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AO SEU PRESIDO AMIGO 

AUGUSTO mm DíftS BS CASTRO PEREiRA 

Cheguei, (inalmente, ao termo da espinhosa 
e difficil carreira/que emprehendi. 

N'essa longa e escabrosa senda que trilhei, 
nunca deixei de encontrar-te ao meu lado, sol
licita em dissipar-me as agruras da desventura, 
e contente em partilhar comigo as felicidades 

"que durante ella encontrei. 
Esquecer-mé de ti n'esta occasião, seria aba

far no peito os mais nobres sentimentos que a 
minha alma te consagra : amisade sincera e gra
tidão infinda. 

Bem" conheço que é pobre a recompensa para 
tão grande divida ; mas é grande e nobre a idèa 
que a representa, gravando o teu nome n'esta 
pagina, que fica sendo uma das mais valiosas 
d'esté humilde trabalho, que te 

O. D. C. 

O TEU INTIMO AMIGO 

<x~rx. 
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Comment se frayer une rout á traver 
tant d'écueils formidables, entre tant 
d'opinions diverses, quelquefois contrai
res, toujours débattons avec chaleur ? 

Cbernier—Rapport sur le progrés des 
lettres par—Sylvestre de Sacy. 

Incansável na infinda investigação dos phenome-
nos da natureza, não podendo soffrer limites aos arro
jados voos da sua intelligencia, procura o philosopho 
a razão ultima de todos os effeitos, o termo final e 
desconhecido das longas e difficeis operações do seu 
espirito. 

E ser-lhe-ha prohibido attingir o alvo onde miram 
os incansáveis esforços da sua robusta intelligencia ?... 
Certamente, porque a primeira difficuldade em que 
tropeça está no conhecimento da causa das causas, que 
é infinita, como são infinitos os effeitos que d'ella di
manam ; e a sua intelligencia debate-se apenas no li
mitado circulo^ que a propria natureza lhe marcou. 
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Ainda assim, largo é o campo em que a imaginação 
se expande, e muito ha que descobrir ainda nas am-, 
pias regiões do saber humano. 

Compenetrados desta verdade, caminham os phi
losophas na incerta e escabrosa senda do desconhe
cido, descobrindo princípios, aplanando dificuldades 
e fazendo surgir, emfim, novas theorias, que, por ve
zes, conseguem dissipar os erros das passadas, dando 
mais estabilidade e certeza ao ramo dos conhecimen
tos humanos a que se applicam. 

E assim que Archimedes dá grande impulso á 
physica, determinando, já 287 annos A. C , as leis 
do peso especifico dos corpos ; Harvey prepara grande 
revolução nas sciencias medicas, descobrindo, no sé
culo xv, o mechanismo da circulação ; Newton marca 
uma grande epocha nas sciencias naturaes, descobrin
do, no século xvi, as leis d'attracçao, e Franklin o 
pára-raios no século xvil ; e é assim finalmente, que 
o apparecimento do microscópio dá novo impulso e 
vigor ao methodo analytico, permittindo ao histolo-
gista surprehender a formação dos tecidos nas mais 
intimas evoluções da cellula, excedendo até a propria 
expectativa dos espíritos mais irrequietos. 

N'este incessante e contínuo lidar succedem-se as 
theorias, descobrem-se as causas, desenrolam-se 03 
factos, e cada descoberta é mais uma pagina brilhante 
do livro immenso do saber humano. 

Todas as sciencias são pois susceptíveis de aper
feiçoamento, e graças ao zelo e paciência de numero
sos sábios, têem adquirido um desenvolvimento consi
derável. 

Não perderemos de vista este grande principio, 
e já que as forças nos faltam para o confirmar, revê-
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rendemos ao menos os louváveis esforços de obreiros 
mais privilegiados, reproduzindo e commentando os 
seus trabalhos, para tirar d'elles o fructo sazonado. 

Não vae longe o tempo em que a medicina ope
ratória, encontrando grandes escolhos nas terríveis 
complicações que sobrevinham aos operados, tantas 
vezes tinha de recuar assustada perante as funestas 
consequências da infecção purulenta. Hoje se não des-
appareceu já a gravidade de taes complicações, tem 
diminuido ao menos a sua frequência, graças ás ap-
plicações hygienicas ,tão racionalmente deduzidos do 
profícuo e aturado estudo da etiologia e génese d'estas 
complicações. 

Tão salutares e animadoras consequências só po
diam ser filhas das louváveis e porfiadas locubrações 
de Boerhave e Van Swieter, de Hunter, Kibes Crou-
veilhier e Sedilot, de Virchow, Weber, Niemeyer, e 
finalmente dos importantestrabalhosmodernos de Chauf
fard, A. Guerin, Verneuil e Gosselin. Estes, princi
palmente, e muitos outros illustres auctores concorre
ram, com effeito, por seus incansáveis esforços para 
obstar, hoje com mais segurança, ao desenvolvimento 
d'essas assustadoras consequências do traumatismo, 
formulando preceitos que constituem uma prophilaxia 
racional, baseada nos conhecimentos que um profundo 
estudo da etiologia e génese da infecção purulenta es
pecialmente lhes têem fornecido. 

Demasiadamente sabemos que este pobre e insi
gnificante trabalho mal corresponde ás exigências do 
titulo a que se acoberta ; mas porque temos essa cer
teza, deveremos perder o animo n'esta despertenciosa 
empresa ? N 

Dous motivos ha que nos alentam n'esta difficil 
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tarefa : a esperança de concorrermos para chamar a 
attençâo de homens conspícuos e abalisados nas scien-
cias medicas para um assumpto que tanta considera
ção nos merece, e a necessidade de satisfazer a uma 
exigência da lei de que não podemos eximir-nos. 

Tivemos ainda em vista compendiar em um pe
queno, ainda que mal traçado trabalho, factos que 
têem grande ligação entre si, subordinando-os á mes
ma causa provável, mas racional, factos que até ha 
bem pouco tempo se achavam dispersos e desligados 
nos livros de cirurgia. 

Comprehendendo debaixo da designação de septice
mia cirúrgica a febre traumatica e a infecção puru
lenta, em duas partes dividiremos o nosso trabalho : 
na primeira estudaremos a génese da febre traumati
ca e na segunda a da infecção purulenta. 



PRIMEIRA PARTE 

GENESE DA FEBRE TRAUMATICA 

É certo que a febre traumatica gosou por muito 
tempo d'uma certa immunidade, no quadro nosologico 
das doenças cirúrgicas, contra as discussões acalora
das dos pathologistas, por estarem todos de accordo 
sobre a sua pathogenia ; e se algumas duvidas exis
tiam ninguém se atrevia a contrariar as ideas admit-
tidas, por não ter ainda bases bastante seguras em 
que as assentasse. Não pode hoje dizer-se outro tanto, 
depois que appareceu a nova doutrina allemà da septi
cemia, inthusiasticamente recebida em França por 
Gosselin, que até certo ponto lhe disputa os direitos 
de innovação, e por Vernuil seu collega e distincte 
pathologista. 

Uma tal doutrina não podia passar desapercebida 
no mundo scientifíco, e seria grande a victoria se 
viesse" acompanhada d'uma lógica tão vigorosa, que 
fosse immediatamente por todos recebida sem contes-

t 
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tacão. Aconteceu-lhe, porém, o mesmo que tem acon
tecido ás grandes descobertas scientificas, que, antes 
de serem aceites, são primeiramente discutidas e refuta
das, o que muitas vezes serve para as expurgar das 
leves imperfeições que a verde experiência não tinha 
ainda previsto. 

Um forte e intelligente adversário esperava a theo-
ria da septicemia cirúrgica ; e não é sem grande va
lor scientifico, que lhe prepara o ataque em favor das 
velhas theorias, disputando-lhe o terreno^ que pouco a 
pouco ia conquistando nas sciencias medicas. * _ 

A theoria, porém, é nova; e as grandes intelli-
gencias que a apresentam, acham demasiadamente pre
matura a sua queda. 

Pelo que respeita á infecção purulenta, mais ve
lha e porfiada tem sido a kctá das idêas encontradas 
e oppostas no vasto campo da discussão scientifica. 
Poucos assumptos se encontram, com effeito, em me
dicina, cujo estudo tenha merecido, como este, a at-
tenção de todas as gerações, e que mais theorias te
nha suscitado para explicar a sua génese. Hypotheses 
sem numero, succedendo-se umas ás outras, têm sido 
propostas em todos os tempos, para explicar a mais 
terrivel consequência dos operados, e nem uma d'ella3 
conseguiu, talvez ainda, satisfazer ás exigências d'um 
facto mórbido tão complexo. N'esta parte trataremos, 
por emquanto, das theorias principaea da febre trau
matica. 

Não é nos arcanos da medicina dos primeiros tem
pos que deveremos procurar a origem do estudo da 
febre traumatica; pois que, antes dos trabalhos de 

1 Chauffard. Trat. da febr. traum. e da inf. purulenta. 
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Hunter e de Broussais sobre a inflammação, era a fe
bre, a que depois se deu o nome de traumatica, con
siderada como um simples e vulgar accidente das fe
ridas, de natureza inflamatória, cuja explicação se en
contrava bem clara nos seguintes caracteres: tume-
facção, calor e dôr. Estas ideas lisonjeavam assaz as 
doutrinas de Broussais, e, posto que o phenomeno lhe 
merecesse particular attenção, nem por isso deu me
lhor interpretação da sua génese, mas recommendou-o 
por seus estudos ás gerações futuras. Deu-lhe o nome 
de período inflammatorio, querendo significar por elle 
que a suppuração estava dependente d'um estado par
ticular da ferida. 

D'esta forma, quando a febre faltava ou era pou
co intensa, dizia-se que a inflammação era moderada ; 
quando a febre era muito intensa, explicava-se pela 
intensidade da mesma inflammação. 

Mais tarde, em 1840, principiaram os cirurgiões 
a manifestar certas duvidas sobre a insufficiencia da 
explicação pela inflamação dos phenomenos que pre
cedem e parecem preparar a suppuração. Adoptaram 
por tanto novas denominações, que pareciam indicar 
uma outra theoria, mas vaga e incerta ainda, porque 
não ousavam fundamental-a. 

E debaixo d'estes princípios que Fenwick publica 
em 1848 a sua estatística sobre os accidentes que so
brevoem aos operados nas amputações, considerando 
a morte dos que succumbiam nos dez primeiros dias 
como o resultado, não d'uma inflammação intensa, 
mas de accidentes nervosos, ou da gangrena da extre
midade amputada. A causa da morte dos operados 
era portanto de natureza dupla : ou uma doença cere
bral concomitante, ou a gangrena, sem que se expli-
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casse mais sobre a intervenção d'esta ultima, como 
causa dá morte. 

Em 1850 os cirurgiões allemães serviram-se da 
expressão de febre traumatica, sem que dessem, me
lhor explicação do phenomeno, do que haviam já dado 
Broussais e Penwick. A questão era por emquanto de 
palavras, a idêa não lucrou. Porém mais tarde Otto 
Weber e Billroth, fazendo numerosas experiências, que 
consistiam em injectar debaixo da pelle de diversos 
animaes liquides saniosos e pútridos, provenientes de 
indivíduos que tinham suppurações de má natureza, 
concluíram, em vista do3 resultados obtidos, que a 
passagem das matérias pútridas no sangue pôde occa-
aionar a febre, porquanto, em todos os animaes em 
experiências se tinha elevado a temperatura, verifica
da pelo thermometro ; morrendo uns e restabelecendo-
se outros. 

Por essa mesma epocha faziam Gosselin e Ver-
neuil, em França, eguaes experiências, chegando a 
idênticos resultados, os quaes elles apresentaram em 
1855 á sociedade de cirurgia, 

Uns e outros estavam pois d'accordo em que a fe
bre, chamada traumatica, mio era o simples resultado 
d'uma inflammação, mas sim o effoito da passagem 
de matérias pútridas para o sangue, absorvidas na su
perficie das feridas, occasionando, nâo uma febre sim
ples e commum, similhante a febre ephemera, mas 
uma verdadeira febre infecciosa. 

A palavra septicemia foi então proposta pela es
cola allemã, e aceite por aquelles que em toda a parte 
viam as coisas d'esta forma, para substituir a expres
são de febre traumatica. 

Era' sufficiente a causa para despertar o combate. 
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Chauffard, com toda a energia do seu caracter franco, 
defende ardentemente as doutrinas de Dupuitren, ata
cando por todos os lados a theoria allemã. E seja dito 
de passagem, nem sempre esta theoria poderá resistir 
á lógica das refutações de Chauffard, porque o terre
no exclusivo em que os defensores da septecemia se 
collocaram é demasiadamente instável, para suppor-
tar os sábios argumentos de tão erudito aggressor. 

Vejamos resumidamente quaes as bases em que 
assenta a theoria allemã, quaes os pontos vulneráveis 
que Chauffard lhe descobre, e como os argumentos de 
este auctor se tornariam impotentes, se á theoria alle
mã se apresentasse com caracter mais extensivo e ge
nérico. 

Já dissemos na historia da febre traumatica, que, 
em 1850, este accidente era considerado em Fran
ça, não só como o resultado d'um estado particular da 
ferida, mas ainda como o resultado d'um estado ge
ral, a que davam o nome de inflammação ; e em In
glaterra como o resultado d'uma doença cerebral con
comitante, ou da gangrena da solução da continui
dade. 

Esta mesma divergência de opiniões introduziu no 
animo da maior parte dos cirurgiões a incerteza so
bre a génese da febre traumatica. Foi então que na 
Allemanha e em França appareceram as experiên
cias de Weber, Billtroth, Pannu, Demarquaiy, Ver-
neuil e Gosselin, demonstrando a analogia que ̂ pare
cia haver entre os effeitos produzidos pela injecção do 
puz alterado, no sangue de diversos animaes, e os phe-
nomenos que caracterizam a febre traumatica. Os au-
ctores allemães injectaram por muitas vezes, debaixo 
da pelle de différentes animaes, líquidos saniosos e 
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pútridos, provenientes de indivíduos que tinham sup-
purações de má natureza *; no fim de algum tempo 
verificam que, em quasi todos os casos, a temperatu
ra se eleva a um ou a dous graus, e que entre os 
animaes submettidos á experiência, uns succumbiam, 
outros se restabeleciam, depois de ter estado doentes 
durante alguns dias. Em França são confirmadas es
sas experiências, notando a mesma similhança entre 
as perturbações funcionas, produzidas nos animaes pela 
injecção do puz na massa do sangue, e as que acom
panham a febre traumatica. Demarquay2, das 68 ex
periências que executou com o iodoreto de potássio, 
concluiu que todas as feridas são datadas d'um poder 
absorvente, muitas vezes considerável, podendo variar 
segundo circunstancias relativas ao doente e á solucçào 
de continuidade. 

Faz primeiro injecções sub-cutaneas por meio da 
seringa de Pravaz, com 50 a 60 gottas de d'uma su-
lucçào ao 4/10 de iodureto de potássio, e passados 10 
a 20 minutos pode verificar o iodo na saliva. Faz de
pois eguaes experiências na superficie das feridas, e 
verifica que, nas recentes, o iodoreto de potássio só 
apparece na saliva no fim de 15 minutos a uma hora, 
e nas chagas organisadas, no fim de 4 a 10 minutos. 
D'onde conclui, que a absorpção, não só se faz tanto 
ou mais rapidamente á superficie da solucçào de con
tinuidade, do que debaixo da pelle ; mas que é tam
bém mais rápida nas chagas organisadas ; isto é, as 
que estão em via de reparação, do que nas chagas re-

1 Gosselin. Clin. Cirúrgica pag. 529. 
2 Demarquay. Bol. d'Academia de Medic, de Pariz pag. 425, 

tom. 20. 
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certes. Nas chagas em via de cura pôde encontrar o 
iodo na saliva no fim de 1 a 2 minutos. Gosselin re
pete estas experiências, e encontra o mesmo resulta
do. Em vista de tantas e tão convenientes experiên
cias formula-se a doutrina da septicemia do seguinte 
modo: os líquidos existentes na superficie das ten
das, podendo alterar-se facilmente, e ser obsorvidos, 
vão produzir no organismo do individuo um envene
namento septicemico, que se deixa manifestar por phe-
nomeuos complexos, a que se dava antigamente o no
me de febre traumatica. 

Esta conclusão parece lógica. Sendo certo que o 
puz d'uma solução de continuidade pode alterar-se com 
facilidade em contacto com o ar, e dar origem a dif
férentes productos fermentados e pútridos, entre os 
quaes se nota facilmente o acido sulphydnco, que po
de incorporar-se á parte liquida do puz ; sendo certo, 
por numerosas experiências, que o puz assim altera
do, sendo introduzido no sangue de diversos ammaes, 
dá logar, na generalidade dos casos, a um augmente 
de temperatura, e a uma serie de phenomenos muito 
análogos aos que caracterizam a febre traumatica; 
sendo certo, finalmente, que a absorpção pôde íazer-se 
á superficie da ferida; demonstrando tudo isto, a con
clusão resalta natural e espontaneamente ao espirito 
dos que pretendem investigar a patbogenese da tebre 
traumatica. 

A theoria assim formulada parece, á primeira vis
ta, exacta, e livre de qualquer contestação. Não tardou, 
porém, que fosse maduramente estudada, e que alguns 
dos seus defeitos não podessem escapar occultes á in
vestigação d'esse reflectido e bem dirigido estudo. 

Quem faz uma tal empreza é Chauffard ; e, em 
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vista das suas conclusões, pretende derrotar completa
mente a nova e tão auspiciosa theoria da septicemia. 
Apresentaremos sobre este assumpto os principaes ar
gumentos d'esté auctor, que servem de refutação ás dou
trinas da escola allemâ. 

I.° Diz elle, * «não ha uma doença séptica, infec
ciosa, inoculavel ou contagiosa em qualquer grau, que 
não tenha sido reconhecida como tal pela observação 
desde os primeiros tempos da medicina. Este caracter 
tem sido contestado em seguida ; sobre tudo por es
pirito de systema, cuja intervenção tem feito tanto 
mal á medicina ; mas, apezar de todas essas contesta
ções, este caracter septicemico ou infeccioso reappa-
rece mvencivelmente, affirmando-se de idade em ida
de ; incorporando-se d'esta forma na tradicçào medi
ca. A febre traumatica seria uma excepção a esta re
gra, e tanto mais extraordinária, que é á maior abun
dância da secreção de veneno que se pode imaginar, 
e á entrada directa d'esté veneno na circulação hym-
phatica ou sanguinia, que esta febre deve a sua natu
reza séptica. Não ha aqui miasmas insensíveis, pene
trações mysteriosas e occultas que possam furtar-se á 
mais attenta observação ; ha pelo contrario phenome-
nos materiaes e quasi grosseiros, e uma acção tão di
recta, um envenenamento tão proximo, um veneno tão 
activo, que é difficilcomprehender como elles têem po
dido escapar a observadores, cujos olhos não estavam 
fechados ; e como a febre septecemica que elles pro
duzem tem podido revestir caracteres tão incertos, que 
tivesse sido tomada, até que os allemães fallaram, por 
uma febre de reacção commum.» 

1 Chauffard feb. traum. e inf. purul. pag. 22 
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2.° Tratando de refutar as analogias que Verneuil 
e os outros auctores allemães encontraram entre as 
curvas thermometricas da febre traumatica dos feri
dos e a febre septicemica dos cães em experiências, 
diz o mesmo auctor *. «Certas analogias nas curvas 
thermometricas entre a febre traumatica dos feridos e 
a febre septicemica dos cães sùo impotentes para de
monstrar a natureza commum d'estas duas febres ; 
tanto mais, quanto estas curvas nada têem de caracte
rístico, encontrando sua analogia em outros estados 
febris, os mais simples e os mais vulgares, taes como 
a febre ephemera, gastrite catharral aguda, por exem
plo. Seria preciso, para tirar d'estas curvas um ar
gumento de algum valor, não só que ellas fossem per
feitamente idênticas, mas ainda que o conjuncto dos 
outros symthomas concordasse realmente ; que todas 
as condicções e circunstancias da etiologia prestassem 
o seu apoio á deducção experimental, etc.» 

3.° Um dos principaes argumentos de Chauffard 
contra a theoria allemã é tirado da inconstância da 
septicemia cirúrgica, e formulado como se segue 2 . 
«A febre traumatica nãoéconstante ; falta n'um grande 
numero de casos; e aqui não quero fallar dos casos 
em que a febre traumatica é tão ligeira e fugaz que 
pode passar sem ser percebida ; não, quero fallar dos 
casos em que falta absolutamente, como Billroth cita 
em numerosas experiências. Estes factos podem, porém, 
encontrar, talvez, uma ligitima explicação na seguinte 
circunstancia : que os casos em que falta a febre trau
matica são aquelles em que a lesão é muito limitada, 

1 Chauffard, feb. traum. e inf. purul. pae. 25. 
2 Loe. cit. pag. 29. 
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sem profundidade nem extensão, occupando regiões 
pouco vasculares ; comprehenderia-se d'esta forma que 
a producção do veneno fosse minima, e a absorpção 
enfraquecida e menor. 

Esta supposição não é, porém, confirmada pela reali
dade das cousas. Nada de similhante regula a pre
sença ou ausência da febre traumatica. Esta febre 
pode faltar, em consequência das mais graves opera
ções, ou de lesões temiveis, e Billroth cita taes factos; 
ou ser muito evidente e até muito viva, em consequên
cia das mais ligeiras operações, das mais insignifican
tes lesões. Diz mais ainda, para confirmar este argu
mento, fallando d'absorpçao das feridas. * «As feridas 
absorvem, em todo o tempo, em todo o lugar, sobre to
dos os feridos; não ha variedade inesperada n'este 
género ; não ha veneno que posto á superficie d'uma 
ferida, produza umas vezes um effeito fulminante, e 
sutras nenhum effeito ; porque as novas septicemias pro
duzem effeitos fulminantes». Portanto, conclue elle, que 
sendo o puz alterado o agente da septicemia, um ve
neno septicemico deve invariavelmente dar lugar a 
uma septicemia, o que nem sempre acontece. 

4." Um outro argumento ainda com que pretende 
provar a incompatibilidade entre a theoria septicemica 
e os factos clinicos, e que elle tira da falta da se-
milhança que existe na regularidade da manifestação 
da febre nos cães tornados septicemicos pela injecção, e 
a irregularidade d'appariçao era febre traumatica no 
homem, é o seguinte: 

«Nos cães a febre nasce poucas horas depois da 
injecção, attinge o seu máximo, determinado pela mais 

1 Chauffard, F. trac, e enf. p. pag. 34. 

V 
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alta elevação de tempratura, entre vinte duas e vinte 
oito horas. No homem ferido a febre traumatica nasce 
algumas vezes immediatamente depois da operação, 
principiando por um frio, posto que seja então bem 
difficil admittir que os humores espalhados á superfi
cie dos tecidos divididos, e que são ainda, por assim 
dizer, os humores normais no organismo, constituam 
um veneno tão enérgico ; outras vezes a febre traumatica 
faz-se esperar, declarando-se nos dois primeiros dias, 
e algumas vezes, ainda, só no terceiro ou quarto; e entre
tanto nada fornece aqui a razão d'estas variações, nem as 
condições orgânicas do individuo ; nem as circunstancias 
do meio. Eis ahi entretanto venenos absorvidos, que 
não produzem os seus effeitos, senão depois de dois, 
três ou quatro dias. Dirão que as feridas, estavam dis
postas a absorver em tal dia, não o estavam em qual
quer outro. Quem pôde provar esta contingente dis
posição?» 

Muitos outros argumentos apresenta Chauffard para 
destruir a theoria moderna da septicemia; não podemos 
mencional-os aqui todos em consciência da natureza li
mitada d'esté trabalho; os que ficam são já sufficientes, 
para dar idêa da enérgica aggressao que elle faz á theoria 
allemã. 

Não nos parece que os argumentos de Chauffard, 
não obstante o devido respeito que tributamos á sua 
auctoridade e saber, possam esljpx completamente a 
salvo de qualquer refutação, qpje, por sua vez, lhe 
pôde caber em tão momentoso assumpto. 

São demasiadamente pequenos os recursos de que 
dispomos para tal empresa; toda via, tomando para 
objecto do nosso trabalho um tal assumpto, deve-nos 
ser permittido emittir a nossa opinião desinteressada, 
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e relevadas as faltas que, decerto, n'ella havemos de 
commetter. 

Antes de analysar convenientemente os argumen
tos de Cauffard, seja-nos permittido dizer aqui qual 
é a maneira como enearamos a febre traumatica. 

Os proselytos da theoria allema admittem que, 
todas as vezes que ao traumatismo sobrevem a febre, 
isto é de natureza septicemia ; isto é, que essa febre 
é sempre produzida pela absorpção dos liquidos exis
tentes e alterados á superficie das feridas. Um tal 
modo de ver as coisas é na verdade damasiadamente 
exclusivo. E é, sem duvida, um tal exclusivismo que of-
ferece entrada franca aos repetidos ataques dos seus an
tagonistas. 

Nem sempre a febre que sobrevem immediatamente 
ao traumatismo é de natureza septicemia. 

Perguntar-nos-hão depois d'isto : poderá então, suc
céder ao traumatismo outra febre que não seja a sep
ticemia ? Certamente. Pois quem pode duvidar que um 
traumatismo extenso possa produzir n'um individuo 
impressionavel qualquer modificação do systema ner
voso, dando em resultado uma reacção geral do orga
nismo contra essa impressão material que o affectou? 
Seria justo duvidar d'isto, sabendo que a febre pode 
ser muitas vezes produzida por uma simples causa 
moral? «La fièvre de la composition littéraire, de 
l'ambition, de l'envie, du plaisir, la fièvre de la fati
gue musculair, la fièvre éphémère, la fièvre des mala
dies essentielles et périodiques, sont des troubles dyna
miques de la circulation, préalables á tute lésion maté 
rielle du corps. 1» O mesmo chaufard diz 2 «On meurt 

i BouchutPath. ger. pag. 267. 
2 Cauffard pag. 59. 
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de douleur et de terreurr.» Como duvidar pois que ao 
operado possa a febre em muitos casos sebrevir im me
diatamente ao traumatismo? A impressão moral sus
citada pela operação, a dor que ella lhe causou e a 
modificação que os nervos lesados soffreram, lesão que 
pôde ser transmittida ao systema geral da inervaçJo, 
actuando este sobre todas as outras funções, pela es
treita ligação que existe entre todas as partes do or
ganismo, pôde, sem duvida, despertar nos individuos 
mais impressionáveis um movimento febril immedia-
tamente ao traumatismo. 

Esta febre, porém, de pouca duração tem os ca
racteres da febre ephemera, porque a sua etiologia é 
bastante análoga. Não tarda, porém, a seguir-se ou
tra, a septicemia, successão que pôde ser tão insen
sível que passe completamente desconhecida. 

Facilmente se comprehende esta successão, que so
bretudo é assaz racional. O primeiro movimento fe
bril é de natureza complexa; impressão moral, dôr, 
reacção do organismo etc, são as causas que a deter
minam. A alteração dos humores não podia, com ef-
feito, explicar um tal accidente, porque a solução de 
continuidade era recente, os liquidos segregados por 
ella ainda não existiam, ou eram em diminuta quan
tidade, para poderem ser absorvidos, e dar logar a um 
tão prompto effeito ; mas passadas algumas horas, 
quando a primeira febre tende a terminar, em vir
tude da sua propria natureza, já a ferida se encontra 
nas melhores condicções d'absorpçào, e o accidente fe
bril toma então nova origem, com quanto a sua mar
cha seja apparentemente a mesma. 

Sendo assim, fica já aqui explicada a razão por 
que n'uni individuo a febre traumatica apparece im-
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mediatamente depois do traumatismo, entretanto que 
em outros, só apparece mais tarde, passadas 20, 30 
ou 40 horas. E que no primeiro caso a impressiona
bilidade do individuo pôde resistir ás impressões re
cebidas, sem modificação apreciável na organisação 
geral, e no segundo teve de reagir contra ellas de mo
do différente, manifestando phenomenos que nós apre
ciamos, e que constituem a febre. . 

Fica assim respondido a um dos argumentos de 
Chauffard, em que pretende provar a incompatibili
dade entre a theoria septicemica e os factos clinicos. 

Vejamos se os outros argumentos de Chauffard tem . 
ou não mais valor do que este. 

O primeiro argumento não nos parece que pos
sa atacar directamente a theoria allemã. Pelo facto 
de não haver, na opinião de Chauffard, nenhuma 
doença séptica, infecciosa, inoculavel ou contagiosa em 
qualquer grau, que não tenha sido reconhecida como 
tal pela observação desde os primeiros tempos da me
dicina, não se segue que a febre traumatica podesse 
deixar de ser por tanto tempo reconhecida como de 
natureza septicemica, apezar dos phenomenos mate-
riaes, e quasi grosseiros que lhe dào origem. Suppôr 
tal cousa, seria acreditar que, desde os primeiros tem
pos da medicina até hoje, nada^ se tem feito, nenhum 
progresso tem havido, sobre a septicemia, a infecção, 
a inoculação e contagio ; porque todas as doenças de 
esta natureza já eram conhecidas desde os primitivos 
tempos da velha medicina. Uma tal maneira de vêr 
as cousas seria apertar demasiadamente os limites da 
intelligencia humana, aniquilar talvez o campo das 
descobertas scientific^, frustrar finalmente, toda e 
qualquer iniciativa n'este sentido. 
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Não suppômos que haja muito quem partilhe n'este 
ponto as idêas de Chauffard. Quantas doenças tem 
passado por muito tempo desconhecidas na sua etiolo
gia, e quantas ha ainda hoje, cuja etiologia certa se 
desconhece? Se assim não fora, de que serviriam as 
numerosas experiências de inoculação e outras, de que 
tantas vezes se tem servido os pathologistas na inves
tigação da natureza de doenças, que por muito tempo 
ignoravam. Não ha muito ainda que o contagio da 
tuberculose era duvidoso, se não desconhecido; e en
tretanto, hoje, graças ás experiências de Chauveau e 
Villemen, essa propriedade é aceite pela maior parte 
dos medicos sem contestação. 

Vejamos o que diz Bouchut, fallando do conta
gio : 

«La contagion a été l'objet d'une grand nombre 
de discussions et de travaux contradictoires. Poëtea 
et médecins, chacun en a parlé à sa manière, diffé
rant sur les applications de la doctrine au sujet de 
telle ou telle maladie, réputée contagieuse par les uns, 
et non contagieuse par les outres. Ce sont ces con
testations qui ont j 'eté le doute dans les esprits et qui 
ont fini par répandre sur ce point de la science les in-
certituds les plus fâcheuses et les moins justifiées. 

«La contagion existe, cela n'est pas douteux; et 
il y a des maladies qui se transmettent d'un individu 
á une autre par transmission directe d'une germe con
nu ou inconnu. Mais, quand il s'agit de décider se 
telle maladie jouit de propriétés contagieuses, c'est 
alors qu'on ne s'antend plus et qui les médecins nient 
en particulier ce mode de propagation, qu'ils ont ad
mis comme un principe général.» D'aqui se vê por
tanto que a asserção de Chauffard para accusar a theo-
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ria allemã de tardia, e talvez extemporânea, nem mes
mo é exacta. Não é pois para surprehender que a na
tureza septicemia da febre traumatica tivesse passado 
tanto tempo desconhecida, porque, se as ideas geraes 
de septicemia, inoculação, infecção e contagio, são já 
conhecidas desde os primeiros tempos da medicina, 
não acontece assim com as doenças a que essas pro
priedades se devem applicar. 

O segundo argumento não nos parece também 
com mais valor do que este ; e senão vejamos : 

Chauffard não nega absolutamente as analogias 
entre as curvas da febre traumatica dos feridos e a fe
bre septiccmica dos cães, em que se fizeram as expe
riências ; diz porém, que tal analogia é impotente para 
demonstrar, a natui-eza commum d'estas duas febres. 
E será tsta circunstancia sufficiente para destruir a 
theoria alleniã? Porque um só facto não basta para 
demonstrar uma verdade, poderá negar-se a existên
cia de tal verdade? Taes curvas, diz elle, não têm 
nada de característico, encontrando sua analogia em 
outros estados febris mais simples e mais regulares. 

Poderá provar-se por esta asserção, que não ha, 
ainda assim, certa analogia entre ellas? Seria preciso, 
diz elle ainda, que, para tirar d'estas curvas um ar
gumento d'algum valor, ellas fossem perfeitamente 
idênticas. 

Esta reflexão não parece que devesse sahir dos 
bicos da penna de Chauffard! Dizer tal cousa seria 
ignorar o grande principio de medicina pratica : ha 
doentes e não doenças. E certo que todas as febres re
putadas da mesma natureza, com uma evolução e du
ração determinada, se aproximam por suas curvas 
thermometricas d'um typo especial, que pôde ser con-
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tinuo, subcontinuo, rémittente, ou intermittente, to
mando até certo ponto uma forma característica ; mas 
também é certo que é extremamente raro que a cur
va thermometrica de qualquer doença seja perfeita
mente idêntica ao typo a que pertence. Na febre ty
phoïde, que pôde considerar-se uma das febres mais 
regulares na sua marcha, e portanto na sua curva ther-
mica, é raro encontrar dous doentes que apresentem 
duas curvas perfeitamente idênticas ; e no entanto am
bos elles estão affectados da mesma doença. É que não 
ha duas organisações perfeitamente idênticas ; porque 
as milhares de circunstancias que pertencem a um, 
podem não pertencer ao outro. E será então esta ra
zão sufficiente para que todas estas febres sejam da 
mesma natureza? Poderia suppór-se, como Chauffard 
realmente o suppoz, que a febre traumatica fosse da 
natureza da febre ephemera ; mas estará a febre septi
cemia dos cães, em que foram feitas as experiências, 
no mesmo caso ? De certo que não, porque esta é evi
dentemente de natureza septicemica, e entretanto 
Chauffard, para fazer valer a sua doutrina, também 
encontra analogia entre esta e a febre ephemera. . 

Vejamos o ultimo argumento de Chauffard, tira
do da inconstância da septicemia cirúrgica, e que elle 
considera como um dos principaes da sua refutação. 
«A febre traumatica não é constante, falta n'um gran
de numero de casos, até n'aquelles em que a solução 
de continuidade é extensa e profunda, suppurando 
abundantemente ; o que não deveria acontecer, admit-
tida a theoria allemâ. Depois de refutada assim esta 
theoria, explica elle o facto da maneira seguinte : * 

1 Chauffard. F. tr. e inf. p. pag.57. 
3 

i 
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«Best des organismes que rien n'émeut-, dont rient 
ne trouble le solide fontionnement, à moins qu'on ne 
le frappe dans ces organes, dont la lésion est de soi 
mortelle. Leur force plastique est inaltérable, leur sys
tème nerveux placide et résistant ; les provocations les 
plus hostiles passent sur eux sans les impressioner. 
D'où la fièvre traumatique prandrait-elle son essor sur 
un pareil terraint? Elle fait défaut, ou paraît à peine ; 
c'est dans la logique des choses.» 

Nada mais simples e mais lógico com effeito, do 
que admittir uma certa immunidade contra a febre 
traumatica, que justifique a falta d'esté accidente em 
muitos casos. Temos a certeza de que ninguém o con
testa ; mas poderá concluir-se d'esta immunidade para 
a natureza da febre traumatica? Será a febre trauma
tica a única doença em que se dá tal immunidade ? Os 
tratados de pathologia geral não concedem somente á 
febre traumatica tão particular privilegio, antes pelo 
contrario, fazem d'ella propriedade commum a todas 
as doenças. Quem ignora que em medecina nem sem
pre ha uma relação constante entre a causa e o effeito, 
e que dada a primeira nem sempre é eondicção neces
sária a realisação dó segundo ? É que entre a causa e 
o effeito existe o organismo vivo, com sua força de 
reacção e sua impressionabilidade dependentes das im-
mensas circunstancias que lhe são peculiares. Dá-se a 
immunidade tanto nas doenças, cujo poder transmissí
vel existe no mais arto gráo, como nas doenças infec
ciosas inoculáveis e contagiosas ; (i) que admiração pois, 
que se dê também nas doenças septicemicas, e por
tanto na febre traumatica d'esta natureza? 

(1) Bouchut Pathol, geral. pag. 63. 
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Diz Jaccoud, fallando a propósito da febre typhoïde : 
(í) «Quelle que soit le voie par laquelle il attent l'homme, 
le poison typhi que ne produit pas nécessairement la to
talité de ses effetes ; il faut qu'il trouve l'organisme en-
état de réceptivité ou d'opportunité morbide, et les dif
férences individuelles sont telles, que let effets peuvent 
être nuls, imparfaits ou complets.» 

A explicação de Chauffard, não só não prova que 
a febre traumatica não é de natureza septicemica, mas 
satisfaz até á theoria allemã, para explicar a incons
tância da febre traumatica em muitos feridos. Em mui
tos indivíduos, com effeito, não ha manifestação da ab-
sorpção do veneno septicemico, como acontece n'outros 
em que se tem inoculado o virus variòlico, rábico, sy-
phlitico, e que não apresentam a menor manifestação de 
intoxicação, a despeito da energia de taes virus. Chauf
fard, para tornar mais notável ainda a inconstância da 
febre traumatica nos feridos, não obstante a extensão e 
profundidade d'algumas soluções de continuidade, diz 
que, sendo esta febre da mesma natureza que a dos cães 
já mencionados, deveria ella ser tão constante como a 
d'estes últimos, que nunca falta. Em primeiro logar esta 
asserção não é exacta, porque os mesmos apologistas da 
theoria allemã não asseveram que, em suas numerosas 
experiências, a febre septicemica vem como effeito ine
vitável da injecção do puz alterado nas veias dos ani-
maes sujeitos á experiência, mas somente, que na ge
neralidade dos casos se dão taes effeitos, muitos simi-
lhantes aos que se observam na febre traumatica ; em 
segundo logar seria preciso demonstrar que, nos casos 
em que falta este incidente, ainda mesmo em casos de 

(2) Jaccaud/Path. inter. pag. 730. 
* 
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lesão extensa, o puz está alterado, e a solução de con
tinuidade réalisa em si todas as condicções d'absorpçao 
n'aquelles indivíduos que parecem immunes á acção 
do veneno septicemico. 

Não proseguiremos em tal assumpto ; e seja-nos 
permittido confessar, por emquanto, que a theoria da 
septicemia quasi nada soffreu ainda com a porfiada 
e enérgica contestação de Chauffard ; esperemos entre 
tanto novos combates, que são próprios das grandes 
ideias, e necessários para a sua estabilidade definitiva 
na ordem dos factos medicos. 



SEGUNDA PARTE 

GENESE DA INFECÇÃO PURULENTA 

Se pelo numero de hypotheses podemos avaliar a 
difficuldade do assumpto, a infecção purulenta consti
tue certamente um d'aquelles que em medecina pôde 
ainda hoje considerar-se defficilimo, e tanto mais que, 
depois de tantas theorias para explicar a sua génese, 
nenhuma d'ellas pôde ainda conseguir as honras de 

, verdadeira e definitiva. 
D'aqui se deprehende já, que, na exposição qiie 

vamos fazer, não pretendemos criar ou innovar theoria 
nossa, mas fazer selecção d'aquella que, entre as mui
tas já propostas, melhor explicação dá do facto, em 
harmonia com os dictâmes de nossa razão, e com os 
princípios já postos na parte em que nos referimos á 
febre traumatica. 

Não sendo possivel, porém, mencional-as aqui todas, 
trataremos n'esta parte simplesmente das principals. 

Com reiação á epocha, em que as diversas theorias 

i 
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da infecção purulenta tem apparecido no mundo scien
tifico, poderemos fazer duas grandes divisões : dou
trinas antigas e doutrinas modernas ; nas primeiras col
locaremos pela sua ordem de successão chronologica as 
theorias d'absorpçào ou metastaticas, a theoria da phlé
bite e a theoria do embolismo ; nas segundas tratare
mos das theorias de Chauffard, do typho cirúrgico de 
Guerin, e da septicemia de Verheuil e Gosselin. 

DOUTRINAS ANTIGAS 

Ha muito que a infecção purulenta era conhecida 
dos antigos, como um facto clinico extremamente grave, 
que tantas vezes vinha complicar desastradamente o 
traumatismo. Este accidente, que todos conheciam por 
seus effeitos, era completamente desconhecido na sua 
génese. Havia porém um facto que mais particular
mente impressionava os espíritos mais ávidos e irre
quietos, sem que todavia ninguém se atrevesse a ex
plicalo ; tal era a existência dos abcessos viceraes. O 
seu mecanismo foi por largos annos desconhecido, e 
só no século passado é que appareceram as primeiras 

i tentativas de explicação. 
As doutrinas que então se expenderam constituí

ram por muito tempo a theoria da absorpção ou me
tastaticas. O primeiro que as iniciou foi Bcerhaave, em 
1737, que depois foram proclamadas e seguidas por 
Van Swieten com leves modificações. 

Constituindo as collecções purulentas viceraes a 
prova mais indelével da infecção purulenta, e sendo 
esta ainda a consequência d'um traumatismo, cuja solu
ção de continuidade havia precedentemente suppurado, 
era assaz natural que a primeira explicação do pheno

i ■ . . , i 
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meno fosse exactamente aquella que veio á mente de 
Boerhaave. 

Eis aqui como este auctor explicava a formação 
dos abcessos viceraes. 

«O puz sendo absorvido pelas extremidades corroí
das das veias e lymphaticos', pela sua mistura com ̂ o 
saugue que vicia, torna-se a causa única da infecção 
purulenta, e por consequência das lesões graves e pro
fundas que a acompanham.» 

Van Swieten segue a mesma theoria d'absorpçao, 
como simples modificação no seu mecanismo. Para este 
celebre pathologista não ha necessidade de que as ex
tremidades das veias e lymphaticos se corroam pre
viamente, para que o puz possa penetrar na corrente 
circulatória ; as veias e lymphaticos offerecem-lhe en
trada franca, para que, misturado ao sangue, possa 
ser transportado na sua corrente, e depositado nas dif
férentes viceras, onde depois se encontra. 

A theoria é simples, os factos não são porém 
verdadeiros. No estado actual da sciencia o curso d'es-
tas ideias é impossivel, e senão vejamos. 

tíe por ventura as extremidades das veias e lym
phaticos fossem corroídas pelo trabalho da suppuração, 
como pretendia Boerhaave, deveria necessariamente 
acontecer o seguinte : os líquidos contidos n'estes ca-
naes, em virtude da força de tensão que a contracti-
lidade dos vasos e do coração lhes imprimem, tende
riam a sahir para fora dos canaes onde circulante 
tanto mais facilmente, quanto era preciso, na opinião 
de Boerhaave,'que essas aberturas fossem suficiente
mente largas, para que por ellas pudessem entrar os 
glóbulos do pus, reconhecidamente mais volumosos, 
que os glóbulos do sangue ; entretanto que o pheno-
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meno inverso, isto é, a entrada do puz sem que hou
vesse a sahida do sangue, é physiologicamente im
possível. Isto é ainda o que a propria experiência de
monstra em harmonia com todos os princípios da phy-
siologia, produzindo uma leve erosão na superficie de 
qualquer solução de continuidade. A esta consideração, 
que só de per si seria sufficiente para destruir atheoria 
d'absorpçao, vêem'juntar-se outras não menos impor
tantes, que a anatomia pathologica tem fornecido, e 
que nós apenas podemos mencionar aqui, attenta a 
natureza limitada d'esté trabalho. Entre ellas são de 
maior importância as seguintes : oblitteraçãoimmediata 
do canal das veias depois da sua secção, pelo sangue que 
se coagula até á primeira collatral, e a dificuldade, 
senão impossibilidade da passagem dos globos do puz 
atravez dos ganglios lymphaticos. 

A anatomia pathologica tem mostrado, com effeito, 
desde Dance até hoje, que o primeiro phenomeno que 
se observa depois da secção d'uma veia é a oblitteração 
do seu canal pelo sangue coagulado até á primeira 
collateral ; e ainda que, por qualquer causa, esse coa
gulo oblitterador desappareça rapidamente, o que raras 
vezes acontece, nova hemorrhajia venosa teria logar, 
seguida da formação d'uni novo coagulo nas mesmas 
condições que o precedente ; de forma que as extremi
dades dos vasos não ficam abertas ; e por tanto a pe
netração dos globos do pus no sangue por esta. via é 
impossivel. 

Com relação aos ganglios lymphaticos, demonstrou 
Kóellikere Virchow i que os glóbulos do pus não po
dem seguir este caminho, para ir penetrar na torrente 

1 Verchow Path, cellulaire, pag. 152. 
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circulatória, pois que estes órgãos não são formados, 
segundo estes sábios histologistas, como por muito 
tempo se julgou, por um simples enrolamento dos va
sos lymphaticos, mas sim, por espécies de crivos re
ticulados, onde ficam retidas as partículas solidas ; de 
forma que, se os glóbulos do pus seguissem esta via, 
não só era preciso, ou que elles viessem impellidos 
por uma vis a tergo considerável, ou que alli determi
nassem uma inflammação previa e uma suppuração 
consecutiva, que fornecesse novos glóbulos purulentos 
aos vasos différentes e aos ganglios consecutivos, até 
entrarem directamente na torrente circulatória para 
produzir os effeitos geraes, e as lesões locaes. Isto não 
está porém d'accordo com as lesões pathologicas obser
vadas na infecção purulenta. 

As razões que ahi ficam expostas teem dobrado 
valor na theoria de Van-Suieten, que admitte a intro-
ducçào directa dos globos do pus no sangue, sem previa 
destruição das extremidades das veias e lymphaticos. 

Theor ia da phlébi te . Foram pouco e pouco escas
seando os argumentos em beneficio da theoria da àbsorp-
qão, á medida que a razão e o progresso d'anatomia patho-
logica condemnavam aquelles que a principio haviam pa
recido tão racionaes, e depois tão impossíveis. Aquel
les que viam, porém, ainda no pus o único agente da 
infecção purulenta, na impossibilidade de sustentar as 
hypotheses d'absorpçao, precisavam inventar novas 
hypotheses que dessem a razão do facto, e conse-
guiram-no. A theoria da absorpção pelos vasos foi 
substituída a ideia da phlébite, que por algum tempo 
deu o seu nome á infecção purulenta. 
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Foi Hunter o primeiro que em 1793 lançou os 
fundamentos á nova theoria, na sua memoria sobre a 
inflammação das veias, considerando a infecção puru
lenta como uma forma grave da inflammação e supuração 
d'estes vasos, sempre que, depois d'esta phlébite, não 
se estabelecessem adherencias entre as paredes dos 
vasos em questão, que impedissem a chegada-do pus 
a torrente circulatória, onde poderia então dar logar 
aos phenomenos geraes e locaes da pyohemia, como 
na theoria d'absorpçào. 

Esta ideia não teve logo a voga que era para dezejar, 
e certamente cahiria no esquecimento, se não fosse rea
nimada em 1816 pela auctoridadedeRibes, que, vendo 
no pus um humor deletério por excellencia, capaz de 
produzir a morte por sua mistura com o sangue, attri-
buiu á pMebite a condição indispensável para realisar 
essa mistura nos casos d'infecçao purulenta. 

Em 1823 explicou também Velpeau, na sua these 
inaugural o transporte do pus ao meio dos órgãos, 
quer elle resultasse das paredes das veias inflammadas 
que rodeam a ferida, quer proviesse directamente 
d'esta, em virtude da absorpção que podia dar-se es
pecialmente pelos vasos lymphaticos. 

Novo3 trabalhos se sucederam sobre o mesmo 
assumpto, entre os quaes merecem especial menção os 
de Dance, que, em 1829 marcaram a epocha em que 
a palavra phlébite se tornou synonima de infecção puru
lenta, 4 e os de Cruveilhier, que, sustentando que o 
pus, único agente que determina a formação dos abces
sos chamados metastaticos, provém da inflammação das 
veias, imaginou além d'isso reconhecer também que a 

1 Sedillot. Da infecção purulente pag. ÍO. ' 
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sua presença n'uma veia é sempre precedida da ap
parição d'um coagulo no interior do vaso. Surpre
hendido, porém, com este facto, e não podendo expli
car por que é que a inflammação das veias prin
cipia por uma coagulação, suppoz que toda a phlo
gose começa pela formação d'um coagulo sanguíneo, 
e que este, actuando sobre as paredes da veia como 
corpo estranho, determinava a suppuração da sua tu
nica interna. ■ i 

Notou, porém ainda, que o pus se achava con
tido no interior do coagulo, o que elle explicou, di
zendo que tinha ali penetrado por um phenomeno de 
capellaridade, e que só a desaggregação do coagulo o 
punha em liberdade ; marcando então o verdadeiro mo
mento de perigo para o doente, porque era n'esta occasião 
que podiam apparecer os symptomas e as lesões de 
tão funesta doença •*. ' 

Quiz este celebre patholo^ista demonstrar ainda, 
por numerosas experiências feitas com mercúrio in
jectado nas veias de différentes animaes, que a for
mação dos abcessos múltiplos que se encontravam nas 
veias não eram o resultado de simples depósitos de 
pus, mas sim a consequência de phlielebites capillares, 
determinadas pela irritação que os corpúsculos purulen
tos produziam, nos pontos onde eram retidos na arvore 
circulatória. 

Esta conclusão que o auctor tirava por analogia dos 
effeitos do mercúrio no pulmão, verificados pela auto
psia, estava d'accordo com os factos pathologicos, e 
portanto não achou difficuldades em propagarse como 

1 Virchow Path cellulaire pag. 172. 
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doutrina em tal assumpto, recommendada ainda pela 
grande auctoridade do seu inventor. 

Não foi longo, porém, o seu dominio na siencia, 
porque modernamente appareceram trabalhos que des
troem completamente muitas das conclusões a que che
gou Cruveilhier ; por terem por si a confirmação repe
tida de muitas experiências, feitas por pathologistas 
assas auctorisados em materia d'esta ordem. 

Virchow e Weber demonstraram que o pus que 
Cruveilhier vià no interior do coagulo, não era o re
sultado da irritação que este ultimo provocava nas pa
redes das veias ; pois que, corpos irritantes podiam 
permanecer por muitas horas dentro d'estes vasos, sem 
que n'elles se determinasse a phlébite. Virchow de
monstrou ainda que a substancia que Cruveilhier en
contrava no interior do coagulo, e que suppunha ser 
pus, era antes o resultado da transformação das cama
das centraes do coagulo, perfeitamente anologa a que 
resulta de fibrine coagulada, i e que se porventura 
alli se encontravam também elementos cellulares es-
phericos ou angulosos com um ou muitos núcleos, 
eram estes elementos os glóbulos brancos do sangue, 
que tem grande similhança com os glóbulos do puz, que 
alli tinha ficado encarcerados desde a formação do coa
gulo, tornando-se depois livres no período do desorga-
nisação da fibrina. 

Pôde portanto dizer-se que a chamada phlébite 
suppurada de Cruveilhier não é phlébite nem suppura-
ção, mas antes um phenomeno pathologico, começado 
por uma coagolação á custa do sangue, e terminado 
por um amollecimento. 

1 Vecchow. Path cellulaire Pag. 175. 
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A theoria da phlébite não podia existir por mais 
tempo, a não duvidar da authenticidader dos últimos 
trabalhos de tão illustres pathologistas. As conclusões 
que Virchow tirou da observarão dos factos patholo-
gicos, e que a analyse tantas vezes repetida d'esses 
mesmos factos confirmaram, podem juntar-se ainda 
algumas questões que os sectários da phlébite não re
solveram, e que concorrem muito, certamente, para jul
gar a sua theoria. 

Admittindo mesmo que Virchow, Bilkoth, Weber 
não viessem destruir por seus preciosos trabalhos a 
theoria da phlébite, como explicaria ella os sympto-
mas locaes, que deveriam denunciar e acompanhar a 
inflammação da veia, quando está hoje demonstrado 
que as tunicas externas são, nos casos de phlébite, as 
únicas atacadas na maioria dos casos £*-)? Explicada 
ainda esta circunstancia, poderiam elles justificar, por 
meio da sua phlébite a razão porque a infecção puru
lenta apparece tantas vezes sobre a forma epidemica, 
cujo apparecimento é manifestamente influenciado pelo 
ambiente nosocomial? 

Ficam pois julgadas de hoje para sempre as dou
trinas d'aquelles que faziam depender o complexo de 
phenomenos da infecção purulenta única e exclusiva
mente da penetração dos elementos figurados do pus 
na torrente circulatória, por qualquer dos mechanis-
mos porque imaginavam relisar-se tal introducção. 

g 
« # 

Theor ia do e m b o l i s m o . Virchow e outros alle-
mães, empenhados em destruir por seus argumentos e 

(1) Vejam Foíín no art. phlébite. 
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experiências, as doutrinas de Dance e Cruveilhier, ti
nham necessidade de crear doutrina suas,que dessem me
lhor explicação dos phenomenos peculiares da doença 
qne estudaram. Ainda as suas attenções se dirigiram 
especialmente para as lesões viceraes, porque bem sa
biam elles que explicados estes, ficava resolvido o pro
blema da infecção purulenta. 

, Sacrificando diversos animaes, com o fim de pro
duzir directamente no tecido pulmonar os effeitos pro
vocados por différentes corpos estranhos injectados no 
systema vascular, verificou Virchow que, no fim d'al-
gum tempo, se encontravam no parenchyma d'esté órgão 
pequenos núcleos d'um vermelho escuro, a que elle 
deu o nome de infarctus, e que apresentavam grande 
analogia com as primeiras lesões que se notavam n'esta 
vicera nos casos de infecção purulenta. 

Para explicar a formação dos núcleos acceitou Vir
chow a opinião já emittida por Dance \ e Cruveilhier 2, 
que os consideravam como o resultado da formação pré
via d'um coagulo ; com a differença, porém, de que, 
para estes pathologistas, o coagulo era formado no 
mesmo logar, e esta formação era determinada pela 
retenção dos glóbulos purulentos, que a corrente san
guínea tinha trazido das veias inflammadas da ferida, 
entretanto que para Virchow, estes coágulos vinham 
de mais longe : eram coágulos embolicos, trazidos das 
veias doentes da região onde se encontrava a solução 
de continuidade, arrastados na torrente circulatória, e 

1 Dance Art. Abcès metastiques. Dictionaii'e de Médecine en 30 
vol. ' 

2 Cruvelhier Art. Phlébite do Dictionaire de médecine e chi
rurgie pratiques, en 15 vol., 
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retidos nos capillares dos pulmões 1 . O mechanismo 
queVircliow imaginou para explicar a formação d'es-
tes coágulos embolicos é muito simples. Sabendo elle 
que o sangue se coagula immediatamente na extremi
dade da veia lesada até ao ponto em que se encontra 
a primeira collateral, que assegura a continuação da 
circulação n'estes vasos, impedindo desta forma as 
hemorrhagias, explica o facto da seguinte maneira. 
O coagulo obturador da extremidade da veia divi
dida, chegando ao nivel da confluência da primeira 
collateral, é constantemente batido pela onda sanguínea, 
que d'ella se precipita na veia commum ; d'esta forma 
facilmente se pôde destacar uma porção do coagulo, 
que, sendo arrastado depois na torrente circulató
ria, vàe ao coração direito, e d'esté á artéria pul
monar, em cujas Ramificações mais estreitas se fixa, 
por não poder vencer o obstáculo que o estreito diâ
metro dos capillares venenosos pulmonares lhe offe-
rece. Ahi, actuando como corpo estranho, irrita os te
cidos visinhos, dando logar aos infartus,e mais tarde 
aos abcessos. Assim foi creada atheoria do embolismo. 

Esta theoria parece muito simples á primeira vista, 
e além d'isso muito racional, porque, não só dá a ra
zão das lesões viceraes que se «ncontram nos pulmões, 
mas também se basea em factos pathologieos perfei
tamente demonstrados hoje pela analyse do processo 
curativo das feridas vasculares. Entrando porém em 
averiguações um pouco mais detidas, parece-nos que 
não poderá facilmente resistir á força d'algumas obje-
ções. 

Em todas as suas experiências Virchow referia-se 

1 Gosselin Clinique Chirurgie, pag. 543. 
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especialmente ás lesões do pulmão. Sabendo, com ef-
feito, qual a importância do papel que este órgão re
presenta na funcção importante da circulação, facil
mente se justifica a frequência das lesões viceraes que 
alli se dão. O pulmão pôde considerar-se um órgão 
vascular de irrigação dupla, pois que existem n'elle 
duas ordens de vasos sanguíneos ; uma destinado á cir
culação encarregada da nutrição do seu tecido, outra 
destinada a preencher a funcção da hematose. A pri
meira pertence ás artérias bronchicas e suas ramifica
ções, a segunda á artéria pulmonar. D'aqui se prevê 
facilmente, que um obstáculo mechanico posto em 
qualquer dos ramos cias artérias bronchicas deverá 
trazer comsigo a mortificação dos tecidos que estive
rem debaixo da sua dependência, entre tanto que esse 
mesmo obstáculo, n'um dos ramos de artéria pulmo
nar, em nada modificaria as condições de nutrição ; 
do órgão, cujos elementos assimiláveis continuavam 
sendo-lhe fornecidos pelas artérias encarregadas de le
var os materiaes da nutrição ; mas em compensação 
esse coagulo, actuando como corpo estranho, daria 
em resultado uma irritação nas paredes do vaso em 
que o obstáculo tivesse logar, irritação que poderia 
propagar-se aos tecidos visinhos, dando origem a um 
foco inflammatorio, e consecutivamente a um abcesso. 
Isto mesmo está em perfeita harmonia com algumas 
experiências do próprio Viichow, que, tendo introdu
zido n'arteria pulmonar d'um cão fragmentos de caau-
tchouc, e sacrificando, mezes depois, o animal em per
feita saúde, encontrou os pulmões premeaveis ao ar 
por toda a parte, sem lesão no seu parenchyma, não 
obstante estarem os vasos do lóbulo inferior tão comple
tamente obstruídos, que injecções feitas pelo tronco 
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principal, não poderem passar além dos limites do obs
táculo, o que demonstra claramente que a nutrição do 
órgão está independente da artéria pulmonar. 

Tudo isto está em completo accôrdo com as dou
trinas de Virchow, explicando a predilecção das le
sões da infecção purulenta pelo órgão pulmonar ; mas 
poder-se-hão explicar da mesma forma as lesões d'ou-
tros órgãos mais affastados do coração direito? É 
precisamente aqui que encontramos as maiores difi
culdades. 

Ninguém hoje ignora que o systema capillar, que 
deriva da artéria pulmonar, attinge uma divisão ex
trema em relação com o fim funccional que tem de 
prehencher. D'essa divisão necessária devem resultar 
pequeníssimas dimensões no calibre d'estes vasos, e 
tanto isto é verdade, que ninguém até hoje pôde con
seguir ainda fazer passar atravez do pulmão pós or
gânicos ou inorgânicos, que se tivessem injectado pela 
veia jugular, ou qualquer outra veia periférica. Sen
do assim, como poderia explicar-se a passagem dos 
êmbolos ou coágulos sanguíneos atravez d'esses pe
queníssimos canaes, de forma a irem determinar em 
pontos mais distantes, no fígado por exemplo, abces
sos metastaticos, similhantes áquelles que se observam 
no pulmão ? ! Tem já alguém querido remediar este 
obstáculo, dizendo que o embolo pôde determinar a 
interrupção do curso do sangue nos vasos pulmonares, 
e dar, como consequência, a coagulação do sangue, e 
d'ahi a formação d'outros êmbolos —êmbolos secundá
rios—que, sendo levados desta vez ao coração esquerdo, 
podem ir encravar-se n'uma divisão terminal do sys
tema aórtico, produzindo d'esta forma as lesões d'ou
tros órgãos mais affastados. 

* 
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Esta explicação bastante hypothetica não abrange 
todos os casos, pois que algumas vezes, ainda que ra
ras, se tem observado lesões viceraes em órgãos dis
tantes do coração direito, sem que se tenham dado 
também previamente no pulmão. 

. Querem outros, finalmente, que os capillares do 
puimão se deixam atravessar pelos coágulos, indo es
tes produzir mais longe os effeitos que não puderam 
determinar n'aquelle ponto, cujos capillares não eram 
ainda suffieientemente estreitos para os reter na sua 
marcha ; apezar de serem os mais finos de toda a eco
nomia. São d'esté parecer especialmente Weber. Hertz 
e Niemayer, que explicam o phenomeno, dizendo que 
o embolo, sendo muito pequeno em começo, pôde atra
vessar os capillares pulmonares sem alli parar, mas 
que esta paragem deverá dar-se então mais adiante, 
porque o seu volume foi augmentando, em consequên
cia de novas deposições de febrina que se lhe foram 
juntando. 

Não parece que esta explicação tenha mais valor 
que a precedente, pois que, além de ser hypothetica, não 
parece muito racional. 

Não é fácil, com effeito, admittir que o embolo au
gmentasse de volume só dppois de ter passado rapi
damente atravez dos capillares pulmonares, e não ti
vesse soffrido já esse augmento depois d'um tragecto 
tão longo e demorado entre o ponto lesado e o pulmão. 

' A estas objecções podiamos acrescentar muitas ou
tras, entre as quaes avultariam, de certo, consideravel
mente aquellas que poderiam tirar-se da frequência 
da infecção purulenta nas epidemias dos grandes hos-
pitaes, e nos logares onde as boas condições hygenias 
não são realisadas ; poisque, sendo o irabolismo o re-
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sultado de phenomenos mechanicos inhérentes ao in
dividuo, e completamente independentes do meio em 
que se encontra, a explicação das epidemias de infecção 
purulenta, baseando-se n'estas theorias, é completamente 
impossivel. 

DOUTRINAS MODERNAS 

As doutrinas de Boerhade, Hunter Crouveilhier e 
Wirchow nào podendo satisfazer as exigências d'um 
facto mórbido tão complexo, deixaram campo livre a 
novas discussões, tendentes á solução do problema que 
elles não poderam resolver. 

Não foi despresado o facto pelos modernos patho-
logistas ; mas foi baldado o empenho em obter o que 
os antigos não tinham conseguido ; pois que, não ob
stante apparecerem ultimamente em campo respeitá
veis auctoridades em assumptos de pathologia; a ne
nhuma conclusão segura e certa chegaram ainda sobre 
a pathogenia da infecção purulenta. 

Da longa discussão, que ha pouco teve logar na 
Academia de Medicina de Pariz, resultou apenas a 
divergência de opiniões mais ou menos exclusivas, 
mais ou menos racionaes ; sem que, todavia, possa di-
zer-se que alguma d'ellas resolveu de per si só a ques
tão, respondendo sem hesitar a qualquer objecção que 
lhe apresente a theoria contraria. 

As diversas opiniões, ultimamente emittidas para 
explicar a infecção purulenta, podem reduzir-se a três 
grupos bem distinctos, baseados particularmente nas 
condições fornecidas pelo doente, pela ferida ou pelo 
meio que cerca o individuo. 

* 
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fodemos pois apresentar como representante de 
cada um d'estes grupos Chauffard, que attende espe
cialmente ao ferido, Guerin ao meio, e Verneuil e Gos
selin á ferida. 

#** 

Baseado na idêa d'uma vida plástica, fundamento 
de todas as funcções ou vidas particulares do indivi
duo, e na espontaneidade do organismo vivo, estabe
lece Chauffard as suas doutrinas, sem ligar grande 
importância ás condições estranhas ao ferido e ás cir
cunstancias relativas á ferida, que a observação reco
nhece, e cuja influencia sobre o desenvolvimento da 
pyohemia a experiência tantas vezes têm mostrado. 

A vida plástica não tem órgãos ou centro distin
cte ; sendo o fundamento de todas as funcções ou vi
das particulares, resulta do organismo inteiro. Ao lado, 
porém, d'esta vida plástica, que tem por fim conser
var todo o organismo no estado de saúde perfeita, 
existe uma funcção pyogenica, ou antes uma tendên
cia constante do organismo para a formação do puz. 
Estas duas forças vitaes sâo,porém,eguaes e oppostas 
no estado de saúde, e é ainda este equilíbrio instável, 
que á menor causa pôde romper, que estabelece os 
différentes graus de resistência contra a invasão da in
fecção purulenta, conforme predomina uma ou outra de 
estas actividades. 

A vida plástica, posto que seja o resultado do or
ganismo inteiro, tem a sua representação especial no 
sangue. &Le sang, diz Chauffard *, servindose da ex
pressão de Bordeu, c'est la vie plastique coulante.» 

■ 1 Chauffard feb. traum. e inf. purul. pag. 90, 
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«iJ' pois no sangue, continua elle, que deve en-
contrar-se o testemunho visível do concurso do organis
mo para a actividade pyogenica...» 

«O sangue no ferido está pois n'um estado patho-
genico, quer este estado seja ou não apreciável pelos 
nossos meios de investigação. A vida plástica e o san
gue estão em um estado permanente, posto que oc-
culto, de super-actividade, de hyper-genese, direi até 
de fermentação. Assim, como todos os estados patho-
logicos, formam um equilíbrio instável, que o menor 
choque abala. 

«O que acontece logo que o equilibrio pathologico 
é perturbado, logo que a super-actividadc do ferido é 
desviada da sua evolução normal? Succède o que cos
tuma sempre acontecer em similhante caso, é que, 
vencida, a parte sã do organismo é arrastada no tur
bilhão mórbido ; a doença apodera-se por graus do or
ganismo ; este transforma-se então; não conserva mais 
nada de hygido ; é absorvido, convertido no mundo 
mórbido que se apoderou d'elle ; nada subsiste são ; 
uma certa apparencia orgânica pôde parecer subtra-
hir-se a esta conquista do mal ; em potencia, senão no 
facto visivel,' a conquista é completa. E assim que 
n'um momento dado, o cancroso se torna todo cancro, 
o tuberculoso todo tubérculo, o arthritico todo rheu-
matismo, ou todo gotta, o syphilitico todo syphiles, o 
typhico todo typho. Da mesma forma o ferido pyo-
genico pôde tornar-se todo puz; a pyohemia é creada. » 

Esta doutrina, fundada sobre concepções puramente 
hypotheticos, que um puro vitalismo deixa entrever, 
não corresponde ás variadas exigências d'um pheno-
meno tão complexo, não só porque a hypothèse da 
existência d'essa vida plástica, cujo desvio na sua evo-
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luç&o normal, deveria dar a razfto do quadro sympto-
matico e das alterações anatómicas da infecção puru
lenta, é bastante discutível, mais ainda porque. não 
têm pela sua parte a sancção que os factos práticos 
podem dar ás concepções theoricas. 

Não se percebe, com effeito, qual a causa que de
termina a roptura do equilíbrio pathologico, entre a 
vida plástica e da actividade pyogenica ; assim como 
se não comprehende também a relação que existe en
tre a ferida e os phenomenos da pyohemia. 

Se é absolutamente necessário esse eqUilibrio en
tre a vida plástica e a actividade pyogenica, para que 
o organismo inteiro se conserve no exercício normal 
e integrante de suas funcções, qualquer desvio em fa
vor da actividade pyogenica deverá crear a pyohe
mia, independente da existência d'uma ferida, como 
acontece com o syphilitico, que n'um momento dado 
se torna todo syphilis, com o cancroso, tuberculoso ou 
typhico, que n'um dado momento se torna todo can
cro, tubérculo ou typho, no dizer do próprio Chauffard. 

E precisamente este facto que até hoje a experiên
cia não tem mostrado, e se por ventura alguns casos 
de infecção purulenta espontânea se tem observado, 
além de constituírem excepções raríssimas, não tem 
por si ainda a aceitação unanime de todos os patho-
logístas. Na opinião de Chauffard as causas principaes 
da pyohemia sao, a accumulação de indivíduos • è a s 
impressões moraes tristes *j «Il n'est pas de condition 
antiplastique plus fâcheuse que celle de l'encombre
ment et de l'infection commune qu'il amène...» 

1 Chauffard, feb. traum. e inf. purul. 104. 
2 Loc. cit. pag. 106. 

'Y ' . 



- 55 — 
«Les causes infectioses ne sont pas seules antiplas

tiques. A côté d'elles, quoique bien distinctes, il faut 
placer les influences morales tristes ; que leur interven
tion soit subite, comme les terreurs brusques, ou de 
mauvaises nouvelles annoncées au blessé; ou qu'elle 
soit persistante et durable, comme le sont les passions 
tristes, la nostalgia, le découragement, les réflexions 
sombres sur l'avenir. » 

Sendo assim, como explica Chauffard a relação 
que existe entre a acção immediata d'estas causas so
bre o organismo no estado de saúde, e os effeitos sup-
postos consecutivos da pyohemia? A aceumulação dos 
doentes actua sobre o individuo ferido pyogenieo por 
intervenção dos miasmas que se desenvolvem á super
ficie da solução de continuidade, e das peças dos cu
rativos banhadas de puz, infectando o ar em que se 
demoram1. 

Reconhecendo pois a necessidade da intervenção 
dos miasmas para a determinação da super-actividade 
pyogenica, e portanto para a determinação da infecção 
purulenta, qual é a via por onde penetram esses mias
mas no organismo ? Se esta introducção tem logar pela 
pelle, pelas mucosas digestivas ou respiratórios, por 
que é que esta affecção se dá especial, se não exclu
sivamente nos individuos em que existe um trauma
tismo mais ou menos extenso e em «stado de suppu-
ração, e nào apparece nos indivíduos, que não estão 
debaixo da influencia da suppuração, não obstante es
tarem debaixo d'acçao das mesmas causas que os pre
cedentes? Se Chauffard admitte que tal introducção 
pode dar-se pela superficie da solução de continuidade, 

1 Chauffard, feb. traum. e inf. purul. pag. 104. 
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quer os miasmas sejam simplesmente misturados aos 
líquidos alli segregados, quer os alterem e façam fer
mentar, para depois serem absorvidos, em que diffère 
no primeiro caso a theoria de Chauffard da theoria 
de Guerin, e no segundo da septicemia ou theoria al-
lemà? 

Maiores difficuldades encontramos na explicação 
do facto, se tomarmos como causa única as impressões 
moraes tristes ; poisque, não podemos comprehender 
qual a razão por que a perturbação dos actos vitaes 
do organismo pelas impressões moraes tristes ha-de 
dar logar á infecção purulenta só, e não a qualquer 
outro estado nosologico différente. 

Attentas estas considerações, suppômos, com justa 
razão, que a theoria de Chauffard não corresponde de 
forma alguma ás vistas do seu auctor, desejando ex
plicar por ella os complexos phenomenos da infecção 
purulenta. 

#*# 

Não podendo explicar pelas doutrinas precedentes 
a infecção purulenta, e fundando-se na circunstancia 
muito attendivel de que este terrível flagello dos ope
rados tem a sua maxima frequência nos grandes cen
tros de população, e especialmente nos hospitaes, onde 
ha sempre grande agglomeràção de doentes, e onde fal
tam por tanto as condições hygienicas precisas ; ao passo 
que constitue um accidente muito raro nas aldeãs ou pe
quenas villas, muitos cirurgiões foram levados a ad-
mittir, independente d'uma vida plástica espontânea, 
cuja perturbação creava a pyohemia, segundo Chauf
fard, e das reabsorpções purulentas ou toxicas effectua-
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das pela ferida, segundo as idêas propagadas na AI-
lemanha por Billtroth, Brocat e outros, uma causa in
fecciosa miasmatica, produzida pela agglomeração dos 
feridos, causa que intervinha poderosamente na génese 
da pyohemia. 

O que mais particularmente se empenhou em de
fender esta idêa foi Alph. Guerin *, creando a expres
são de typho cirúrgico. 

Guerin tinha em vista significar por esta expres
são, que a infecção purulenta era no seu principio uma 
infecção geral da mesma ordem que a dos typos e 
das febres palustres. 

Formulando d'esta forma a sua doutrina, Guerin 
não podia fugir a uma objecção, que deveria appare-
cer immediatamente contra esta potencia exclusiva, 
dada á infecção miasmatica. Foi Verneuil o primeiro 
que se oppoz ás doutrinas da pathogenia puramente 
miasmatica. 

«Se a infecção purulenta é uma infecção geral da 
mesma ordem que a dos typos e das febres palustres, 
diz Verneuil, porque razão se dá esta doença só nos 
feridos? Se a absorpção dos miasmas fosse sufBciente 
para a gerar, deveria observar-se em todos aquelles 
que we expõem a esta absorpção, e não exclusiva
mente, nos feridos.» 

A esta objecção respondia Tessier, admittindo a 
infecção purulenta espontânea, apontando factos de 
pyohemia sem solução de continuidade. Mas estes fa
ctos serão suíficientes para destruir uma objecção tão 
fundamental, e quebrar as relações tão évidentes que 
ligam a infecção purulenta a uma suppuração local ? 

1 Bull, de 1'Acad. de méd. 1871, t. 36, pag. 202, et 307. 
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Por certo que não : a existência de factos excepcio-
naes não supprime a razão dos factos communs. 

Para conciliar todas as exigências declara Gruerin 
que o seu typho cirúrgico reconhece por causa uma 
infecção miasmatica, mas que esta infecção se faz uni
camente pela ferida, e que o agente miasmatico que 
a ferida absorve é fornecido pela decomposição do puz 
que a banha. 

«Eu sustento, diz elle ', que a infecção purulenta 
resulta d'um envenenamento do sangue por um agente 
toxico proveniente d'uma certa alteração do puz. Esta 
alteração produz-se logo que este liquido está em re
lação com o ar exterior, ou com um gaz proveniente 
da decomposição de nossos tecidos. O veneno assim 
produzido, actua immediatamente sobre a ferida que 
o absorve ; é então levado ao sangue, por intermédio 
do qual penetra todos os tecidos. Este veneno sendo 
miasmatico mistura-se ao ar que rodêa o doente, e 
actua progressivamente sobre as feridas dos indiví
duos que se acham a uma maior ou menor distancia. » 

«Este veneno pôde fixar-se, como todos os corpos 
gazosos, aos vestuários, pannos, fios, etc., podendo 
até ser transportado d'um para outro logar pelas pes
soas que tractam do doente.» 

Localisando d'esta forma o agente infeccioso e a 
via d'absorpçao, este distincte pathologista parece ap-
proximar-se singularmente das doutrinas allemãns, 
pois que para estes, como para Alphot. Guerin, é a fe
rida que fornece o veneno e o absorve ; e a única dif-
ferença que parece existir entre estes dois modos de 
vêr, é que a eschola allemã généralisa mais a theoria 

1 Bull, de l'Acad. de med de Paris, pag. 309, t. 36. 
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sèpticèmica, comprehend» já n'ella a febre traumatica, 
entretanto que a theoria de Guerin applicasse exclu
sivamente á infecção purulenta. 

Posto que Guerin attendesse mais especialmente 
ao meio que cerca o individuo, do que ao estado da 
solução de continuidade e ao ferido, a sua doutrina 
está de perfeito accórdo com os resultados da obser
vação quotidiana, que nos mostra que os meios infec
ciosos constituem a causa etiológica constante da pyo-
hemia. 

Ha, porém, um facto n'esta doutrina que não deve 
passar sem reflexão, porque não está em harmonia 
com as regras da physiologia; é a hypothèse d'um 
miasma gazoso. 

Custa com effeito a conceber como é que esse 
agente no estado gazoso possa encontrar franco ac-
cesso pela superficie d'uma ferida, ás vezes de peque
nas dimensões, e não possa penetrar na economia pela 
vasta superficie da mucosa pulmonar, tão propria e 
bem disposta para a absorpção dos gazes, como a phy
siologia o demonstra ! Certamente o miasma toxico, 
não pôde existir no estado gazoso, como pretende Gue
rin, aliás estaria ainda a sua doutrina sujeita á im
portante objecção posta por Verneuil. 

Tem esta forma de vêr ainda contra si as expe
riências de Billroth, Gapard e Weber, que procura
ram demonstrar que os gazes resultantes de decom
posições adiantadas injectados no sangue d'animaes, 
não provocavam accidentes sépticos. 

Estas experiências foram feitas com o acido car
bónico, acido sulphydrico, ammoniaco, hydrogenio, sul-
phydrato d'ammonia ; ora, sendo estes os gazes que 
resultam das decomposições, já se vê qUe por elles 
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não se pôde explicar a origem da infecção purulenta. 
Estaria a doutrina de Guerin talvez a cuberto de 

taes objecções, se em vez de suppôr o seu agente in
feccioso de natureza gazosa, o suppozesse constituído 
de pequenos corpúsculos ou organismos microscópicos, 
que, girando na atmosphera, e postos em contacto com 
a ferida, actuam á maneira de fermentos, podendo em 
seguida ser absorvidos e dar logar a uma infecção ge
ral característica. 

Para explicar as lesões que caracterisam anatomi
camente a doença, serve-se Guerin da analogia que 
pode existir entre estas manifestações locaes e as que 
têem logar no typo, na febre amarella, na peste etc., 
e posto que para esta explicação se sirva de pheno-
menos, cujo mechanismo nlo demonstra, nem por isso 
deixa ella de ter grande valor scientifico, como fa
cilmente se deprehende das seguintes palavras do il
lustre académico *. 

«O envenenamento miasmatico não tem necessi
dade de embolias para explicar as lesões do typho 
traumático, assim como os medicos não têem recor
rido á emigração d'um coagulo para explicar as gan
grenas da peste.» 

«Se da superficie d'uma ferida nascem miasmas, 
emanações deletérias, capazes de dar logar a uma 
doença que tem a maior similhança com a febre ama
rella, com a peste do Oriente, etc., porque é que as 
emanações, misturando-se ao sangue, não serão capa
zes de mortificar certos tecidos, produzir esta necro-
biose, para a explicação da qual fazeis intervir imbo-
lias múltiplas? Para mim, o veneno, uma vez mis-

i Buli. de 1'Acad. Imp. de Med. de Paris, tom. 36, pag. 243. 
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turado com o sangue, altera todas as secreções : a sa
liva, a ourina e o suor diminuera de quantidade ; as 
synoviaes produzem puz que se acha também no te
cido cellular. As placas de Peyer estão doentes, e mui
tas vezes ulceradas, como na febre typhoide ; como 
na febre amarella e na peste, ha hermorrhagias. 

«Não deverá impressionar a analogia que existe 
entre o que agora se chama infartus e o anthrax car-
bunculoso dos grandes typhos? E os medicos fazem 
intervir a imbolia para explicar a gangrena e os bu
boes d'estas doenças?» 

»No typho das enfermarias de cirurgia ha envene
namento do sangue, e o sangue alterado produz abces
sos e infartus. Ir mais longe, seria lançarmo-nos no 
dominio das hypotheses.» Vè-se pois que Gruerin, pre-

„ tendendo explicar por analogia as lesões anatómicas 
da febre traumatica, pouco adiantou na pathogenia d'es
tas lesões, pois que os termos de que lançou mão são 
tão desconhecidos na sua génese como as proprias le
sões que pretende explicar. 

Não podemos deixar de reconhecr, todavia, que 
essa pretendida analogia tem muita razão de ser ; e do 
que mais nos deve fazer convencer é que, assim como 
até hoje ainda ninguém conseguiu explicar o mecha-
nismo das lesões anatómicas da febre amarella, da 
peste do Oriente e do typho, posto que nimguem du
vida da natureza infecciosa de taes doenças, também 
não é para admirar que até hoje ninguém tenha con
seguido dar a verdadeira explicação da génese das le
sões anatómicas da pyoheinia. 

Isto pede simplesmente vir confirmar a difficul-
dade que existe ainda na resolução d'esté problema, 
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SEPTICEMIA 

Debaixo da designação de septicemia propagou-se 
ha pouco tempo na Allemanha uma nova theoria sobre 
febre traumatica e infecção purulenta. 

A septicemia explica a infecção purulenta pela-
absorpção e introdueçào no sangue de matérias pú
tridas ou sépticas invisiveis, provenientes da decom
posição do sangue, da sorosidade, dos tecidos gan
grenados e dos exsudatos inflammatorios mortificados, 
que se encontram á superficie das feridas durante as 
primeiras semanas da suppuração, e algumas vezes 
mais tarde. ' Entre os campeões que mais se distin
guiram na propagação de taes doutrinas podem citar-se 
os nomes illustres e mui respeitáveis de Billroth e 
Brocat. Posto que alguns auctores francezes lhes dis
putem os direitos de invenção, mencionando para isso 
os trabalhos de Darcet, Gaspar e Magendie, Bouil-
laud, Bonuet de Lyon, P. Berard, e finalmente Sédil-
lot, Alphonse Guerin, Jules Guerin, Verneuil e Gosse-
lin, nos continuaremos a designar esta doutrina com 
o nome de septicemia ou doutrina allemã, porque foi 
sem duvida na Allemanha que ella tomou um caracter 
decisivo e determinado. 

Os trabalhos que appareceram depois em França 
por Verneuil e Gosselin, por occasião da magnifica 
discussão sobre este assumpto, n'Academia das scien-
cias medicas de Paris, dar-nos-hão idêa clara d'estas 
doutrinas. 

Para melhor fundamentar as suas convicções so-

1 Gosselin. Clinique Chir. de 1'hosp. de Charit pag. 553. 
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bre as doutrinas da septicemia, Verneuil, sem dar a 
maior importância ás doutrinas dogmáticas, dirige to
das as suas attenções para o campo da experiência, 
entendendo que este era o meio mais seguro para che
gar ao fim a que se propunha. 

Fez pois numerosas experiências, com o fim de 
vêr se era possivel determinar artificialmente os ef-
feitos da septicencia, ou ao menos imital-os ; e conse
guiu o que desejava. Toda essa longa serie de expe
riências se pôde reduzir a três grupos ; ' umas feitas 
com puz de boa natureza, outras com puz alterado, e 
outras, finalmente, com pequenos corpos estranhos 
muito divididos. 

Injectando nas veias de diversos animaes estas 
différentes substancias, chegou a concluir com as do 
primeiro grupo o seguinte : que o puz de boa natureza 
não possue propriedades deletéria, excepto quando os 
glóbulos purulentos sào introduzidos, em grande quan
tidade d'uma só vez na corrente circulatória, porque, 
n'este caso produzem obstrucçSes cappillares, que po
dem ser graves, cujo effeito, porém, é só mechanico, 
como acontece com todas as substancias insolúveis 
muito divididas ; que a sorosidade, cautelosamente 
filtrada,pôde ser transformada impunemente em grande 
quantidade, cujas perturbações sào n'este caso muito 
benignas, e não se assimilham ás da pyohemia,; e que 
a clinica confirma, finalmente, estes dados experimen-
taes, que estabelecem que o puz normal nào pôde ser 
considerado como o veneno da pyohemia. 

Concluiu com as experiências do segundo grupo, 
que o puz pútrido, introduzido artificialmente na cir-

1 Bulletin de 1'Aeademe de ,Ved., t. 36. pag. 251, 
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culaçSo em quantidade mesmo restricta, produz rá
pida e constantemente uma doença geral grave, apre
sentando duas formas distinctas, a septicemia ordi
nária e a infecção purulenta, podendo o experimen
tador reproduzir uma ou outra á sua vontade, con
forme se serve da sorosidade simples, ou do puz com
pleto. 

Concluiu finalmente dos resultados do terceiro 
grupo de experiências que, todo o corpo estranho des
provido de propriedades toxicas, introduzido no orga
nismo, se composta de duas maneiras ; ou é tolerado, 
ou provoca em volta de si um trabalho inflammatorio, 
que pôde ter todas as terminações possiveis, obturando 
os vasos, cuja capacidade fôr menor que a d'elle. Esta 
terminação pôde ser amollecimento, abcessos metas-
taticos, a gangrena, etc. 

Gosselin, já por experiências suas, játendo em vista 
as experiências de Verneuil, de Demarquay e outros, 
chegou ás mesmas conclusões que Verneuil. Differiram 
porém as opiniões d'estes dou» illustres pathologistas 
sobre a natureza do principio septicemico, pois que, 
segundo Verneuil consistia n'uma substancia alcalóide, 
a que elle deu o nome de virus traumático, e que Ber-
gmann e Schmiedberg tinham já conseguido obter e 
classificar em 1868, dando-lhe o nome de spsina; entre 
tanto que Gosselin, rejeitando a existência de cirus 
traumático de Verneuil, como agente especifico da 
septicemia, procura encontrar outro não menos especi
fico também, nos productos em putrefacção da osteo-
myellite, que elle coinsidera quasi como condição ne
cessária para a producção da infecção purulenta >. 

1 Gosselin Clin. Chir. XXXIII le corp. pag. 522. Fractures par 
armes á feu. 
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De muitas maneiras pode ter logar a formação do 
virus traumático ou sepsina, segando a opinião de 
Verneuil ; pois que em geral, ou se produz esponta
neamente na ferida, e n'este caso o foco séptico existe 
no próprio corpo do individuo, ou vem de fora ; e con
forme tem logar um ou outro d'estes casos, assim se 
produz a aucto-infecção ou a hetero-infecção. 

No primeiro d'estes casos o veneno séptico pôde 
facilmente ser absorvido pelas veias e lymphaticos ; o 
o individuo envenenase a si próprio, e são estes os 
casos sporadicos. 

No segundo caso o veneno séptico, ou é um corpo 
fixo que adhere a todos os corpos sólidos, como 
fios, esponjas, instrumentos cirúrgicos, de forma que, 
posto em contacto com os liquidos que banham a fe
rida, aîli é dissolvido, podendo penetrar na circulação ; 
ou tem a propriedade de se espalhar na atmosphera 
que envolve o ferido, penetrando na circulação por 
uma via qualquer, que pode ser o pulmão, e n'estes 
casos ficam explicadas as endemias e epidemias. 

Verneuil explica finalmente as lesões anafomopa
thologicas pelo processo do embolismo, que elle de
duziu dos resultados mechanicos das suas experiências. 

«O puz pútrido, diz elle, * é injectado nas veias; 
seu soro infecta o sangue e também seus glóbulos, 
que cedem uma paite do veneno que os impregna, 
d'onde a septicemia preparatória. Uma vez chegados 
á sede capillar, os próprios glóbulos param, e dão lo
gar a um infartus, o qual suppura e se torna por sua 
vez um novo foco de septicidade, tanto mais perigoso 

■ quanto é inaccessivel á therapeutica.» 

1 Bullettin de 1'Acad. t. 36, p. 256. 
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«Mas não se deve julgar que os glóbulos purulen
tos são os únicos capazes de produzir taes effeitos ; 
toda a particula solida obrará identicamente, com tanto 
que seja embebida do veneno. Tomae um pó qualquer, 
borrifae-o de sorosidade pútrida ; na falta de pó, to
mae certas substancias insolúveis no sangue, mercú
rio, corpos gordos, tomae ainda coágulos sanguíneos 
em putrefação, reduzi-os a fragmentos e ingetae-os nas 
veias ; sempre e fatalmente produzireis a pyohemia com 
sua febre, sua adynamia e seus abcessos metastaticos. 

D'aqui concluiu Verneuil também que os abcessos 
metastaticos eram produzidos mechanicamente por cor
pos sólidos misturados ao sangue, verdadeiros êmbo
los, que sendo retidos nos capillares de menor capa
cidade que a sua extensão, determinavam a serie de 
effeitos anatomo-pathologicos que se encontram na in
fecção purulenta ; d'aqui o nome de septicemia embo-
lica, dada por Verneuil á infecção purulenta. 

Vê-se, portanto, que na theoria de Verneuil ou 
theoria allemã ha duas ordens de phenomenos bem 
distinctes, apresentando, entre tanto, tão estreita liga
ção entre si, que se torna impossível separal-os. D'es-
tes phenomenos uns são geraes e outros locaes ; aquel-
les determinados pela infecção pútrida septicemia; es
tes pelo processo do embolismo, quando o envenena
mento pútrido já tomou posse de toda a economia. 

Esta theoria é na realidade aquella que até hoje 
mais tem seduzido os espirites investigadores da pa-
thogenia da infecção purulenta ; não só pela sua ex
trema simplicidade, mas ainda porque, baseada n'uma 
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profunda observarão, cujas conclusões foram colhidas 
de mui numerosas e bem dirigidas experiências, sa
tisfaz sem grande esforço da nossa razão, á explica
ção de todos os accidentes, que tantas vezes compli
cam as feridas e as operações. 

Não queremos todavia fazer suppôr que a theoria 
da septicemia chegou ao desideratum a que têem mi
rado todas as theorias propostas até hoje, sobre um 
assumpto de tão difficil resolução como é o da infecção 
purulenta ; não, já o fizemos sentir no principio da se
gunda parte d'esté trabalho, e até estamos convenci
dos de que a theoria de Verneuil está possuída d'um 
certo exclusivismo, que não satisfaz perfeitamente ao 
fim que deve ter ; todavia, entre todas, aquellas que 
até hoje foram propostas para a resolução d'um pro
blema tão complexo adoptamos esta, por ser a que me
lhor nos satisfaz, e por entendermos que, se ainda hoje 
tem defeitos, não tardará muito que o génio investi
gador dos práticos lh'os venham dissipar. 

Verneuil admitte um principio toxico, a que deu 
o nome de virus traumático, e a que outros chamaram 
tapai na, e com elle explica todos os casos de febre trau
matica e infecção purulenta, tudo depende da natureza 
do vehiculo que ha-de levar este veneno á torrente cir
culatória, pois que, segundo concluiu das suas proprias 
experiências, o puz pútrido, introduzido artificialmente 
na circulação em quantidade mesmo restricta, produz 
rápida e constantemente uma doença geral grave, apre
sentando duas formas distinctas : a septicemia ordiná
ria e a infecção purulenta, podendo o exprimentador 
reproduzir uma ou outra á sua vontade, conforme se 
serve da sorosidade simples, ou do pua completo. 

Parece que po*deremos concluir daqui, muito natu-
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ralmente, que, no caso da febre traumatica, a que elle 
chama septicemia ordinária, ha simplesmente a absorp-
ção da sorosidade do puz alterado á superficie da ferida ; 
entretanto que na infecção purulenta é necessário que 
seja absorvido o puz em natureza, isto é, a sua soro
sidade e todos os elementos figurados que o consti
tuem. 

E esta uma opinião que nos parece muito contes
tável. 

Pois que razões apresenta Verneuil para demons
trar que os glóbulos do puz hão de ser absorvidos nos 
casos de infecção purulenta, ou ultimo grau de septi
cemia, e não o podem ser também nos casos do pri
meiro grau, ou febre traumatica !?, . . 

l'ara admittir que o puz completo seja absorvido 
em todos os casos, teremos segundo a sua opinião, sem
pre o exclusivamente,a infecção purulenta; o que não 
se dá; para suppôr que essa absorpção se dê só nos 
casos de infecção purulenta, a hypothèse é insusten
tável. 

Como conciliar pois estas idêas ? Entendemos que 
o laço que prende a. febre traumatica á infecção puru
lenta não é tão intimo como pretende Verneuil, e que 
ha rigor demasiado nas conclusões que tirou das suas 
assaz louváveis experiências. 

Ninguém pôde duvidar, com effeito, que entre a 
febre traumatica e a infecção purulenta, existem rela
ções estreitas, chegando muitas vezes a desconhecer-se 
o momento onde acaba uma è principia a outra ; as
sim como nimguem poderá desconhecer no quadro 
Bymptomatico d'estas affecções uma alteração tão pro
funda da economia, unia ordem de phenomenos taô ca
racterísticos, que não comporta uma explicação rasoa-
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vel, sem que n'elle se introduza um principio de na
tureza séptica ; mas o que ninguém pode asseverar 
com certeza é que esse principio seja exactamente o 
mesmo em ambas as doenças. 

A hypothèse contraria é até a mais racional ; e se 
por ventura fosse ella a opinião de Verneuil, não te
ria cahido a sua theoria no dilemma a que muito na
turalmente conduzem as suas conclusões. 

Tudo nos leva a crer portanto que o principio sep
ticemia, que tantas vezes dá origem á febre trauma
tica, é différente d'à quelle que determina a infecção 
purulenta; que aquelle pode ser única e simplesmente 
o resultado da absorpção dos productos da decomposi
ção pútrida dos líquidos que se encontram á super
ficie da ferida em contacto com o ar, e este o resul
tado da absorpção de elementos verdadeiramente es
pecíficos, e depositados á superficie da ferida, cujos 
líquidos lhe devem servir de vehiculo. 

Nào suppomos que estes elementos sejam de na
tureza gazosa, como já o tinha supposto Guerin, e como 
admitte também Verneuil, mas julgamos que são ele
mentos sólidos, com certa forma, pequenos organismos 
microscópicos ou hacteridias, cuja presença foi já de
monstrada nos importantissimos estudos sobre as doen
ças infecciosas, por Coze, Feltz e Colin, não só no ar 
confinado das enfermarias onde existe grande aceu-
mulação de doentes, mas ainda no sangue dos indiví
duos septicemicos ; o que leva naturalmente a suppôr 
uma grande relação entre os accidentes da infecção pu
rulenta e a existência d'estes organismos. 

Suppondo que assim seja, ficam perfeitamente ex
plicados os casos frequentes de epidemias, que tantas 
vezes se observam infelizmente nos grandes hospitaes, 
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onde as condicções hygienicas tanto deixam a desejar ; 
e não carecemos de recorrer á hypothèse forçada da 
introducção de glóbulos purulentos na circulação nos 
casos de infecção purulenta ; introducção que de forma 
nenhuma admittimos, como já deixamos demonstrado 
a propósito das doutrinas metastaticas. 

Concluiremos dizendo, que acreditamos que as le
sões anatomo-pathologicas da infecção purulenta são o 
resultado da infecção da economia por aquelles orga
nismos: inferiores, como a inflammação e suppuração 
das placas de Peyer são o resultado da infecção ty
phoïde, as pústulas da pelle dos variolosos a conse
quência da infecção variolica, as lesões anatomo-pa
thologicas da febre amarella, da peste do oriente etc., 
são o resultado constante e necessário, d'aquellas dif
férentes infecções do organismo. Poderíamos trazer 
para aqui qualquer das muitas hypotheses que sobre 
o mechanismo d'estas lesões se têem omittido até hoje, 
mas convencidos da impotência de todas tilas na ex
plicação de taes phenmnenos, achamos mais prudente 
confessar a nossa ignorância, e deixar ao futuro a 
grande missão de resolver tão difficil problema. 



PROPOSIÇÕES 

A n a t o m i a - 0 baço é uma glândula vascular 
sanguínea. 

P b y s i o l o g i a — A nutrição éa principal fsnle do 
calor animal. 

M a t e r i a medica—0alcool é um simples mo
derador da nutrição. 

P a t b o l o g i a e x t e r n a — 0 meio mais provável 
de obstar aos terríveis effeitos da septicemia cirúrgica e 
a sua propbylaxia. 

M e d i c i n a o p e r a t ó r i a — N a operação da cata
rata preferimos a todos os methodos o de pequeno retalho. 

P a t b o l o g i a interna—Regei tamos a identi
dade absoluta entre infecção e contagio. 

Obs te t r í c ia—Nos apertos da bacia abaixo de 
0,m068 oplamos sempre pela operação cezarianna. 

A n a t o m i a p a t b o l o g i c a — N a actualidade a 
tbeoria de Cohnbeim sobre a inflammação é insustentá
vel. 

Hygiene—Debaixo^ do ponto de vista hygienico 
preferimos a religião christã a todas as outras. 

Vista 
pALDAS. 

Pôde imprimir-se 
O CONSELHEIRO DIRECTOR 

posTA L-EITE 
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Onde se le puz lêase pus. 
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