses, hemor-
rhagias múltiplas das mucosas, hematemeses, me
lenas, como tem mostrado Kelsch e Kiener, e como 
nós observamos também em um dos nossos doentes, 
caracteres estes que a aproximam das doenças infe-
ctuosas. 

As lesões renaes differem igualmente das obser
vadas, d'ordinario, no paludismo. O coração é volu
moso, molle e apresenta algumas vezes um começo 
de degenerescência gorda, achando.-se derrame no 
pericárdio. Os pulmões são congestionados, e nos ca
sos graves encontram-se lesões gastro-intestinaes, 
caracterisadas pelas arborisações vasculares da mu
cosa intestinal, ás vezes mesmo tumefacção das pla
cas de Peyer, amollecimento da mucosa gástrica, 
bem como degenerescência gorda das cellulas hepá
ticas, lesões raras e mesmo estranhas ao paludismo. 

Nota-se também algumas dissemelhanças sob o 
ponto de vista etiológico. 
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Corre diz, que mesmo em paizes palustres, esta 
•doença parece affectar a forma epidemica, limitan-
do-se a um meio restricto, como um grupo de ha
bitações visinhas ; Thomas refere-se a um caso em 
que a doença atacou única e successivamente diver
sos membros d'uma íamilia, ao passo que os outros 
habitantes eram victimas de manifestações palustres 
diversas; Carmouze observou em 1897 que n'utn 
regimento destacado em Kayes, onde grassa o palu
dismo, dois offiáaes e um official inferior, tendo oc-
cupado o mesmo local, foram os únicos atacados 
pela doença ; Treille cita casos de explosão da doença 
somente em soldados que estiveram de sentinelía 
na mesma guarita, e Suart conta outros analagos. 

Paizes ha, como a Algeria, em que o paludismo 
grassa com toda a intensidade e gravidade, e em 
que a febre biliosa hemoglobinurica é raras vezes 
observada ; outros ha, como Dakar, Gabão, e Lagos, 
que, quinze annos atraz, raras vezes visitados pela 
doença, como affirma Plehn, tornaram-se desde ha 
alguns annos, focos intensos da sua explosão, toman
do a doença muitas vezes a marcha d'uma epidemia 
grave. A observação mostra igualmente que, quando 
a doença se desenvolve e se propaga sob a forma 
de epidemia, ella persiste endemicamente somente 
nos paizes palustres, até ahi indemnes d'esta doença. 

Rokéach, baseando-se n'estes e n'outros factos 
análogos, admitte a contagiosidade da doença. Como 
refutação basta dizer-se que, se o contagio existisse, 
esta circumstancia não passaria despercebida de 
tantos medicos que, desde os mais remotos tempos, 
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observaram a doença; mas nenhum dos observa
dores, ao menos de leve, toca n'este ponto, e á vista 
d'isto, é natural pensar-se, que os suppostos casos 
de contagio, são antes simples coincidências, deter
minadas pela acção successiva das mesmas causas.. 

E' certo que Burot admitte a contagiosidade 
das febres observadas na ilha de Salut, mas affirma, 
também que essas febres não são verdadeiras bilio-
sas hemoglobinuricas. Por nossa parte devemos de
clarar que nunca observamos casos de contagio, os 
quaes certamente deviam manifestar-se nos hospi-
taes onde tantos doentes são tratados. 

A relativa inefficacia da medicação anti-perio-
dica, sobremaneira exagerada por alguns, admittin-
do e sustentando a sua absoluta nocividade, é segu
ramente um argumento de muito valor. 

Alguns levam tão longe, os effeitos da acção no
civa da quinina que tornam esta substancia a única 
responsável da génese da febre biliosa hemoglobi-
nurica. São d'esta opinião: Konstantinoff e Tboma-
selli que admitte uma febre ictero-hemorrhagica 
d'origem quinica, cuja existência, segundo diz La-
veran, não tem sido demonstrada. Além. d'isso, os 
factos e as observações se oppoem a este modo de 
ver. A doença manifesta-se em individuos que nunca 
tomaram quinina, e em paizes como a Argélia, onde 
a intoxicação palustre é intensa, e abundante o uso 
da quinina, a febre biliosa hemoglobinurica é rara. 
E' certo que a quinina pôde provocar a hematuria, 
mas isto é devido manifestamente a uma predispo
sição individual, porque ao lado d'estes predispostos,. 
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encontram-se outros que saturam a economia com 
saes de quinina, sem nunca terem hematuria. 

Quasi todos os medicos antigos e modernos, 
insurgem-se contra a administração exclusiva da 
quinina em alta dose e o seu uso prolongado. Du~ 
troulau e Lherminier dizem que a administração 
da quinina, prolongada por muito tempo, pôde cons
tituir um perigo. Felix-Jaquot reconhece que a me
dicação quinica nem sempre beneficia a doença que, 
algumas vezes, resiste tenazmente a esta medicação. 
B. Féraud, B. Benoit, Corre, Pellarin, F. Roux pro
testam também contra o emprego cego da medica
ção quinica e condemnam a administração de doses 
fortes. São da mesma opinião, Burot, Yersin, Ca-
zal, Clavet, Caramouze, Fisch, Plehn, Ferier, Lave-
ran, Berthier e muitos outros medicos, que todos 
á uma, affirmam a fraca effkacia da medicação es
pecifica, mas nenhum, á excepção dos que contestam 
a influencia do elemento palustre na génese da 
doença, exclue completamente esta medicação do 
tratamento da febre biliosa hemoglobinurica. 

A quinina administrada durante o accesso em 
dose forte, augmenta a hemoglobinuria. A expli
cação d'esté facto basea-se na noção pothogenica da 
doença, e na acção phisiologica da quinina, como 
adeante teremos occasião de demonstrar. Em fraca 
dose, o medicamento actua muitas vezes benefica-
mente, quer prevenindo o accesso seguinte, quer mo
dificando a marcha da doença. Isto affirmam mui
tos práticos auctorisados que tem estudado desapai
xonadamente este assumpto. 
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Ã semelhança do que succède na febre typho-
rnalariana, a acção da medicação quinica não é 
completa e decisiva, como nas outras manifestações 
palustres, mas não nulla de todo, como pensam al
guns. 

O que pensar pois da natureza da doença, em 
face do que deixamos exposto ? Por um lado, factos 
incontestáveis demonstram as suas relações com o 
paludismo; por outro, e ainda que a demonstração 
d'ura agente especial não esteja cabalmente feita, 
factos ha, que parecem oppôr-se á sua natureza pa
lustre; e á vista d'isto admittimos como Caramouze 
uma infecção complexa e mixta. 

Anatomia pathologica 

Não entraremos, n'este capitulo, nos detalhes 
d'uma longa descripção ; e grosso modo, procurare
mos apontar as lesões que vulgarmente se encon
tram. 

As principaes lesões incidem sobre os rins, o 
figado e o baço. Estas visceras apresentam altera
ções características da intoxicação palustre, como a 
hypertrophia e depósitos de granulações melanicas, 
além d'outras que são peculiares da doença. 

Os rins são augmentados de volume e de peso, 
podendo este attingir, algumas vezes, até mil gram
mas. Estes órgãos apresentam ecchymoses; o seu 
parenchyma é engorgitado de sangue, proveniente 
da extrema repleção dos apparelhos vasculares, e 
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extravasado pela rotura dos capillares. A consistên
cia dos rins é molle; a sua cor é vermelho-escura; 
e o seu parenchyma comprimido entre os dedos 
reduz-se em uma polpa violácea. Mais adiante des
creveremos as lesões histológicas que apresentam 
estes órgãos. 

O fígado é sempre alterado na sua côr, consis
tência e volume. Este órgão é hyperemiado, a sua 
côr é pardo-amarella, ás vezes escura ou ardosiada, 
com suffusões sanguíneas e pequenas hemorrhagias. 
A forma do fígado conserva-se normal, a sua su
perfície é lisa e marmórea, a consistência é geral
mente diminuída e o peso oscilla entre 2:000 a 
2:5oo grammas. 

Pelo exame histológico, vê-se que os vasos, e 
particularmente os capillares sanguíneos, contéem 
leucocytos mellaniferos e granulações pigmentares. 
Boisson encontrou n'um antigo impaludado, ataca
do de febre hemoglobinurica, alterações de hepa
tite parenchymatosa sub-aguda, mas estas lesões 
não são constantes, assim como a degenerescência 
gorda das cellulas hepáticas, observada por Coque-
rel e Pellarin. 

A vesícula e os conductos biliares são distendi
dos pela bile. Este liquido é espesso, esverdeado, 
escuro e apresenta um aspecto différente da bile 
normal, devido á sua concentração e á sua retenção 
na vesícula. Lebeau diz, que a mucosa dos canaes 
biliares, apresenta signaes de inflammação. Este fa
cto não foi verificado por outros auctores. 

O augmento do volume e o amollecimento do 
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baço são lesões constantes, e encontram-se notadas 
em todas as descripções, ainda que em graus di
versos. 

Em geral, a forma d'esta viscera modifka-se, 
os bordos arredondam-se, e o orgáo tende a. tomar 
uma forma globosa, principalmente quando o seu 
parenchyma soffre um grande amollecimento. 

O orgáo toma a côr cinzenta ardosiada A pol-
pa esplénica é friável e côr de chocolate; os cor
púsculos de Malpighi entumecem;se e engrossam a 
ponto de tomarem o volume dos grãos de semo-
la, e contém granulações melanicas. O peso do 
baço, bem como o seu volume são variáveis, po
dendo nas antigos impaludados, attingir enormes 
proporções. A capsula adelgaça e distende, torna-
se também muito friável e ás vezes adhere ás par
tes visinhas. 

Em geral as artérias esplénicas não soffrem ne
nhuma alteração e conteem granulações melanicas. 
Os seios venosos dilatam-se e enchem-se de pig
mentos negro e ocre em abundância. As trabéculas 
da polpa esplénica espessam-se consideravelmente 
e infiltram-se de cellulas lymphoides e de granula
ções melanicas. 

O tubo digestivo apresenta lesões pouco cons
tantes. Algumas vezes a mucosa estomacal é hy-
peremiada e coberta de manchas ecchymoticas ou
tras vezes, como diz Dutroulau, ella é amollecida e 
deixa-se destacar facilmente com o cabo do escal-
pello. A mucosa intestinal apresenta também algu
mas vezes, arborisações vasculares em différentes 
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pontos. Boisson verificou uma ligeira tumefacção 
dos folliculos fechados e das placas de Peyer. Lebeau 
notou também uma vez a phlogose do duodeno e 
obliteração d'esta secção do intestino por suffusão 
sanguinea entre as tunicas mucosa e musculo-sero-
sa; mas estas lesões são perfeitamente excepcio-
naes. 

Dutroulau e mais alguns observadores antigos 
dizem não ter observado nenhuma lesão pulmonar. 
Esta asserção é confirmada por alguns auctores mo
dernos ; mas outros ha que teem verificado a hy
peremia dos pulmões e a existência d'uma pequena 
quantidade de liquido, corado pela bile, nas pleuras. 
Succède o mesmo relativamente ás alterações car-
diacas. Uns negam as lesões d'esté órgão, notando 
apenas a cor amarella das válvulas e das columnas 
musculo-tendinosas ; outros affirmam o augmento 
de volume do coração e o seu amollecimento. En-
contra-se também muitas vezes um derrame peri-
cardico. Não serão estas divergências determinadas 
pelas formas variadas que pôde tomara doença, va
riando também com ellas as lesões ? Parece-nos 
racional pensar-se d'esta maneira. 

As lesões encephalicas são também inconstantes ; 
e d'ahi divergências nas descripções dos différentes 
auctores. Ao passo que Lebeau, cujos doentes não 
manifestaram symptomas cerebraes intensos, não 
faz menção das alterações d'esté órgão, Guilasse, 
Dutroulau e outros descrevem, além da cor amarel
la dos invólucros cerebraes, o engorgitamento dos 
seios venosos, a opacidade da arachnoïde e sua adhe-
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rencia a pia-mater, o engorgitamento dos vasos 
d'esta membrana, um pontilhado vermelho das subs
tancias cerebral, cerebellosa e da parte superior da 
medulla e derrame de serosidade nos ventriculos. 
Rokéach diz também que o cérebro é hyperemiado 
e apresenta um pontilhado hemorrhagico. Steudelas-
signala egualmente as lesões da substancia cerebral 
e Corre tem observado a apparencia ecchymotica e 
pergaminhada dos invólucros cerebraes. 

Symptomatologia 

A plienominisação symptomatica da febre bilio-
sa hemoglobinurica, tão variável de intensidade e 
marcha, permitte distinguir a esta doença duas for
mas principaes, tendo cada uma suas variedades. A 
forma benigna e a forma grave. 

É raríssima, qualquer que seja a forma, a ex
plosão d'emblée da doença. Em geral, a sua invasão 
é precedida de alguns accessos intermittentes, sim
ples ou complicados de hypercholia ou d'um perío
do prodromico, caracterisado por um mal estar ge
ral, perda de appetite, constipação, nevralgias articu
lares, rachialgia e a cephalalgia, signaes estes que 
podem ser mais ou menos pronunciados, segundo a 
forma da doença que vae explodir. 

Uma vez constituída a doença, três symptomas 
predominam e imprimem um cunho caracteristico 
a este estado mórbido. A febre, os phenomenos bi-
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liosos e a hemoglobinuria manifestada pela colora
ção especial da urina. 

Vejamos qual a marcha seguida por estes sym-
ptomas, e por outros que com elles se associam du
rante a evolução da doença. Comecemos pela for
ma benigna. 

Quando se surprehende a doença, depois do seu 
inicio, o que primeiro impressiona o medico é o 
habito externo e o aspecto do doente. Uma colora
ção amarella, mais ou menos intensa e generalisa-
da, cobre os tegumentos e as mucosas conjunctival 
e labial. O doente escolhe de preferencia o decúbi
to dorsal, com os membros superiores ao longo do 
corpo e os inferiores em extensão e afastados um 
do outro; agitado e inquieto, muda différentes ve
zes de posição, mas bem depressa volta á primiti
va, como se nenhuma outra lhe conviesse mais. O 
seu olhar é agitado, os olhos encovados, e a phy-
sionomia não exprime grande soffrimento ; mas ape
sar d'isto, da relativa benignidade dos symptomas 
e da explosão recente da doença, o paciente apre
senta algumas vezes um aspecto quasi cadavérico.-

A febre segue o typo intermittente ou rémitten
te de curta duração; mas, em qualquer d1 estes ca
sos, um violento calefrio abre a scena, e é a pri
meira manifestação apparente das desordens da ca-
lorificação. Quando a febre toma o typo intermitten
te, o accesso apresenta-se com os três estados ca
racterísticos, o de calefrio, o de calor, e o de suor, 
tornando bem saliente a analogia da doença com a 
intoxicação palustre. O periodo de calefrio prolon-



6o 

ga-se mais do que nos accessos palustres ordinários; 
todas as suas manifestações são mais intensas e 
mais violentas, e a sua duração pôde variar de três 
a quatro horas. É raríssimo que o calefrio falte com
pletamente ; algumas vezes, porém, a sua intensida
de é menor do que vulgarmente se observa, e este 
facto se dá nas repetições dos accessos, ou quando a 
doença ataca os cacheticos ou os antigos impàlu-
dados. 

No fim d'esté periodo sobrevem o do calor, cuja 
duração oscilla entre oito a vinte horas, e ás vezes 
vinte e quatro horas. A temperatura rectal, que era 
já elevada no periodo precedente, augmenta ainda 
mais, e a temperatura axillar eleva-se brusca e ra
pidamente a 40 e mesmo 41 graus, mantendo-se 
assim durante toda a duração d'esté periodo. A pel
le é sêcca, quente e ardente; um calor excessivo, 
constante e continuo opprime o doente, que accusa 
uma extraordinária seccura da .bocca e da gargan
ta, procurando inutilmente mitigar a sua tormento
sa sede pela ingestão de agua, que não faz mais do 
que provocar ou antes exacerbar os accessos de vo
mito. A face congestiona-se, a agitação augmenta 
e o doente abrasado por uma temperatura elevada, 
descobre-se no seu leito, para obter em torno de si 
uma atmosphera mais fresca. A temperatura soffre 
algumas oscillações no decurso d'esté periodo, mas 
estas oscillações são tão pequenas e tão pouco im
portantes, que mais vale não se fazer menção d'ellas. 

Vem, finalmente, o terceiro periodo, que dura 
quatro a cinco horas. A temperatura desce com ra-
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pidez ao grau normal, todos os symptomas anterio
res cessam ou se attenuâm, a pelie humedece, 
evacuações criticas produzem-se por todos as em-
munctorios ; mas a sudação náo é tão abundante, nem 
o doente sente a sensação de bem estar, que se nota 

' nos accessos simples. 
E assim termina o cyclo thermico intermittente 

da febre biliosa hemoglobinurica. É raro, porém, 
vêr-se terminar a doença com um só accesso ; de
pois d'uma curta apyrexia, d'ordinario três ou qua
tro horas, sobrevem novo accesso que segue as 
mesmas phases do anterior, e geralmente depois 
de três ou quatro accessos consecutivos a doença .de
clina completamente. 

Quando a febre segue o typo rémittente, a sua 
duração excede raras vezes um septenario ou pou
co mais. Ella é ora precedida de um ou dois acces
sos intermittentes, ora manifesta-se desde o princi
pio sob esta forma. Em qualquer dos casos, o ca
lefrio é o primeiro phénomène A temperatura 
eleva-se com extrema rapidez, como nos a.ccessos 
intermittentes, mas o calor se mantém n'um grau 
elevado e as oscillações thermicas são notáveis só 
nos dois primeiros dias. 

A temperatura attinge no primeiro dia 40 ou 
41 graus-, é, porém, seguida de grandes remissões 
de 1, 2 e mais graus. Depois dos dois primeiros 
dias as exacerbações, em geral vesperaes, são de 
fraca intensidade, e o calor oscilla entre 37,5o a 
38,5°, até á completa apyrexia, que é também pre
cedida de hypersecreção sudoral. 
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Alguns auctores parece quererem fazer da remit--
tencia da febre uni caracter dz gravidade da doen
ça. A nossa humilde pratica convenceu-nos do con
trario. Muito embora o typo rémittente da febre 
seja o preferido da forma grave, casos ha, e bastan
tes, em que o typo rémittente pôde acompanhar a 
forma benigna. O graphico B, representa o traça
do do cyclo thermico d'um dos nossos doentes, ob
servados na província de Moçambique. 

A icterícia pôde ser coeva do calefrio, mas qua
si sempre este symptoma manifesta-se no fim d'es
té período, ou no do calor. D'ordinario, existe no 
principio da febre uma ligeira coloração sub-icteri-
ca das conjunctivas e da pelle do rosto, que bem 
depressa se généralisa durante o período do calor, 
dando aos tegumentos uma coloração particular aça
froada, diversa da das outras ictericias. 

Uma vez declarado, este symptoma pronuncia-se 
mais e mais, fazendo passar a pclle por diversos 
cambiantes de cores, desde o amarello suave até o 
amarello intenso com tons avermelhados, e attinge 
o máximo da sua intensidade no período da decli
nação da doença. Estas cores variadas e successivas 
teem sido comparadas pelos auctores aqs amarel-
los, côr de ocre, alaranjado, açafroado e finalmente 
o amarello com reflexos vermelhos. , 

Na declinação da doença, todos os outros sym-
ptomas passam ou se attenuam notavelmente, mas 
a icterícia persiste e só se dissipa geralmente qua
tro ou cinco dias depois. 

Lebeau diz que a explosão franca e pronunciada 
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da icterícia é um signal prognostico favorável. Quer-
nos parecer que esta affirmação não tem o valor 
que lhe attribue o seu auctor. Tivemos occasião de 
observar casos bastante graves com icterícia muito 
intensa. 

Do lado do tubo digestivo observa-se, desde o 
principio da doença, vómitos pertinazes e abundan
tes que são precedidos d'um estado nauseoso. Cons
tituídos primeiramente pelas matérias alimentares 
misturadas com bile, mudam de aspecto successiva-
mente no decurso da doença. No fim do período 
do calefrio e durante o período do calor elles são 
compostos exclusivamente pela bile amarella ou ver
de, ou d'um liquido espumoso contendo flocos ver
des tendo umas vezes a apparencia d'uma solução 
de arseniato de cobre e outras perfeitamente o as
pecto de caldo verde. 

Os vómitos são frequentes, repetem-se de cinco 
em cinco minutos, ás vezes sem esforço, e fatigam 
extraordinariamente o infeliz paciente. E' tão elevado 
o grau de hypercholia e tal a abundância dos vó
mitos, que por uma só vez podem ser expulsos dois 
litros ou mais de bile pura. Elles persistem em to
das as phases da doença com mais ou menos in
tensidade, e cessam completamente no fim do periodo 
da declinação, exacerbando-se novamente nos acces-
sos immediatos. Na forma rémittente, incoercíveis 
e fatigantes no principio, attenuam-se notavelmente 
no decurso da doença até á sua completa cessação. 

A diarrhea é inconstante : quando se manifesta 
não é persistente nem tão profusa como os vomi-
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tos, mas apresenta os mesmos caracteres que este 
e as evacuações são francamente bullosas. Algumas 
vezes ha constipação. 

Tanto nos líquidos expulsos pelo estômago como 
nos evacuados pelos intestinos denota-se a reacção 
caracteristica dos pigmentos biliares. Os exames 
espectroscopicos feitos por Berthier mostram que 
estes líquidos não contém urobilina. 

A região epigastrica é ordinariamente séde d'uma 
dor intensa que irradia para os hypochondrios, ao 
longo dos phrenicos, e exacerba-se com os esforços 
do vomito. Esta dor, manifestada a pressão, apresen-
ta-se também algumas vezes espontaneamente, mes
mo longe dos esforços do vomito, sob a forma de 
crises gastralgicas, e localisa-se no epigastro, entre 
o umbigo e o apêndice xiphoideo. Berthier attribue 
a dor espontânea a uma congestão de plexo solar, 
interpretação que não é admittida por todos. 

Os hypochondrios são também sensíveis á pres
são. Séde d'uma sensação de tensão no principio 
do accesso, são bastante dolorosos no período do 
calor. A matidez hepática e esplénica augmenta, e 
notam-se symptomas de congestão d'estas duas vís
ceras. A língua, primeiro branca, cobre-se d'uma 
saburra biliosa amarellada, e secca-se sendo ardente 
a sede. Emfim a anciedade epigastrica augmenta e 
todos os symptomas de gastricidade pronunciam-se 
no segundo período da doença. 

O apparelho urinário apresenta symptomas im
portantes desde o principio da doença. As urinas 
emittidas durante ou mesmo antes do calefrio, tem 
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A coloração da urina augmenta de intensidade pro
gressivamente no decurso da doença; no segundo 
período essa côr tem a apparencia de vinho de Ma
laga ou melhor d'uma infusão forte de café, e na 
phase da declinação acclaram-se gradualmente, vol
tando á côr normal no fim d'esté periodo, ou con
servam apenas a côr das urinas criticas. Estes sym-
ptomas urinários são acompanhados de fortes dores 
lombares que irradiam-se ao longo dos ureteres, e 
de pollakiuria. 

A quantidade da urina é ora augmentada ora 
diminuída. D'ordinario a polyuria estabelece-se no 
primeiro periodo ; no segundo a diurese diminue 
assim como todas as excreções, para tornar a au-
gmentar no fim do terceiro. Outras vezes a polyu
ria domina durante todo o accesso, podendo a quan
tidade da urina excretada attingir a 1:800 ou 2:000 
grammas, e este facto, não poucas vezes, faz o de
sespero do doente que aterrorisa-se vendo perder 
tanto sangue em tão pouco tempo. 

Na forma rémittente a hemoglobinuria atte-
nua-se, ou cessa durante as remissões, para au-
gmentar nas exacerbações. Não é porém forçoso 
que este symptoma se manifeste sempre com as 
exacerbações thermicas; algumas, em geral as ter-
minaes, não são acompanhadas de crise hemoglobi-
nurica. 

A urina deixa depositar pelo repouso um sedi
mento cinzento avermelhado, e acclara-se um tanto. 
Este sedimento, abundante no periodo do calor, 
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contém, como tem mostrado muitos observadores, 
particularmente Fisch e Berthier, além d'outros ele
mentos que adiante indicaremos, glóbulos verme
lhos, leucocytos e cellulas epitheliaes coradas pela 
bile. 

A densidade de urina varia com a sua quanti
dade. Ella é em geral i,025 a i,o35 durante o ac-
cesso, e 1,006 a 1,010 na sua declinação. 

Corre e Venturini verificaram a presença de he
moglobina por meio do exame espectroscopico. Corre 
descreve como se segue o resultado dos seus exames : 
« Deux bandes de réduction très nettes ont été cons
tatées entre les lignes D. et F. de Frauenhofer, l'un 
plus large dans le vert, presque dans la limite du 
vert et du jaune, Tautre plus étroite dans le jaune, 
en se rapprochant de l'orangé. Ces deux bandes se 
rapportent bien à Phémoglobine. » 

A acção do calor produz um coagulo averme
lhado nas urinas hemoglobinuricas. O exame chi-
mico faz reconhecer a presença de albumina, cuja 
quantidade pôde elevar-se até 6 grammas por litro, 
mas a albuminuria cessa com a hemoglobinuria. Ve-
rifica-se também a existência de pigmentos biliares, 
pela reacção de Gmelin, que quasi nunca se obtém 
nas urinas da primeira emissão, sendo natural pen-
sar-se que na primeira phase da doença, as urinas 
não conteem ainda este pigmento. No segundo pe
ríodo a côr escura da urina dissimula esta reacção 
e pela juncção do acido nitrico produz-se a reacção 
hemapheica; todavia, Béranger-Féreaud, Daullé e 
mais alguns medicos, teem conseguido obtel-a nas 
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urinas côr de vinho de Malaga ; mas é geralmente 
no decurso do terceiro pariodo, ou no fim d'esté, 
que a reacção de Gmelin se réalisa com nitidez. 
Pódem-se empregar também para a constatação 
d'esté pigmento, os processos de Huppeit, de Jol
ies e de Ehrlich. 

A reacção com o papel de tournesol é, umas ve
zes acida, outras neutra, e outras, finalmente, alca
lina. Geralmente as urinas são acidas e tornam-se 
neutras á medida que a erythuria diminue. 

A respiração é precipitada, irregular e offegan-
te ; depois de sete a oito respirações curtas produz-
se uma mais prolongada e feita em três ou quatro 
tempos, como um suspiro. Este rythmo respirató
rio, mais ou menos modificado, se mantém nos dois 
primeiros períodos e regularisa-se mais no terceiro. 
Na forma rémittente observam-s* estas alterações 
da funcção respiratória, nas exacerbações e nas re
missões. O pulso apresenta também algumas modi
ficações em relação com as diversas phases da doen
ça. Pequeno e accelerado no primeiro período, elle 
é duro, forte, desenvolvido e rápido no segundo, e 
mesmo no terceiro não adquire logo o seu rythmo 
normal. O numero das pulsações da artéria radial, 
eleva-se a ioo ou 120 por minuto, e o rythmo das 
contracções cardíacas soffre as mesmas alterações 
de força e de frequência como as do pulso. No 
typo rémittente as modificações circulatórias soffrem 
as mesmas oscillações que as respiratórias, sendo 
mais ou menos accentuadas segundo a força do ac-
cesso. 
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A estes symptomas, podem-se juntar mais al
guns d'ordem nervosa. Taes são: agitação contínua, 
palpitações, cephalalgia intensa limitada particular
mente á fronte, forte rachialgia lombar que ar
ranca ao doente contínuas queixas, e que combi-
nando-se com as dores do epigastro e dos hypo-
chondrios, constitue uma cintura dolorosa que o 
opprime, languidez e dores dos membros e das 
articulações, insomnias, pesadellos, apathia, fadiga 
e um certo estado de estupefacção. As faculdades 
intellectuaes conservam-se intactas por toda a du
ração do accesso, salvo phenomenos delirantes T 
sempre passageiros, que se manifestam algumas 
vezes no apogeu do accesso. O doente responde 
com clareza, a todas as perguntas que lhe são di
rigidas. 

Algumas vezes observa-se também sudamina ou 
verdadeiras bolhas nos tegumentos, bem como epis-
taxis; mas o prurido da pelle, vulgar na ictericia 
ordinária, não se nota na febre hemoglobinurica. 

Os accessos hemoglobinuricos principiam d'or-
dinario de manhã, mas este facto nada tem de 
constante e podem explodir indiferentemente a 
qualquer hora do dia. 

A forma benigna termina sempre pela cura, 
salvo complicações variadas que podem sobrevir 
no decurso da doença, como um accesso pernicioso 
intercorrente, ou a passagem da doença á forma 
grave. 

Eis resumidamente, a descripção da forma be
nigna da febre biliosa hemoglobinurica. Vejamos 
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agora, quaes são ás modificações que soffre o appa-
rato symptomatologico e a feição que toma a doen
ça na sua forma grave. 

A invasão da doença faz-se da mesma maneira 
como na forma benigna, precedida dos mesmos 
prodromos, mas mais intensos e duradouros, e de 
um ou mais accessos simples ou biliosos. 

Manifestada a doença, ou os symptomas tomam 
desde o começo uma gravidade e intensidade insó
litas, ou benignos ao principio, aggravam-se no de
curso da doença. 

A febre segue sempre o typo rémittente e dura 
dois septenarios o máximo, no fim dos quaes a 
doença termina pela cura ou pela morte. É raro a 
duração prolongar-se mais. Umas vezes a elevação 
thermica inicial é grande e seguida de duas ou três 
remissões consideráveis, algumas vezes mesmo de 
intermissões, no fim das quaes a febre segue o 
typo francamente rémittente, sempre com exacer
bações vesperaes, mas com fracas remissões. A 
temperatura mantem-se em 38° a 40o, até a apy-
rexia?, e é só nos casos fataes, que depois d'um 
período quasi estacionário, eleva-se ás vezes pro
gressivamente até a hyperthermia exagerada. Outras 
vezes a marcha da febre é irregular, perfeitamente 
doida, a temperatura inicial não é muito elevada, e 
as exacerbações e as remissões não apresentam ne
nhuma regularidade, sendo os outros caracteres 
idênticos aos do typo rémittente regular. O ultimo 
typo nota-se especialmente nos cacheticos. 

Nas nossas exíguas e insuficientes observações 
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feitas em Quelimane e outros pontos da Zambezia, 
obtivemos alguns graphicos d'estas febres. Junta
mos aqui dois (graphicos C e D), que são quasi ty~ 
picos das duas formas que acabamos de descrever. 

A icterícia é intensa : os vómitos p;rsistem com 
uma tenacidade e frequência espantosas, e tomam 
uma cor verde muito intensa, tornando-se quasi 
pretos. A diarrhea sobrevem desde os primeiros 
dias da doença, e muito embora, nem sempre seja 
abundante e contínua, a sua persistência esgota o 
doente. A hemoglobinuria permanece também com 
toda a intensidade, as urinas sáo densas e escuras, 
e se ás vezes acclaram, não tardam a tomar a co
loração primitiva, com a manifestação de nova crise 
hemoglobinurica. A quantidade de albumina elimi
nada pelos rins é grande e a eliminação é persis
tent. Ha por vezes uma anuria incompleta; o 
doente apoquentado por frequentes desejos de mic
ção faz esforços incessantes, não conseguindo ex
pulsar de cada vez, mais que uma pequena porção, 
a quantidade total em 24 horas, não excedendo a 
5oo a 700 grammas. E assim esgotado por'îper-
das incessantes, alimentação insuficiente, continui
dade de febre, e retenção dos productos urinários, 
o doente não tarda a cair n'um estado de enfraque
cimento considerável. 

A rachialgia, a cephalalgia e todos os outros 
phenomenos nervosos augmentam de intensidade. 
O pulso é fraco, depressivel e accelerado. A respi
ração offegante e opprimida. O epigastro e os hy~ 
pochondrios são extremamente dolorosos e a lin-
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gua apenas coberta ao principio d'uma saburra ama-
rellada, torna-se mais tarde vermelha nas bordas e 
na ponta, e apresenta no meio um sulco bilioso es
curo. A diarrhea suspende-se algumas vezes no se
gundo septenario. 

Ao mesmo tempo no decurso da doença, d'or-
dinario no quinto ou sexto dia, apparecem sympto-
mas typhoides e ataxo-adynamicos, dando á doença 
uma feição distincta da intoxicação palustre Estes 
symptomas com mais ou menos intensidade, quasi 
nunca faltam e evolvem parallelamente aos pheno-
menos biliosos. A prostração é grande e o doente 
apresenta um fácies cadavérico, com o rosto pallido 
e os olhos encovados O pulso é precipitado e di-
croto; a respiração se embaraça e a amplitude dos 
movimentos torácicos diminue. Manifesta-se tam
bém, soluços, um delirio calmo ou algumas vezes 
coma, somnolencia, sobresaltos dos tendões e con-
tracturas, cyanose, etc., e tudo aggrava a situação 
do doente, que nos seus momentos lúcidos, assusta-
se reconhecendo o grave risco que corre a sua vida. 

N'estas circumstancias ou todos os symptomas 
diminuem de intensidade, a temperatura baixa, es-
tabelece-se uma sudação copiosa e a doença termi
na pela cura; ou as principaes funcções compro-
mettem-se cada vez mais e a morte devida ao es
gotamento e acompanhada ou não de hyperpyrexia, 
tem logar no segundo septenario. 

Outras vezes tudo parece caminhar para uma 
terminação favorável, e a morte é determinada 
por uma doença intercurrente, como um accesso 
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pernicioso algido, convulsivo ou comatoso, ou por 
uma pericardite. 

Observam-se também n'esta forma, bemorrhagias 
múltiplas pelas mucosas, ou nos músculos, na pelle 
e no tecido cellular sub-cutaneo. Salvo a epistaxis, 
as outras hemorrhagias como a gastrorrhagia, a en-
terorrhagia, os derrames sanguineos sub-cutaneos, 
etc., não são muito frequentes, considerando por 
isso alguns auctores antes como complicações. Na 
nossa curta prática no Ultramar, tivemos occasião 
de ver só um caso d'esta natureza, n'um doente 
tratado no hospital de Quelimane. No decurso da 
doença sobreveio uma epistaxis abundante, e antes de 
cessar esta, apresentaram-se sobre o abdomen, tho
rax e nos membros inferiores algumas manchas 
avermelhadas, com bastante comichão. Todas estas 
manchas transformaram-se nos dias immediatos em 
focos de pequenas hemorrhagias. 

Parece-nos, porém, mais natural, considerar-se 
estes phenomenos antes como um symptoma raro 
da forma grave, do que como uma complicação. 
N'uma doença com tendência hemorrhagica, como a 
febre biliosa hemoglobinurica, as hemorrhagias po
dem certamente fazer-se por vias múltiplas segun
do o grau de intoxicação, sendo o rim o órgão de 
predilecção. Effectivamente, nos casos em que a 
hemorrhagia por outras vias não é apparente, tem-se 
algumas vezes observado focos hemorrhagicos nas 
diversas visceras. 

Á forma grave pertencem duas variedades. A si
dérante anurica e a uremica. 
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Na forma sidérante a evolução da doença é rá
pida e fatal. A invasão da doença é idêntica a de 
outros casos, com notável exageração de todos os 
symptomas; mas as urinas são emittidas com tanta 
parcimonia, que ás vezes a anuria é completa, e o 
doente, depois de incessantes esforços de micção, 
não vê mais que algumas gottas de urina sangrenta 
ao nivel do meato. A ictericia é umas vezes inten
sa, outras pouco pronunciada. O calor da pelle é 
fortissimo; a anciedade, a agitação, a consciência 
da sua grave situação atormentam o doente, e em 
breve as suas forças se anniquilam. 

Algumas vezes os vómitos param no fim da 
doença que dura 3 a 5 dias, a ictericia se dissipa, e 
uma sensação de bem estar fictício consola o doenle; 
mas a diurese não se estabelece, a prostração au
gmenta, o pulso se enfraquece, e o doente succum-
be conservando perfeita integridade das suas facul-
des psychicas. 

Nunca observamos a forma uremica que Guil-
laud descreve da seguinte forma, attribuindo a sua 
gravidade a uremia produzida pelas lesões infkm-
matorias da glândula renal. 

Declara-se primeiramente um accesso hemoglo
binuria) com anuria e as urinas são ricas em he
moglobina, albumina e sedimentos contendo um pro-
ducto granuloso pigmentar, cylindros byalinos e ví
treos, leucocytos e glóbulos rubros. No fim do ac
cesso as urinas acclaram, a albuminuria cessa, a 
quantidade augmenta ligeiramente, mas a densidade 
e a proporção de uréa diminuem notavelmente. Se-
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gue-se um longo periodo de apyrexia, durante o 
qual a convalescença não se pronuncia, os vómitos 
e a diarrhea reproduzem-se, e a ictericia persiste. 
Manifesta-se por fim um forte accesso ou antes uma 
série de accessos que provoca novamente a hemo
globinuria, a albuminuria e a anuria. Desde então 
a prostração augmenta gradualmente, a lingua sec-
ca-se e os vómitos tornam-se abundantes ; uma ce
phalalgia gravativa atormenta o doente, que tem 
ataques dispneicos sem causa apparente; a intelli-
gencia perturba-se, o doente tem somnolencia ou 
um delirio calmo, e finalmente movimentos convul
sivos seguidos de coma, trazem a morte. 

Grenet observou também n'esta forma, cuja du
ração varia de 17 a 23 dias, a contracção perma
nente das pupillas sem coincidência de perturbações 
cerebraes notáveis, considerada por Bouchard e 
Dieulafoy, como symptoma importante da uremia. 

A febre biliosa hemoglobinurica deixa como 
consequência uma anemia profunda. A sua conva
lescença é longa, particularmente nas formas graves, 
e muitas vezes interrompida por novos accessos he-
moglobinuricos que podem ser fataes. 

A primeira invasão da doença, em vez de con-
conferir a immunidade como na febre amarella, 
predispõe ao contrario a recahidas. 

Tal é a symptomatologia da febre biliosa he
moglobinurica, que se umas vezes apresenta pontos 
de contacto e analogias com a intoxicação palustre, 
outras vezes assemelha-se as doenças infectuosas. 
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Pathogenia 

Dois symptomas principaes, as urinas escuras e 
a ictericia dominam a symptomatologia e consti
tuem a caracteristica clinica da febre biliosa hemo-
globinurica. Procuraremos esclarecer n'este capitu
lo, tanto quanto nos for possivel, a pathogenia d'es-
tes phenomenos primordiaes. 

A que é devida a coloração da urina? Tal é o 
primeiro ponto a esclarecer a respeito de pathoge
nia. 

Desde os trabalhos d? Corre e Venturini, que 
verificaram por meio do exame espectroscopico a 
presença de hemoglobina, as discussões e as dissi
dências terminaram sobre este ponto. A existência 
constante de hemoglobina nas urinas da febre bilio
sa é posta fora de duvida pelas observações de to
dos os medicos, e hoje ninguém contesta que a co
loração da urina seja originada por esta substancia. 
Mas, não é somente a hemoglobina que determina 
a côr da urina, variável de aspecto segundo as di
versas phases ou periodos da febre. Outras substan
cias ha, como a urobilina, a methemoglobina e os 
pigmentos biliares, que dão também o seu contin
gente. Vejamos o que as observações mostram. 

Recolhendo-se separadamente as urinas das di
versas emissões, vê-se que as primeiras são d\ima 
côr vermelha clara e francamente sanguinolentas. A 
medida que a doença avança a côr modifica-se, pro-
nuncia-se mais e mais, passando por cambiantes 
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variadas, até tornar-se comparável á do .vinho do 
Porto e mais tarde a uma infusão de café forte. 
N'esse estado mantém-se durante todo o periodo es
tacionário da febre, e podem ser confundidas facil
mente com certas urinas ictéricas, com as quaes 
apresentam grandes analogias. No periodo da decli
nação do accesso acclaram-se progressivamente, e 
ao cabo de algum tempo, em quatro ou cinco ho
ras, d'ordinario, no accesso intermittente, voltam á 
côr normal, sem, todavia, passar pelo aspecto ruti
lante da primeira emissão. 

Vários observadores, e particularmente Berthier, 
submettendo a analyse espectral, isoladamente, as 
urinas das diversas emissões, e comparando-as por 
meio do micro-espectroscopio de Nachet com uma 
solução de urobilina ou com sangue modificado pe
los agentes oxidantes ou reductores, chegaram ás 
seguintes conclusões : i.° que denota-se sempre na 
urina o espectro de oxyhemoglobina, desde o prin
cipio até o fim do accesso, c emquanto as urinas 
apresentam a coloração vermelha; 2.0 que geral
mente observa-se a faxa da absorção da urobilina, 
com bastante rapidez; 3.° que nota-se também al
gumas vezes, mas no segundo periodo do accesso, o 
espectro de methemoglobina. Não se deve inferir, 
porém, da ultima conclusão, que a presença da me
themoglobina seja excepcional na urina ; Hayem deu 
a explicação dos resultados apparentemente negati
vos. Com effeito, mostrou este auetor que para se 
obter o espectro de methemoglobina eram precisas 
quantidades bastante elevadas, e que misturando-se 
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ao sangue uma porção equivalente á decima parte 
de hemoglobina, não se conseguia verificar a faxa 
característica d'aquella substancia. 

Béranger-Féraud attribuiu a cor da urina uni
camente á presença da bile. Este auctor que nega
va em absoluto a existência do sangue pelo facto de 
não ter encontrado bematias nos sedimentos, não 
se furtava,1 todavia, a affirmar que algumas vezes as 
urinas são rutilantes e de aspecto sanguinolento, 
como se fossem constituidas somente pelo sangue 
puro. Esta opinião exclusiva não é actualmente ac-
ceita por ninguém. Se o exame microscópico não 
permitte descobrir as hematias, o que aliás não se 
pôde asseverar em absoluto, a materia corante do 
sangue é facilmente revelada pelo espectroscopio. 

Mas a bile existe na urina conjunctamente 
com o sangue: e se muitas vezes não se tem po
dido verificar a presença dos pigmentos biliares, é 
certamente por causa das difficuldades que surgem 
para se obter nitidamente as suas reacções. De 
facto, a analyse espectral não nos pôde fornecer 
nenhum dado a este respeito, visto não haver faxa 
de absorpçáo característica dos pigmentos biliares 
normaes, os quaes obscurecem simplesmente a par
te direita do espectro, como todos os líquidos ama-
rellos. O exame chimico apresenta também alguns 
inconvenientes. A côr intensa da urina e a abun
dância da albumina, que se precipita em flocos par
dacentos, dissimulam a reação de Gmelin. 

Todavia, a presença dos pigmentos biliares tem 
sido verificada por Béranger-Féraud, Berthier, Bois-



7S 

son e muitos outros medicos. Kelsch e Kiener ci
tam a observação d'um explorador affectado de fe
bre biliosa hemoglobinurica, cuja urina dava mani
festamente a reacção de Gmelin e a reacção hema-
pheica. Corre, diz que a reacção dos pigmentos bi
liares nem sempre falta. Nielly e Laveran affirmam 
que a presença da bile nas urinas é quasi constan
te, e em algumas das nossas observações consegui
mos também constatar a sua existência, quer com 
a reacção de Gmelin, quer pelo processo de Hup-
pert. Note-se, porém, que a reacção biliar não se 
encontra geralmente no principio, mas sim no se
gundo período da febre e quando a icterícia se tor
na manifesta. 

Do exposto deduz-se, pois, que a cor rutilante 
das urinas excretadas no principio do accesso é de
vido principalmente á oxyhemoglobina, ao passo 
que a cor parda ou escura dos períodos ulteriores 
é d'origem complexa e determinada pela mistura 
dos pigmentos sanguíneo e biliar ou dos seus deri
vados, como: a methemoglobina, a urobilina, a bili-
verdina, etc. Uma precisão mais rigorosa, além de 
ser impossível com os nossos conhecimentos actuaes, 
é por certo de pouco valor, desde que se demonstre 
ser a hemorrhagia renal a origem do processo. As 
alterações da côr, em relação com as modificações 
soffridas pelo pigmento sanguíneo nas vias urina
rias, só podem ter um interesse secundário. 

Por que mechanismo passa o pigmento sanguí
neo na urina? Eis o ponto capital da questão. 

Para uns, o facto obrigado e essencial da he-
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moglobinuria é a hemoglobinhemia produzida pela 
enorme e massiça destruição globular na arvore 
circulatória; para outros, o phenomeno é devido a 
uma hemorrhagia renal, sendo este órgão a sede de 
destruição dos glóbulos. 

Murri, estudando a hemoglobinuria essencial 
atfrigore, e fundando-se em factos experimenta^ 
realisados por elle em collaboração com Ehrlich, 
constituiu, a propósito d'esta doença, a theoria he-
moglobinhemica que, mais tarde, foi applicada á he
moglobinuria palustre. Resume-se esta theoria no 
seguinte: A impressão do frio sobre a superficie 
cutanea, actuando sobre os centros reflexos vaso
m o t o r s , provoca roesses centros um estado de es
gotamento que determina a vaso-dilatação. Em con
sequência da dilatação vascular, a circulação retar-
da-se, o fígado e os rins se congestionam, o sangue 
esfria-se e carrega-se de gaz carbónico, e as hema-
tias desprovidas de resistência, em virtude d'uma 
alteração indeterminada dos órgãos hematopoieti-
cos, dissolvem-se pondo em liberdade a hemoglobina 
que transuda pelo filtro renal. 

A doutrina de Murri foi viva e tenazmente 
combatida em França por Hayem e Alberto Robin 
que admittiram a origem renal da hemoglobinuria 
paroxystica considerando, todavia, como factor in
dispensável para a sua producção, a alteração san
guínea; mas apezar d'esta justa reacção, a theoria 
hemoglobinhemica se impôz e foi geralmente acceita, 
quer para esta doença, quer para a hemoglobinuria 
palustre. 
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As observações de Ponfick, Kelsch e Kiener e 
de Laveran, mostrando que o processo palustre é 
um processo essencialmente hematico, podendo ar
rastar uma enorme destruição globular que, pelo 
facto d'um só accesso, pôde attingir algumas cen
tenas de milhares e mesmo um milhão por millime-

* tro cubico, confirmaram os dados precedentes; e,a 
theoria hemoglobinhemica da biliosa hemoglobinuri-
ca foi formulada da seguinte forma. A hemoglobina 
posta em liberdade pela destruição dos glóbulos ru
bros, fixa-se em pequena parte nas diversas vísce
ras, sob a forma de pigmentos negro e ocre. O ex
cesso de hemoglobina circulante, é modificado e 
segregado pelo fígado; a secreção biliar se exagera 
e estabeleee-se um estado de polycholia. Mas o fí
gado pôde não bastar para transformar e desem
baraçar o organismo da enorme quantidade de he
moglobina: uma parte se retém então nos tecidos, 
e se a destruição globular for mais considerável 
ainda, sendo insufficientes todos os meios de defeza, 
a hemoglobina elimina-se pelo emunctorio renal e 
constitue-se a hemoglobinuria. 

De certo, esta theoria tão seductora resalta, 
como corollario necessário, da doutrina pathogenica 
do accesso febril palustre, tão bem assente na 
actualidade, mas, os factos parecem demonstrar o 
contrario, obrigando-nos a admittir, com Pellarin 
e B. Benoit, a hemorrhagia renal como o primiim 
movtns do accesso hemoglobinuria). 

Os symptomas que precedem ou acompanham 
a crise hemoglobinurica fazem já prever fortes 
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perturbações do lado da circulação renal. Notam-se 
sempre no principio do accesso dores lombares ex
pontâneas ou provocadas pela pressão, ás vezes 
muito atrozes, a polakiuria e a polyuria. Estas do
res precedem ou sobreveem na occasiao do calefrio, 
são seguidas d'uma imperiosa necessidade de uri
nar, e as urinas excretadas são sanguinolentas. A 
simples filtração d'uma urina hemoglobinica expli
caria mal estes symptomas d'uma congestão renal 
intensa que, de certo, deve intervir como factor na 
génese da hemoglobinuria. Mas outros factos ha 
mais frisantes e demonstrativos. 

Demonstra a observação que a hemoglobinuria 
produz-se no principio do accesso, durante o cale
frio e algumas vezes antes d'esté. Estes factos es
tão em pleno desaccordo com a hypothèse da hemo-
globinhemia, pois que admittida esta e como factor 
indispensável uma forte destruição globular, é na
tural pensar-se que a hemoglobinuria devia antes 
manifestar-se no auge do accesso, e quando a he
moglobina libertada attingisse uma forte proporção 
para poder transudar atrayez do filtro renal, e não 
no principio, sendo então relativamente fraca a 
ruina globular. A apparição precoce da hemoglobi
nuria explica-se ao contrario, facilmente, pelas per
turbações vaso-motoras provocando a congestão 
renal, e hemorrhagia consecutiva. 

Estas perturbações constituem a base do accesso 
febril e manifestam-se antes do calefrio; já antes 
d'esté observa-se a hyperthermia e as congestões 
viscèraes. 

6 
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Se a hemoglobinuria fosse precedida de hemo-
globinhemia intensa e capaz de determinar a pas
sagem da materia corante pelo emunctorio renal, o 
soro tendo em dissolução uma forte proporção de 
hemoglobina apresentaria, como na hemoglobinu
ria experimental, a côr vermelbo-cereja. 

Apesar de ser fácil este exame, não se encontra 
na litteratura medica nenhuma observação em que 
semelhante constatação tenha sido feita. 

Berthier chegou, ao contrario, a resultados in
teiramente oppostos. Recolhendo com toda a minú
cia e precaução o soro do sangue obtido pela ap-
plicação de ventosas escarificadas na região lombar, 
durante o accesso, observou que o mesmo tinha a 
côr amarellada e apparencia perfeitamente nor
mal. Procedendo ao exame espectroscopico e com
parando com o soro d'outros impaludados, notou 
que a composição dos dois soros não revelava ne
nhuma differença, e que o espectro de oxyhemoglo-
bina se apresentava em ambos com a mesma in
tensidade. D'aqui se pôde concluir que na febre bi-
liosa hemoglobinurica não ha mais que um estado 
de hemoglobinhemia latente que acompanha todo o 
accesso palustre, mas que de modo algum é justi
ficativa da hemoglobinuria. 

A hemoglobina contida nas urinas não é dyali-
savel. Berthier demonstrou experimentalmente este 
facto. Submettendo varias vezes a urina a dyalise, 
e examinando ao espectroscopio os líquidos dyali-
sados, obteve sempre resultados completamente ne
gativos. 
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Vê-se pois que a hemoglobina existe na urina 
sob a mesma forma que nas hematias no estado 
physiologico; não se trata, como por vezes se tem 
dito, d'uma hemoglobina dotada d\im forte po
der de diffusão que lhe permittiria impregnar os 
tecidos e filtrar atravez do epithelio renal; ella não 
se acha dissolvida na urina mas, provavelmente, 
em suspensão e contida nas detritos globulares re
sultantes da destruição das hematias. 

O exame microscópico dos sedimentos uriná
rios fornece também uma prova a favor da theoria 
renal. Quando estes exames sejam feitos com rigor 
e precisão, observam-se sempre hematias, mais ou 
menos intactas nos sedimentos. É certo que estes 
elementos figurados são raros, e existem, geralmente, 
sob pequenas formas resultantes da fragmentação, 
sendo necessário proceder ao exame repetidas ve
zes. Nada admira, por isso, que vários auctores 
contestem de todo a existência das hematias. 

Ao lado d'estes elementos encontram-se cylin-
dros granulosus amarellados, isolados ou reunidos 
em pilhas coradas pela hemoglobina. São produ-
ctos da destruição globular effectuada no apparelho 
urinário. 

Segundo mostram as experiências de Ponfick, 
para se produzir a hemoglobinuria experimental, 
acceita como prototypo para explicar pela hemoglo-
binhemia o symptoma hemoglobinuria, é necessário 
haver uma destruição globular massiça e rápida, at-
tingindo bruscamente ao menos a sexta parte da 
totalidade do sangue. Berthier procedendo á nume-
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ração dos glóbulos em alguns accessos hemoglobi-
nuricos acompanhados de paroxismos febris de mo
derada intensidade, observou que a destruição glo
bular era relativamente fraca. Como explicar, pois, 
pela theoria hemoglobinhemica semelhantes accessos 
que em geral são recahidas, visto que, a presença 
d'uma grande quantidade de hemoglobina conside
rada como condição indispensável para a sua pas
sagem na urina, não se acha então realisada? Pelo 
mesmo motivo torna-se também difficil explicar por 
esta theoria a apparição da hemoglobinuria no co
meço do accesso e ás vezes antes do calefrio. A 
doutrina hemoglobinhemica esbarra de todos os la
dos com dimculdades que são facilmente removi
das pela theoria renal. Violentas perturbações vaso
m o t o r s provocadas pelos agentes pathogenicos da 
doença, que talvez mesmo determinam reacções 
vaso-dilatadoras particularmente intensas sobre os 
órgãos profundos, são precisas para produzir a 
hemorrhagia renal, mas quando surprehendem um 
rim anteriormente lesado, a effracção sanguínea 
pôde effectuar-se apesar de o accesso ser de me
diana intensidade. 

Se a hemoglobinhemia fosse a'causa da hemo
globinuria, deveria esta observar-se em todas as 
manifestações intensas da intoxicação palustre, mas 
este symptoma falta n'outros accessos perniciosos, 
apesar de a destruição globular attinguir um gráo 
bastante elevado. Além d'isso, a hemoglobinuria 
observa-se também em consequência de alterações 
renaes, nas diversas doenças infectuosas, como a 
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febre typhoïde, a diphteria, na variola hemorrha
gica, a escarlatina, nas doenças sépticas, etc. Por 
que não se ha-de admittir a mesma pathogenia, 
para a febre biliosa hemoglobinurica, que pôde 
ser considerada, uma infecção mixta ? 

Resulta do que deixamos exposto que a hemo
globinuria não tem por causa a hemoglobinhemia, 
mas antes uma hemorrhagia renal, com destruição 
globular. 

A anatomia pathologica demonstra plenamente 
o que a observação clinica faz prever. 

Pellarin, que primeiro opinou pela existência da 
hemorrhagia renal, descreve, como se segue, as le
sões anatomo-pathologicas do rim: «Ha, diz este 
medico, na febre biliosa hematurica uma apoplexia, 
ou antes uma hemorrhagia dos rins, e os seus si-
gnaes encontram-se na autopsia. Estes signaes são 
ecchymoses e infiltração sanguínea da substancia 
cortical, ora d'um só rim, ora dos dois». 

A descripção dada por Barthelemy-Benoit con-
forma-se perfeitamente com a do seu predecessor. 
Seja-nos permittido transcrever aqui integralmente 
esta descripção, por constituir uma prova demons
trativa de muito valor em favor da theoria renal: 

«II existe un état anatomo-pathologique constant, 
indique extérieurement par une coloration rouge 
brun foncée, presque toujours marbrée de larges 
plaques ecchymotiques, noirâtres, variables en éten
due, et qui envahissent quelques fois les quatre 
cinquièmes de la surface externe de l'organe. Cette 
coloration est due à une stase sanguine, qui se pré-
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sente neuf fois,sur dix, et qui constitue pour moi 
l'altération pathologique essentielle des organes uri-
naires dans la fièvre bilieuse hématurique. Ces pla
ques ecchymotiques n'occupent pas seulement l'épais
seur de la couche corticale, elles pénètrent plus ou 
moins profondément dans la substance tubuleuse. 

«Dans les cas les plus graves, cet état anato-
mique offre tous les caractères d'un état apoplecti
que général. Mais lorsque les symptômes hématu-
riques n'ont pas été compliqués de troubles fon
ctionnels trop profonds de l'acte rénal, tels que la 
suppression presque complète de la sécrétion uri-
naire, la stase congestive est moins généralisée; les 
plaques sont alors limitées à une certaine épaisseur 
de la substance corticale; il est facile de reconnaî
tre que cette coloration noirâtre tient à une suffu
sion sanguine interstitielle, qui a parfois l'apparen
ce d'un véritable foyer hémorrhagique ou d'un 
noyau apoplectique. 

«Lé ramollissement du parenchyme rénal est 
assez ordinairement en rapport direct avec le de
gré de la congestion hyperémique, et il est surtout 
plus appréciable dans tous les points délimités par 
les plaques ecchymotiques dont nous avons parlé. 
La substance du rein y est imprégnée de sang noir, 
et se réduit en une bouillie violacée sous la pres
sion des doigts; c'est uue désorganisation localisée 
caractéristique. 

«Tout le système vasculaire veineux apparaît 
dans un état de repletion et de turgescence exag-
geré». 
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E não foram somente os partidários da theoria 
renal que descreveram as lesões características dos 
órgãos urinários; o próprio Béranger-Féraud, que 
contestou tenazmente a existência do sangue nas 
urinas, não deixou de reconhecer estas alterações 
que são indiscutivelmente lesões hemorrhagicas. 
Eis como este auctor as descreve: 

«Les reins sont augmentés de volume. Ils sont 
congestionnés, avec des plaques ecchymotiques, sur
tout dans la substance corticale. Quelquefois même 
c'est une véritable apoplexie limitée, avec ramollis
sement, et l'on peut délimiter un caillot sanguin 
résultant d'une déchirure du parenchyme. . . Le rein 
est quelquefois réduit à ces endroits à l'état de pul
pe violacée peu consistante, dans laquelle les. 
doigts pénètrent très facilement. Ajoutons que les 
veines des reins sont dans un état de repletion extrê
me, rappelant la repletion des veines hépatiques». 

Não demonstram evidentemente estas lesões, a 
existência de congestão e hemorrhagias renaes? Por
que se hade admittir a theoria hemoglobinhemica, 
desde que uma causa mais directa e próxima pôde 
explicar a hemoglobinuria? 

A existência constante d'estas lesões macroscó
picas, de natureza congestiva e hemorrhagica, é ain
da confirmada pelos exames microscópicos que 
vieram elucidar alguns pontos obscuros. 

Os exames histológicos feitos por Berthier mos
tram que o parenchyma renal é séde d'uma verda
deira inundação sanguínea, desegualmente disposta. 
A hemorrhagia predomina sob a capsula e na região 
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dos tubos collectors que estão cheios de sangue 
extravasado, ao passo que a zona labyrintica e os 
tubos contornados são fracamente invadidos. Sec
ções feitas em diversos sentidos mostram a exis
tência de nuclos apopleticos sob a capsula. Os va
sos capsulares e infra-capsulares são engorgitados 
e cercados de sangue infiltrado. Os glomerulus são 
intactos ou moderadamente túrgidos, e não se en
contra sangue nas cavidades capsulares. 

Alguns tubos contém uma agglomeração de 
glóbulos rubros de apparencia quasi normal, e ten
do apenas perdido a sua forma nitidamente circu
lar. Outros estão cheios de cylindros granulosus, 
que se coram pela eosina como as hematias; e en
tre estas duas variedades encontram-se typos in
termediários representando diversas formas da des
truição globular. Observa-se também pilhas cylin-
dricas, constituídas pelos glóbulos rubros aggluti-
nados, e uma outra variedade formada por peque
nos glóbulos, irregularmente circulares, tendo a 
terça ou quarta parte do diâmetro das hematias 
que representam os glóbulos fragmentados. 

Se os cylindros granulosus que Berthier consi
dera como ultimo termo da destruição globular, 
fossem detritos globulares arrastados pelo sangue 
e filtrados ao nivel do rim, como quer a theoria 
hemoglobinhemica, elles accumular-se-hiam de pre
ferencia nos canaes contornados e obstruiriam a 
região secretória. Além d'isso, as lesões seriam de 
certo mais uniformes, a eliminação devendo fazer-
se egualmente pelas différentes partes do rim. 
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Nas pyramides de Malpighi encontram-se egual-
mente tubos rectos contendo glóbulos rubros em 
variados estados de dissociação. Entre os canaes 
rectos distinguem-se capillares engorgitados, os 
quaes differençam-se bem dos tubos uriniferos vi-
sinhos, por conterem hematias regulares, perfeita
mente circulares e independentes umas das outras, o 
que denota a sua integridade. É principalmente nas 
pyramides de Ferrein que os tubos uriniferos são 
cheios de sangue e invadidos pelos glóbulos. 

Em summa, as lesões resumem-se a uma estase 
venosa e a hemorrhagias múltiplas que inundam de 
sangue as cavidades uriniferas. E pelo facto da 
estase venosa que a infiltração sanguínea predomina 
na região capsular, em que a circulação venosa é 
particularmente desenvolvida. 

Todos estes factos mostram mais uma vez 
qual é a origem da hemoglobinuria. A existência de 
hemorrhagias intersticiaes, a singular predominância 
dos extravasados sanguíneos na esphera da capsula 
e das pyramides, a integridade relativa do labyrin-
tho, mostram, egualmente, que a fluxão sanguínea 
não se faz nas capillares glomerulares, como admit-
tiu Pellarin, mas nos capillares geraes do rim. 

Não é admissível a hypothèse de Van-Rossen, 
que attribuiu a hemoglobinuria a uma hemorrhagia 
renal com destruição secundaria dos glóbulos, á 
custa dos oxalatos contidos na urina; porque jun
tando uma pequena quantidade de sangue ás uri
nas hemoglobinuricas, ou juntando ás urinas hema
t u r i a s uma quantidade de oxalatos egual á das 
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urinas hemoglobinurias, vê-se que os glóbulos não 
se destroem. 

Mas, qual é a causa da destruição globular nos 
rins? Lepine dá uma explicação até certo ponto 
plausível. Diz este auctor que os glóbulos verme
lhos, derramados na origem das vias urinarias, não 
encontram um meio conservador, como a urina 
normal, mas um liquido muito pouco rico em saes. 
Addicionando á urina concentrada três ou quatro 
vezes o seu volume de agua, observou que esta 
mistura elevada a uma temperatura de 3o", destroe 
rapidamente os glóbulos. D'aqui conclue que é fa
tal a dissociação dos glóbulos que penetram nos 
tubos urinários na sua origem, podendo algumas ve
zes estes elementos escapar.á destruição, quando 
o plasma transude em quantidade surliciente para 
constituir um liquido conservador. Este medico ad-
mitte, porém, que a hemorrhagia se produz ao nivel 
do glomerulo, facto que não se dá na febre biliosa 
hemoglobinurica, como acabamos de vêr. 

É possivel que a hypothèse apresentada por 
Lepine se realise em parte na nossa doença, tanto 
mais que a maxima destruição globular se produz ao 
nivel das pyramides de Ferrem, nos tubos collecto-
res, onde a urina não é já bastante concentrada ; mas 
é preciso tomar em linha de conta, a excessiva 
fragilidade, o enfraquecimento da resistência das 
hematias durante o accesso hemoglobinurico que? 
de certo, influe poderosamente para produzir a des
truição. Esta diminuição de resistência, demonstra
da por Urcelay, Vasquez e Marcano, basta para 
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explicar a destruição intra-renal dos glóbulos ; e se 
algumas vezes estes elementos passam intactos na 
urina, isto é devido ao funccionamento autónomo 
dos tubos uriniferos, regulado pela pis a tergo, po
dendo uns desembaraçar-se rapidamente do seu 
conteúdo, ao passo que os outros se esvasiam len
tamente e depois que a destruição globular se tem 
effectuado. 

Apesar de tudo, muitos pathologistas adoptam 
ainda a theoria hemoglobinhemica. Para nós os 
factos expostos bastam para firmarmos a convicção 
que a therapeutica confirma. Os estudos anatomo-
pathologicos mais perfeitos demonstrarão decerto 
para o futuro, com provas mais convincentes, a 
theoria renal da hemoglobinuria. 

Outro symptom a primordial, cuja pathogenia 
tem sido muito discutida, é a icterícia. E de natu
reza hematica, dizem uns; é de origem biliar, opi
nam outros. 

A nosso vêr a icterícia é d i r igem biliar, e 
assim pensamos tanto porque os factos o demons
tram, como porque parece actualmente noção cor
rente que a hypothèse da icterícia hematica deve 
ser abandonada, devendo toda a icterícia ser con
siderada biliar. 

Segundo Kelsch e Kicner a icterícia na febre 
biliosa hemoglobinurica constitue-se da seguinte 
forma. A hemoglobina, posta em liberdade em 
consequência de destruição globular, produz a es
timulação funccional da glândula hepática; a se
creção biliar se exagera e constitue-se a poiycholia 
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que se revela por descargas intestinaes com vómi
tos e diarrhea. A riqueza da bile em pigmentos 
augmenta em virtude da transformação constante 
da materia corante sanguínea; a bile se espessa, 
torna-se pouco fluida, escoa-se difficilmente pelos 
duetos hepáticos, e produz uma estase biliar intra-
hepatica. Uma parte da bile se reabsorve, passa na 
circulação e infiltra-se nos tecidos. E pois a icterí
cia biliar hemo-hepatogena que se produz na fe
bre hemoglobinurica. 

Os partidários da origem hematica da icterícia 
dizem que o fígado é insufficiente para transfor
mar em materia corante biliar toda a hemoglobi
na posta em liberdade pela destruição globular. 
Uma parte d'esta substancia diffunde-se nos teci
dos, soffre modificações chromogenas diversas e 
produz a icterícia. O resto da hemoglobina dissol
vida no plasma, filtra pelo emunctorio renal e con-* 
stitue a hemoglobinuria. 

A theoria hematica da icterícia foi objecto de 
longas discussões e de experimentações numerosas 
que nós não reproduziremos aqui. Basta dizer-se, 
que a antiga concepção de Gubler e de seus discí
pulos sobre a icterícia hemapheica, bem como as 
theorias urobilica e hematogena, foram combatidas 
com provas convincentes por Engel, Gerhardt, 
Quincke, Tarchanoff, Vesuvius e principalmente 
por Stadelmann e Afanassiew, que arearam a theo
ria hemo-hepatogena da icterícia, geralmente ad-
mittida. 

Modernamente os trabalhos de Hayem, de Tis-
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sier, de Ponfick, de Schmiedeberg, de Stern, de 
Minkowsky e outros confirmaram plenamente a 
doutrina dos experimentadores que os precederam, 
mostrando que as ictericias toxicas, em apparencia 
hematicas, são na realidade hepáticas: e pôde di-
zer-se que as ideias clássicas actualmente em curso 
sobre a physiologia pathológica da icterícia, attribuera 
á cellula hepática um papel essencial e exclusivo. 

Além d'isso, ha provas directas da origem bi
liar da icterícia dos hemoglobinuricos. Como atraz 
deixamos dito, a constatação da bile nas urinas tem 
sido feita por muitíssimos medicos, podendo di-
zer-se que é quasi constante a sua presença. A cir
cunstancia de algumas vezes não se poder demons
trar a sua existência, em virtude da difficuldade 
que offerece o exame, não auctorisa a negar um facto 
bastantes vezes verificado. O exame do sangue dá 
também resultados comprovativos a este respeito. 

Barthelemy-Benoit averiguou a presença da bile 
no sangue. Tratando o soro sanguíneo pelo acido 
azotico obteve coágulos albuminosos mais ou me
nos-corados, segundo a quantidade de bile mistura
da com o sangue. Berthier obteve também a reac
ção de Gmelim no soro de mais de um doente, e 
mais vezes se teria chegado a este resultado, se mais 
exames tivessem sido feitos. De resto, não é para 
admirar que com uma icterícia de média intensi
dade e de curta duração, como se observa em al
guns doentes, o pigmento biliar que é fracamente 
diffusivel, não se elimine com a urina. 

Invoca-se também contra a origem biliar a ra-

v 
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pidez com que algumas vezes apparece a icterícia e 
a relativa promptidão com que se supprime. Estes 
factos, comprovativos em apparencia, não teem toda
via o valor que se lhes tem attribuido. A rapidez 
da apparição da ictericia não excede a que se pôde 
obter com a absorção intra-hepatica. A antiga 
experiência de Saunder mostra que Hgando-se o 
canal choledoco d'um cão, observa-se o pigmento 
biliar no sangue duas horas depois da operação. 
Comprehende-se da mesma maneira que, no nosso 
caso, a rápida destruição globular que pôde prece
der o calefrio, inicio apparente da febre, possa pro
vocar a hyperactividade hepática, produzindo em 
pouco tempo a estise biliar e a ictericia. Note-se, 
porém, que casos d'estes se dão raríssimas vezes, 
e em geral a ictericia apparece algumas horas de
pois do principio do accesso. O facto da supressão 
em pouco tempo, que quasi nunca é inferior a três 
ou mais dias, não é também inconciliável com a 
hypothèse da ictericia biliar, visto estarem livres 
os canalicuios hepáticos, continuando o fígado com 
energia a sua funcção eliminadora, muito tempo 
ainda depois do accesso. Os tecidos vertem constan
temente na circulação os pigmentos que os impre
gnam,^ a hyperactividade do fígado, manifestada 
por abundantes derivações intestinaes, permitte a 
dissipação da ictericia. 

Resulta d'estes factos que a ictericia dos hemo-
globinuricos é uma ictericia hemo-hepaíogena, ten
do por causa primaria a destruição globular, e se
cundaria a estase biliar no fígado. 
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Quanto á urobilina, outro producto que se en
contra na urina, elle resulta, na opinão de Berthier, 
da transformação directa da hemoglobina dissolvida 
no sangue. Hayem diz que a urobilina é o pigmen
to da cellula hepática doente, havendo, em sua con
sequência, evolução defeituosa do pigmento san
guíneo que no figado transforma-se em urobilina, 
cuja reabsorção produz a urobilinhemia e urobili-
nuria. Outros auctores admittem que a urobilina 
pôde resultar no sangue ou nos tecidos, directa
mente da transformação, quer de hemoglobina, quer 
dos pigmentos biliares. A theoria de Hayem, é ge
ralmente acceita, mas na febre biliosa hemoglobi-
nurica os factos parecem dar rasão a Berthier. 
Com effeito a urobilinuria manifesta-se rapidamente, 
a sua duração é curta, e, finalmente, mostra a obser
vação que a bile não contém urobilina. 

i Diagnostico 

Geralmente dá-se como caracteres differenciaes 
entre a febre biliosa hemoglobinuríca e a febre 
amarella, além d'outros signaes, os elementos tira
dos da etiologia, da marcha e da anatomia patho-
logica. Os accessos intermitentes que precedem a 
primeira, a immunidade que uma longa permanên
cia n'um foco endémico confere á segunda, a na
tureza e a precocidade dos vómitos e da icterícia, a 
tumefacção e o amollecimento do baço, as placas 
hemorrhagicas da pelle; as hemorrhagias intesti-
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naes, etc., são symptomas que permittem distinguir 
as duas doenças. Todavia, em casos graves e ape
sar de todos os signaes apontados, o diagnostico 
pôde apresentar difficuldades. As gastro-enterorrha-
gias podem vêr-se também na febre biliosa hemo-
globinurica, bem como muitos outros symptomas, 
ainda que menos frequentemente. A pesquiza do 
bacillo icteroide de Sanarelli é o melhor meio 
tanto n'estes como em todos os casos, para se esta
belecer o diagnostico differencial. 

A icterícia grave distingue-se pela diminuição 
do volume do fígado, pelas urinas francamente bi-
liosas, e pelos commemorativos. 

Não se deve confundir a febre biliosa hemoglo-
binurica, com a hematuria produzida por certos 

N parasitas: esta é apyretica, as urinas são vermelhas 
c o sangue coagula-se no vaso que o contém. Muitas 
vezes póde-se encontrar n'este liquido vermes fi
liformes. 

Deve-se também distinguir da erythuria produ
zida pela ingestão de rhuibarbo, da garança, do 
figo de Barbaria, da copaiba, das cantharidas, bem 
como da hemoglobinuria symptomatica d'um enve
nenamento pelo oxydo de carbone, acido sulphurico 
e d'outras substancias. 

Na hemoglobinuria d'origem quinica, ha muitas 
vezes apyrexia: a hematuria desapparece depois 
da eliminação da quinina e torna a apparecer em 
seguida á nova administração do medicamento. 
Diz se também que esta hemoglobinuria pôde si
mular a febre biliosa hemoglobinurica, tornando o 
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diagnostico impossível. Como atraz dissemos a exis
tência da doença de Thomaselli não tem sido de
monstrada. 

Na hemoglobinuria paroxystica os accessos suc-
cedem-se em intervallos irregulares e constituem 
uma doença chronica; o intervallo dos accessos cor
responde a um estado de perfeita saúde. Não ha 
vómitos nem tendência a uremia. A duração do 
accesso não excede a seis ou oito horas. 

Marcha, duração, prognostico, mortalidade 

O prognostico da doença depende do estado do 
rim, da quantidade das urinas emittidas e das toxi
nas eliminadas por estas, e, finalmente, de maior 
ou menor intensidade dos symptomas typhoides. De-
ve-se também contar com algumas surpresas, taes 
como : crises dyspneicas, epileptoides, accessos deli
rantes ou comatosos, a que os doentes podem suc-
cumbir. 

Os doentes morrem muitas vezes de anuria, 
de uremia. Emquanto o doente urina bem, póde-se 
esperar de o salvar. Quando a urina diminue, quan
do a sua emissão se torna penosa, dolorosa, quando 
os vómitos e a diarrhea param antes que o estado 
geral melhore, quando, emfim, sobrevem os so
luços, hyperpyrexia ou hypothermia, o prognostico 
torna-se fatal. 

O accesso paroxystico dura geralmente 36 a 48 
horas, mas elle é seguido de novos accessos, cujo 

7 
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conjunct» constitue o ataque de febre biliosa hemo-
globinurica. Em todas as observações vê-se que a 
duração dos casos felizes pôde oscillar entre três a 
quinze dias e a dos casos mortaes entre dois a doze 
dias d'ordinario. 

O periodo de convalescença é muito longo : elle 
pôde complicar-se de doenças intercurrentes, e os 
doentes restabelecem-se lentamente como depois 
d'uma febre typhoide. Um accesso de febre biliosa 
hemoglobinurica predispõe a novos ataques. 

A mortalidade pôde variar para uma dada re
gião, segundo certas constituições medicas annuaes. 

Barthélemy-Benoit avalia a mortalidade a 25 %; 
Corre a 28 %• Em- Quelimane, a mortalidade no 
triennio de 1^92-1894 elevou-se a 25,53 %• 

Tratamento 

A febre, a hemoglobinuria, os phenomenos bi-
liosos e typhoides, são outros tantos symptomas 
que se tem a combater na febre biliosa hemoglo
binurica : e como em todos os outros estados mór
bidos, os meios therapeuticos ou hygidos a oppor 
a estas manifestações, devem deduzir-se das con
dições etiológicas e pathogenicas da doença. 

A febre biliosa hemoglobinurica é uma doença 
parasitaria: a primeira indicação therapeutica será, 
portanto, promover a destruição do parasita patho-
genico.—Mas qual é este parasita? Pertencerá ao 
microzoario de Laveran um papel exclusivo na 
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génese da doença? Os factos parecem demonstrar 
que não. 

A doença parece antes tributaria d'uma infecção 
mixta, em que talvez a acção do hematozoario se 
associa com a d'outros micro-organismos ainda não 
estudados ' . 

Este estado de indecisão sobre a génese da doen
ça, é seguramente um dos escolhos do tratamento. 
— Não é possivel estabelecer uma therapeutica etio
lógica completa: e torna-se forçoso lançar mão da 
therapeutica pathogenica, ou obedecer a indicações 
impostas pelos symptomas. 

O valor da medicação quinica no tratamento 
d'esta doença tem sido vivamente discutido : e é sem 
duvida difficil formar uma opinião a este respeito, 
a julgar pelos resultados contradictorios que a pra
tica de diversos observadores nos tem legado. 

Affirmam uns que a quinina é o medicamento 
especifico da doença, e quando a hematuria não 
cessa, attribuem o facto a insufficiencia da dose ; ou
tros negam a sua efficacia; e outros, emfim, consi
deram a medicação quinica prejudicial. 

Estas asserções exclusivas parecem-nos inadmis
síveis. E' necessário attribuir ao medicamento so
mente o que lhe pertence. 

Já atraz vimos que se deve rejeitar a hypothèse 
que torna a quinina responsável da génese da doen
ça, preconceito que, infelizmente, em alguns pontos 
do nosso Ultramar está de tal forma enraizado na 
opinião publica, que em frente d'uni caso de doença 
exclama invariavelmente, — «não admira, tomou 
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muito quinino» —resultando d'isso prejuízos difficeis 
de vencer. — Certamente a quinina pôde augmentar 
a hemoglobinuria, mas tudo depende da dose, e a 
acção physiologica do medicamento dá. a explicação 
d'esté facto como mostraremos. 

Que a quinina não seja na febre biliosa hemo-
globinurica tão . efíicaz como n'outras manifesta
ções palustres, mostra a observação de todos os me
dicos que em geral são pouco partidários da medi
cação quinina exclusiva. Ainda mesmo os mais 
ferrenhos adeptos da medicação anti-periodica não 
deixam de fazer esta nota. Dutroulau, Lherminier 
e outros observadores antigos, ardentes defensores 
da origem palustre da doença, dizem que de todas 
as formas graves, a febre biliosa hemoglobinurica 
é a que menos obedece á acção da quinina, po
dendo o seu uso prolongado constituir um perigo. 
São da mesma opinião Bérenger-Féraud, Pellarin, 
Barthélémy-Benoit, F. Roux e Corre. Os quatro úl
timos preconisam doses moderadas, reconhecendo 
o fraco proveito que se tira com as doses fortes,, 
podendo estas augmentar a hemoglobinuria. 

Modernamente, ao lado dos que rejeitam com
pletamente o uso da quinina, contestando em abso
luto a sua efficacia, outros medicos ha, e bastantes^ 
que, reconhecendo a relativa inefficacia da medica
ção quinina, aconselham todavia o seu uso, em face 
dos effeitos benéficos que da mesma se pôde obter, 
muito embora estes effeitos não sejam tão francos 
e decisivos, como nas outras manifestações da ma
laria. Entre outros podemos citar os nomes de La-
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reran, Carmouze, Lartigue, Ferrier, Berthier e 
Quennec. Por nossa parte devemos declarar, e 
n'este modo de pensar certamente nos acompanha
rão muitos dos nossos collegas do Ultramar, que 
nunca tivemos a lamentar o uso methodico e mode
rado dos saes de quinina no tratamento da febre 
biliosa hemoglobinurica. Observamos ao contrario 
muitas vezes os resultados benéficos d'esté trata
mento que, é certo, não foi estabelecido, d'uma ma
neira exclusiva, sobre a marcha da febre e da he
moglobinuria. Além d'isso, pela ideia que fazemos 
da natureza e da pathogenia da doença, parece-nos 
ser muito racional o tratamento quinico em doses 
moderadas, como vamos ver. 

Em fraca dose, o sulfato de quinina actua como 
vaso-constrictor ; elle accelera o coração e eleva a 
pressão sanguínea. Em dose forte, este sal produz 
a vaso-dilatação em consequência da paralysia dos 
nervos vasculares ou dos centros vaso-motores;. e 
nos animaes intoxicados pela quinina observa-se 
uma dilatação geral das veias. Confrontando esta 
acção do sulfato de quinina com o que atraz disse
mos sobre a pathogenia da hemoglobinuria, vê-se 
que doses fracas d'esté sal, produzindo a vaso-
constricção, podem concorrer para combater a fiu-
xáo renal, causa da hemoglobinuria, ao passo que 
doses fortes produzirão effeitos oppostos arrastando 
o augmente) da hemoglobinuria. Assim, pois, a me
dicação quinica moderada satisfará a uma indica
ção p.ithogenica, beneficiando ao mesmo tempo o 
doente pela sua acção especifica. 
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Comprehende-se que a quinina não actue sobre 
as diversas formas do parasita palustre n'uni sangue 
viciado por outros micro-organismos ou pelos pro-
ductos fabricados pelos mesmos, más não se pôde 
concluir d'aqui, que o medicamento seja absoluta
mente inefficaz. Sem duvida a quinina não suspen
de rapidamente a febre, como nas outras pyrexias 
exclusivamente palustres, porém, a esterilisação 
methodica do organismo, obtida pelo emprego de 
doses médias, modifica a sua evolução d'uma ma
neira notável, principalmente nas formas rémitten
tes graves, ás vezes diminuindo subitamente. É 
pois em doses moderadas que a quinina deve ser 
administrada, não exigindo nunca d'esté medica
mento mais do que elle pôde dar. A quinina pôde 
actuar além d\sso como nevrastenica e antifermen-
tescivel. 

Mas não se pôde esperar tudo da quinina, por
que a sua acção especifica é incompleta, não sendo 
possivel instituir-se como medicação principal e 
exclusiva. É necessário associar a sua acção a d'ou-
tros medicamentos que possam ter uma influencia 
feliz sobre a marcha da doença, combatendo os 
symptomas renaes e biliosos. 

Quennec foi o primeiro que empregou o chlo
roforma) na pyrexia hemoglobinurica. Este medico 
cita cinco observações em que o chloroformio mos-
trou-se como um medicamento de primeira ordem 
no tratamento d'esta affecção. Quennec aconselha, 
concomitantemente com este tratamento, o uso da 
quinina em pequenas doses. 
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Eis as propriedades que attribue a esta medi
cação o seu auctor: 

i.° Acção efficaz contra os vómitos e os soluços. 
2.° Augmenta constante da quantidade das uri

nas. 
3.° Diminuição constante da albumina contida 

nas urinas, muitas vezes mesmo desapparecimento 
immediato d'esta substancia e cessação da hemo
globinuria. 

Mais tarde e n'um artigo publicado nos Archi-
vos de medicina naval em 1895, Quennec apresenta 
mais vinte e duas observações de cura pelo chloro-
formio que elle emprega em dose massiça adoptan
do a seguinte fórmula : 

Chloroformio 4-6 grammas 
Gomma pulverisada . . . 2 » 
Agua adoçada 25o » 

Para tomar uma colher de dez em dez minutos. 

Depois da administração d'esta poção o doente 
adormece, a pelle que era secca humedece, o pulso 
levanta-se, as urinas augmentam, e a hemoglobi
nuria cessa. Quennec substitue então o chlorofor
mio pelo chloral para não fatigar o estômago, e 
pensa que o medicamento descongestiona os syste-
mas portas, actuando como vaso dilatador peri-
pherico. 

Segundo Arloing e outros observadores, o 
chloroformio seria primeiramente vaso-constrictor ; 
mais tarde a pressão sanguinea se abaixa, as con-



io4 

tracções cardíacas retardam e os vasos periphericos 
se dilatam. A medicação proposta por Quennec, é 
portanto pathogenica e racional: a primeira acção 
do chloroformio será favorável á suspensão da he-
morrhagia, descongestionando o rim : a segunda 
será também benéfica em vista da vaso-dilatação 
peripherica. 

Berthier e Yersin empregaram com bom êxito 
o tratamento proposto por Quennec, mas o pri
meiro d'estes observadores, não tendo obtido re
sultado feliz em um dos seus doentes, propoz um 
outro tratamento pathogenico da hemoglobinuria. 

Baseando-se na pathogenia da hemoglobinuria 
que, como vimos, tem por substratum anatómico 
a vaso-dilatação renal, e tendo em vista a acção 
vaso-constrictora enérgica da ergotina, preconisou 
esta substancia contra a hemoglobinuria e mostrou 
o seu valor therapeutico. Quatro horas depois do 
principio d'qm accesso hemoglobinurico, este me
dico injectou na região lombar d'um dos seus doen
tes um milligrama de ergotinina. Ao cabo de três 
horas seguintes á injecção, a cor da urina diminuiu 
notavelmente de intensidade, conservando-se a tem
peratura a 40°,8; pouco depois a hemoglobina des-
appareceu completamente da urina, produzindo-se 
ao mesmo tempo uma modificação considerável na 
diurese. A pollakiuria que existia antes da injecção, 
cessou bem depressa depois d'esta, mostrando isto 
evidentemente que a ergotinina actuou n'esse caso 
descongestionando os rins. 

A fórmula da solução de ergotinina, proposta 
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por Berthier para a injecção hypodermica é a se
guinte : 

Ergotinina 0,01 grammas 
Acido láctico 0;02 » 
Agua de louro-cerejo . . 10, » 

Contém um milligramma por centímetro cubico. 

Burot e Legrand propõem a substituição da 
ergotinina pela ergotina, quando não se possa obter 
áquella substancia. A ergotina pôde ser adminis
trada em poção na dose de duas a quatro grammas, 
ou em injecção subcutânea segundo a fórmula se
guinte : 

Ergotina 2 grammas 
Glycerina i5 » 
Agua esterilisada i5 » 

Para injectar um ou dois centímetros cúbicos. 

Tivemos occasião de empregar varias vezes a 
ergotina associada a quinina ou isoladamente, e 
colhemos sempre bons resultados da acção d'esté 
medicamento. 

Eis, pois, duas substancias que combatem efi
cazmente a hemoglobinuria, e cuja acção, dificil
mente comprehensivel pela theoria hemoglobinhe-
mica, é facilmente explicada pela theoria renal, 
devendo notar-se que o chloroformio passa por 
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destruidor dos glóbulos rubros. Esta substancia 
actua também como diurética e antiseptica das vias 
digestivas. 

Os vómitos biliosos, extremamente abundantes, 
e a icterícia, indicam um estado de hyperactividade 
das funcções biliares. Derivar o fluxo biliar para o 
intestino, e promover a eliminação dos pigmentos 
derramados no sangue e infiltrados nos tecidos, são 
as primeiras indicações para combater os sympto-
mas biliosos. Estas indicações são satisfeitas pelos 
calomelanos. 

A ipecacuanha, administrada na dose de i gram
ma ou i,5o grammas, é também util no periodo 
dos vómitos biliosos, porque favorece as evacua
ções da bile, e permitte empregar com mais effica-
cia os calmantes da mucosa estomacal. Uma gram
ma de calomelanos, administrada depois de se esta
belecer a tolerância do estômago, actuará sobre a 
glândula hepática augmentando a excreção biliar, 
diminuindo a estase no systema porta, e desemba
raçando o sangue dos principios biliares que ahi 
se acham accumulados. O calomelanos é um dos 
melhores cholagogos: elle exercerá ao mesmo tempo 
a acção antiseptica sobre o intestino obviando aos 
inconvenientes resultantes da absorção das toxinas 
intestinaes. Burot e Legrand aconselham também o 
pó purgativo seguinte: 

Calomelanos 
Jalapa . . 

o,5o dent. 
i gramma 
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Será também inutil avultar a vantagem dos pur
gativos salinos, n'uma doença em que os órgãos de: 
pendentes do systema porta são d'ordinario conges
tionados; em que os intestinos retém as matérias 
fecaes e a bile que contribuem a intoxicação ; e em 
que o estado do encephalo pôde exigir uma deriva
ção sobre a mucosa intestinal. Entre os purgativos 
salinos preferimos o sal de Seignette, por nos pare
cer melhor tolerado pelos doentes. 

Taes são, a nosso vêr, as bases principaes do 
tratamento da febre biliosa hemoglobinurica. A 
quinina para modificar a marcha e a evolução da 
febre, beneficiando ao mesmo tempo pela sua acção 
especifica ; o chloroformio e a ergotina para obter 
a tolerância estomacal e combater a hemoglobi
nuria ; e, finalmente, a ipeca, o calomelanos e os 
purgativos salinos para combater os phenomenos 
biliosos e congestivos das visceras abdominaes. 

Quanto ao modo de administração da quinina, 
variará segundo o typo da doença. Na forma in
termittente, Burot e Legrand, aconselham a admi
nistração de uma gramma em clyster durante o 
accesso, mas nós preferimos uma injecção hypoder-
mica, de seis ou oito decigram mas o máximo, de 
de chloreto de quinina. Na forma rémittente a in
jecção far-se-ha durante o primeiro accesso febril, 
repetindo este tratamento nas remissões no decurso 
da doença, pelo menos de dois em dois dias. Em 
todos os casos, depois da queda completa da febre, 
seguimos o conselho de Burot e Legrand, admi
nistrando quotidianamente uma gramma de sal qui-
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nico em duas doses, matinal e vespéral, continuando 
este tratamento por très ou quatro dias, para pre
venir a recahida que é muito frequente. 

Heckel de Marselha préconisa no tratamento 
d'esta doença o kinkélibah indicado primitivamente 
pelo missionário Raimbault, cujas observações fo
ram publicadas n'utn dos numeres do jornal Nou
veaux remedes de 1895. Este missionário empregava 
conjunctamente com este tratamento os évacuantes 
e além d'isso no quarto dia oitenta centigrammas 
de sulfato de quinina ; continuava o kinkélibah e o 
febrífugo emquanto durasse a febre, diminuindo 
dia a dia a dose d'esté. 

O kinkélibah é uma planta que existe no Sene
gal, entre S. Luiz e Dakar. É um arbusto que flo
resce em maio e cujas folhas e fruetos cahem em 
junho. A sua raiz é perpendicular, a caule lisa e 
esbranquiçada. Segundo Heckel, esta planta admi-
nistra-se sob a forma de tisana, que se obtém fa
zendo ferver folhas seccas ou frescas em agua (16 
grammas para litro d'agua). Esta tisana é amarga 
e amarellada. Dá-se ao doente um copo de tisana 
(25o grammas); dez minutos depois mais um meio 
copo ; e, finalmente, 'passados mais dez minutos o 
terceiro meio copo. Produzem-se immediatamente 
vómitos que não tardam a parar de vez. Desde 
então dá-se a beber a tisana de kinkélibah sempre 
que o doente tenha sede, e durante quatro dias ao 
menos, não excedendo a litro e meio por dia. 

Este medicamento acalma os vómitos, excita a 
diurese, e segundo Vigne, éum excellente cholagogo. 
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Mitchell tem empregado este medicamento com suc-
cesso em S. Luiz, concorrentemente com o sulfato 
de quinina. Ranson observou também um caso de 
cura: o paciente foi elle próprio. Maclaud obteve 
também bons resultados, administrando-o conjun-
ctamente com o chloroformio. 

A este tratamento que é o principal, devem-se 
juntar meios therapeuticos adjuvantes, para comba
ter certos symptomas. que atormentam muito os 
doentes ou põem em perigo a sua vida. 

No periodo de calefrio, o tremor violento que 
invade o doente pôde ser attenuado pela adminis
tração d'uma bebida quente como o chá, ou pelo 
emprego de botijas cheias de agua quente, que fa
cilitam o aquecimento do doente. Lind, Bailly e 
Maillot recommendam o ópio para diminuir a in
tensidade do calefrio (i5 ou 20 gottas de tintura 
thebaica). 

Contra a congestão renal deve-se empregar ven
tosas escarificadas na região lombar, desde o prin
cipio da doença. As congestões hepática e espléni
ca, são também vantajosamente combatidas pela ap-
plicação dos revulsivos : synapismos, tintura de iodo, 
ou ventosas escarificadas. A esta medicação deve-se 
associar o emprego dos diuréticos, cuja administra
ção é infelizmente prejudicada pela pertinácia dos 
vómitos. Os clysteres de agua fria salgada dão bom 
resultado, provocando a diurese. 

As pontadas hepática e esplénica que tantas ve
zes apoquentam o doente, são rapidamente comba
tidas por uma injecção sub-cutanea de chlorhydrato 
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de morphina; e o emprego da antipyrina ou da 
éxalgina diminue também bastante a intensidade da 
cephalalgia e da rachialgia. 

A hyperthermia exagerada, só por si perigando 
a vida do doente, principalmente nos casos typhoi-
des, reclama o uso dos antithermicos, como a anti
pyrina, a antifebrina ou quaesquer outros productos 
da série aromática; mas obtem-se melhores resul
tados com a balneaçao mesmo nos casos em que 
não haja hyperpyrexia. O emprego dos banhos té
pidos, frios ou a envolução em pannos molhados, 
além de baixar a temperatura, produz a sedação 
do systema nervoso e restabelece as funcções cutâ
neas, favorecendo a eliminação das toxinas incom
pletamente destruidas pelo fígado ou mal elimina
das por outros emunctorios mais ou menos compro-
mettidos. Alguns medicos aconselham também para 
manter as funcções da pelle, as fricções sêccas, a 
massagem, os revulsivos cutâneos e as unturas com 
linimento therebentinado, bem como banhos de va
por. 

A hypothermia que pôde também complicar a 
doença, pôde ás vezes ser vantajosamente combati
da pela administração de bebidas quentes e excitan
tes, e pelos estimulantes diffusivos como o ether, a 
camphora e o acetato de ammonia em poção ou me
lhor ainda em injecção hypodermica. 

A adynamia beneficia-se das injecções de cafei-
na e do emprego dos estimulantes diffusivos. O 
delirio cede ao hydrato de chloral e ao brometo de 
potássio, sendo este ultimo preferido pelo Dr. Val-' 
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lin, por causa da sua acção sobre a sensibillidade 
reflexa da medulla. O coma reclama applicações 
frias sobre a cabeça, revulsivos nas extremidades, 
chlysteres purgativos ou a applicação de sangue-su-
gas nas apophyses mastoideas. 

Se os vómitos não cederem ao chloroformio, 
póde-se lançar mão das bebidas gazosas, do vinho 
de Champagne, do gelo intus e extra, e das pul-
verisações de ether na região epigastrica. Uma in
jecção de chlorhydrato de morphina na região epi
gastrica acalma, muitas vezes rapidamente, o vomi
to, mas no caso da sua persistência póde-se applicar 
um vesicatório no epigastro o qual será pensado 
com a morphina. A diarrhea cede facilmente aos 
opiáceos, dos quaes se lançará mão quando ella for 
muito abundante. E conveniente administrar ao 
mesmo tempo os antisepticos intestinaes, como o 
benzo-naphtol, o salycilato de bismuth, o salol, etc. 

Contra a desglobulisação do sangue luctar-se-ha 
por inhalações de oxigénio, pela administração do 
permanganato de potassa na dose de 0,28 á o,5o, 
ou pela de chlorato de potassa na dose de 4 a 5 
grammas. Nos casos em que a hemoglobinuria é 
abundante e persistente estão também indicadas as 
injecções de soro artificial. 

Se a estes meios therapeuticos juntarmos o tra
tamento dietético e o da convalescença, completare
mos resumidamente a therapeutica da febre biliosa 
hemoglobinurica. 

O leite deve ser a alimentação exclusiva do 
doente. Deve-se ao mesmo tempo favorecer a eli-
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minação das toxinas, pela ingestão de bebidas abun
dantes. Burot e Legrand preferem como bebida à 
cerveja. 

A convalescença é tão perigosa como a doença, 
e ainda que os symptomas graves tenham passado, 
pôde, em consequência dos mais pequenos desregra
mentos, explodir novo ataque fatal. Durante este pe-
riodo deve-se manter a mesma alimentação como 
na doença. Todas as funcções devem ser escrupulo
samente vigiadas, não permittindo ao doente deixar 
o leito senão depois de muitos dias de observação 
attenta, e com expressa recommendação de evitar fa
digas e arrefecimentos. 

É 'necessário vigiar especialmente as funcções 
da pelle e promover por meio de fricções excitantes 
o estabelecimento regular da transpiração. O appa-
relho urinário deve merecer também uma attenção 
particular, facilitando por meio dos diuréticos, es
pecialmente a lactose na dose de trinta grammas, o 
augmento da excreção urinaria. 

Estabelecer-se-ha ao mesmo tempo um trata
mento tónico e reconstituinte. 

Finalmente, deixando a doença como consequên
cia uma anemia profunda, especialmente nos casos 
graves, e sendo ella extremamente sujeita a recata
das particularmente nos indivíduos depauperados, 
entendemos, que o melhor tratamento n'estas cir-
cumstancias é a repatriação ou a mudança do doente 
para um sanatório. 
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Conclusões 

* 

i.° Ha motivos para pensar que a febre biliosa 
hemoglobinurica seja antes uma infecção mixta, do 
que uma doença exclusivamente palustre. 

2.° A hemoglobinuria não depende d'um estado 
hemoglobinhemico do sangue, mas sim da hemor-
rhagia renal. ' 

3.° A ictericia na febre biliosa hemoglobinurica 
é d'origem biliar. 

4.0 A quinina não deve ser excluida do trata
mento da doença, mas empregada em doses médias 
e moderadas. 

5.° O chloroformio, a ergotina, o kinkélibah, os 
purgantes cholagogos e salinos, e os diuréticos de
vem ser os principaes meios therapeuticos a em
pregar no tratamento d'esta doença. 



ERRATAS 

Pag. Linli. Onde se lê Leiase 

24 2 Traille Treille 
41 1 Observado Observada 
4' ■2 5 todas as outras todos os outros 
47 1 1 Inoculadas Inoculados 
47 '7 Merclaud Maclaud 
48 4 d'um d'um a 
48 26 Duggen Duggun 
67 12 respirações inspirações 
88 1 estão cheios se enchem 
93 24 Gmelim Gmelin 

Leiase 
BérengerFéraud 
BérengerFéraud 
BarthélemyBenoit 
Carmouze 
Carmóuze 

Onde se lê 

BérangerFéraud 
BérangerFéreaud 
BarthelemyBenoit 
Caramouze 
Carmonze 



PROPOSIÇÕES 

Anatomia. — Os vasos lymphaticos nascera das redes 
capillares sanguíneas. 

Physiologia. — Na marcha humana revela-se o ata
vismo. 

Therapeiitica. — Admitto a acção prophyllactica dos 
saes de quinina nas febres palustres e prefiro a administra
ção quotidiana de osr-,2 ou osr-,3 de chlorhydro-sulfato. 

Pathologia geral. — E' mediocre o valor da hypo-
azoturia como signal diagnostico da natureza dos neoplasmas. 

Anatomia pathologica.—Não é admissível a distinc-
ção entre leucemia esplénica e leucemia ganglionar como 
quer Virchow. 

Pathologia cirúrgica. — Nos abcessos ossifluentes do 
Mal de Pott a puncção seguida de injecção de ether iodofor-
mado pelo processo de Kirmisson, deve ser o tratamento de 
escolha. 

Pathologia medica.—Não admitto dysenterias d'ori-
gem palustr*. 

Hygiene. — Julgo indispensável a desinfecção amiudada 
dos carros de viação publica. 

Medicina operatória.— 'Hão ha logar de eleição para 
a amputação da perna. 

Obstetrícia. — A theoria das celhas vibrateis é a que 
melhor explica a emigração do ovulo. 

Tisto, Pode impriniir-se, 
Ô. SïtanUit-a. @. £e6te. 

^RESIDENTE piRECTOR INTERINO. 
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