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ÇA passagem durante dois annos pelas enfer
marias de Clinica Cirúrgica, fe\-me observar um 
grande numero de doentes e colher a impressão 
de que a tuberculose era tributaria da maior 
parte das lesões que por alli appareciam. 

Em igo8 o prof. Sou^a Junior, encarregava-
me da applicação e da observação do Methodo de 
Bier num d'esses doentes e o prof Frias, á vista 
dos resultados, animava-me a proseguir escolheu-
do-me doentes e acompanhando com interesse es
sas pequenas experiências. 

Era esse certamente o assumpto que me pro
porcionaria uma these, estabelecendo indicações 
do methodo, para se lhe colher o seu maior pro
veito. 

O numero de casos que observei foi, comtudo, 
reduzido para um trabalho consciencioso e as con
dições d'esse trabalho, dependentes do prejuízo da 
minha frequência tias outras cadeiras do 5.° anno, 



não podiam decidir-me a metter hombros a uma 
tal emprega visto haver outros obreiros que com 
maior vantagem, trabalhavam nesse campo. 

Treferi aproveitar a impressão que esses 
doentes me causaram e fa\er um trabalho mais 
modesto, tão pessoal quanto fosse possível, nem 
outro mérito precisaria no fim da minha vida 
d'estudante. 

São notas clinicas, referindo-se por ve\es a 
pontos controvertidos nos tratados da pathologia, 
que archivo sob o titulo de J2 Cuberculose Cirúr
gica. 

QA simples observação, por muito meticulosa 
que seja, não é hoje o caminho seguido nas publi
cações scientijicas e principalmente nas de scien-
cias medicas. Exige-sc com justa ra\ão que a ex
periência faça incidir o seu «.controle», para que 
a verdade possa assim ser realçada. 

Ora no meu trabalho-não ha experimentação 



e a propria observação torna-se por ve\es imper
feita porque não me soccorri do laboratório para 
estabelecer d'uma maneira firme a natureza das 
doenças. 

Para o diagnostico etiológico entreguei-me 
quasi exclusivamente á analyse dos symptomas. 

Para o texto da these soccorri-me da opinião 
dos auctores que pude compulsar. Outras ve\es 
deixei-me arrastar pelo caminho da hypothèse, 
quando sentia faltar-me o apoio de que necessi
tava. 

O terreno é vasto e em muitos pontos inculto. 
Basta perguntar o que seja a tuberculose cirúr
gica para immédiatameute se vèr quão densa é a 
penumbra que envolve ainda este termo. 

Quem me 1er ou julgar, tente primeiramente 
definil-a. Verá então o motivo da minha escolha 
e descidpará as incorrecções que certamente pelo 
livro fora encontrará a cada passo. 



Não quero deixar no esquecimento o auxilio 
prestado pelos meus condiscípulos. Amigo de to
dos mas também por todos estimado, não esquece
rei nunca esse feli\ convívio de tantos annos. A 
todos endereço a minha gratidão com um abraço 
cheio de saudade. 

1'É. 
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OBSERVAÇÕES 

i o 
Domingos d'Oliveira, de 14 annos, natural de Gon

domar, entrou para Clinica Cirúrgica em 10 de fevereiro 
de 1908. 

Antecedentes. — Paes vivos. Tem sete irmãos saudá
veis; um d'elles possue uma blepharite; teve mais dois 
nado-mortos. No seu passado apenas teve o sarampo. 

Historia da doença. — Em janeiro conduzia um carro 
de mão quando, em virtude d'um choque, foi impellido 
violentamente para deante, ajoelhando e batendo ao 
mesmo tempo com a coxa direita na beira d'um passeio. 

Da queda não resultou ferimento algum; também 
no dia seguinte continuou a trabalhar, mas no dia me
diato, ao levantar da cama viu-se impossibilitado de an
dar pela dôr que isso produzia. 

Durante algum tempo foi tratado por um algebrista, 
na persuasão d'uma fractura. Tinha um grande oedema, 
motivo por que não foi logo feito o diagnostico. 

Em 6 de fevereiro, sentiu a perna muito húmida. 
Viu então que se tinham aberto uns seis orifícios por 
onde sahia muito pús. Chamaram o medico que aconse
lhou a transferencia para o hospital. 

N'essa occasifio havia já um numero grande de tra
jectos (9 ou 10) conduzindo a um commum e vasto des-

(') Publicada na Gazeta dos Hospitaes, n anuo, n.° líí. 
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collamento, que brotavam uma extraordinária quanti
dade de serosidade. Tinha oedema em todo o membro e 
impossibilidade de mover o joelho. Esteve febril até 29 
de fevereiro (febre continua —39,7 á tarde). 

Exame. — 9 de março. — No terço superior da coxa 
direita, na face externa e na mesma linha vertical tinha 
dois orifícios cujos trajectos conduziam á mesma cavi
dade. O trajecto superior era dirigido transversalmente 
para dentro e o inferior para cima e para dentro. Pelo 
primeiro o estilete attingia a superficie óssea e mostra-
va-a rugosa mas recoberta. 

A região do joelho estava tumefacta, dando fluctua-
ção profunda e dôr expontânea, intensa á pressão na in-
terlinha e na cabeça do peroneo. As fossetas lateraes ro-
tulianas tinham desapparecido; a tumefacção era uni
forme. Todos os movimentos tinham desapparecido. 

A perna e pé participavam ainda do processo. Estavam 
oedemaciados ; o pé em rotação permanente para fora 
não podia rodar em sentido inverso. A articulação tibio-
tarsica não tinha movimentos activos; não tinha porém 
nem dôr nem fiuctuação. 

O seu estado geral era mau, representava o typo da 
miséria physiologica. Tinha ainda dejecções frequentes e 
diarrheicas. Não offerecia á auscultação, lesões pulmona
res. O exame urologico revelou uma menor taxa d'ureia 
(10,673 por litro) e uma desmineralisação (relação uroló
gica 51 %). 

Diagnostico. — Osteite tuberculosa do femur e hydar-
throse, egualmente tuberculosa, do joelho. 

Tratamento. — Até 13 de março teve localmente pensos 
antisepticos, ora com sublimado, ora com agua iodada ; 
no joelho foi-lhe applicado um vesicatório de canthari-
dato. Internamente fez uso de antisepticos intestinaes e 
de quinina. Desde essa data passou a ser tratado local
mente pelo methodo de Bier e internamente pelo xarope 
iodo-tannico. 

Teve primeiramente a faixa ; mais tarde a combina-
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ção d'esta com ventosas nos trajectos ; ultimamente ainda 
se accrescentou a injecção de tintura d'iodo nos trajectos 
para cauterisar as fungosidades que os revestiam. As 
notas principaes da evolução clinica são as seguintes : 

l.a Sessão. — Depois de solta a faixa, a articulação do 
joelho permittiu uma flexão passiva, pequena mas sen
sível. 

2.a Sessão.—Menor dôr, menor oedema na perna e 
no pé ; a mesma extensão do movimento. 

3.a Sessão. — Mesma extensão do movimento mas exe
cução activa. A articulação tibio-tarsica tinha movimen
tos activos e extensos. 

4.a Sessão. — Desappareceram as dores ; o penso vi
nha quasi limpo. Egual movimento no joelho ; movi
mento completo na tibia-tarsica ; rotação do pé para 
dentro até á vertical. 

10.a Sessão. — Não tinha dores mesmo á maior pres
são. A flexão do joelho não attingia ainda 80°. Os tra
jectos da coxa communicavam ainda mas a cavidade era 
menor. 

Em 8 d'abril a uniformidade da articulação modifl-
cou-se, principiando a diminuir pela parte superior. O 
doente passeiava pela enfermaria com facilidade, porém 
com claudicação. 

Não se accentuaram mais benefícios. Manifestou-se, 
ao contrario uma ascenção no perímetro do joelho e 
augmento de volume da extremidade femural, attribui-
dos á nutrição maior que n'este ponto se effectuava. 

O tratamento foi suspenso a Í0 de maio e d'ahi a 
dias o doente pediu alta, satisfeito com o resultado 
obtido. Ia com um estado geral magnifico, a osteite cu
rada e os trajectos bem cicatrizados, uma tumefacção da 
região articular e uma claudicação já pouco incommoda 
porque a ella se tinha habituado. 
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I! 
Joaquim Nunes da Silva, de 15 annos, natural de 

Gaya, entrou para a enfermaria de Clinica Cirúrgica 
em 17 d'abril de 1908. 

Motivou a sua entrada uma osteo-myelite da tíbia 
direita, de natureza tuberculosa, vulgarmente chamada 
osteo-myelite de crescimento. 

Exame.—Na tibia direita, na face interna e terço su
perior tinha uma pequena ferida por onde sahia um pús 
amarello, mal ligado, de cheiro enjoativo e em grande 
abundância. 

Abria-se n'essa ferida, um trajecto que conduzia o 
estilete a uma cavidade limitada para fora pela crista da 
tibia e no resto da sua extensão por uma linha curva de 
0m,08 de raio superior e inferiormente e Cm,04 interna
mente, o fundo era formado pela tibia inteiramente des
nudada. 

Havia oedema em todo o membro, mais pronuncia
do na parte distai. 

As regiões articulares mais próximas resentiam-se 
do processo. A tibio tarsiea tinha leves movimentos acti
vos; os passivos eram mais pronunciados (myosite). A 
do joelho não tinha movimentos activos; passivamente 
ia da flexão completa á flexão em angulo recto, posição 
habitual (péri-arthrite). 

Havia fluctuação superficial na parte anterior do 
joelho, logo abaixo da rotula, e coloração vermelha dos 
tegumentos; dôr expontânea ao nivel da tuberosidade 
anterior da tibia sem que, comtudo, a sondagem fosse 
dolorosa. 

O estado geral offerecia ainda estes symptomas: fre
quentes evacuações diarrheicas; polypnea sem phénomè
nes e esthetoscopicos anormaes ; pulso frequente e pe
queno; suores abundantes; fraqueza excessiva (não po
dia trinchar a carne da sua alimentação) e emaciaçâo. 
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O aspecto denotava um certo rachitismo. Na face ti
nha todos os estigmas da creança lymphatica. Apesar de 
não apresentar nenhum ar de hébétude, não sabia infor
mar nem os seus antecedentes, nem a marcha da sua 
doença, parecendo que tudo se passou sem impressionar 
a sua memoria. 

Tratamento e evolução clinica.— Nos primeiros dias 
teve um penso antiseptico, alimentação d'ovos e leite e 
como medicamento o xarope iodo-tannico. 

Em 24 d'abri 1 appliquei-lhe a faixa elástica de Bier. 
Obtive com a primeira sessão uma diminuição da dôr e 
do pús; nos dias seguintes porém, ao passo que aquella 
diminuía até desapparecer, a suppuração augmentava 
consideravelmente produzindo maiores descollamentos ; 
a collecção do joelho augmentava também e mantinha-se 
isolada. 

Em face d'isto, a 30 d'abril é suspenso o tratamento 
e proposta a operação. E' operado a 14 de maio consta-
tando-se então a necrose de dois terços da diaphyse e a 
existência de duas collecções ao nivel do joelho e na 
face anterior do terço inferior da perna. Não se tinha 
formado ainda sequestro mas o periosseo, na cegueira da 
reparação, começava já a invaginar a parte necrosada. 

Limitou-se a operação á formação de quatro feridas, 
duas para a abertura dos abcessos e duas para explora
ção : uma anterior com todo o comprimento da necrose e 
outra posterior que afflrmou a integridade da parte cor
respondente do esqueleto ; a intervenção que convinha 
ficou addiada para quando estivessem delimitadas as li
nhas do sequestro. 

Em 6 de junho volto a applicar-lhe a faixa elástica 
para vêr se attingia este fim por meio do augmento de 
vitalidade do foco. 

Não o consegui attingir, embora a vitalidade fosse 
manifesta; a melhor parte da hyperhemia approveitara-a 
o periosseo, ameaçando a invaginação completa. As três 
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feridas menores fecharam e tanto a myosite como a peri-
arthrite desappareceram. 

E' suspenso novamente o tratamento e n'esta altura, 
como terminasse o anno lectivo, o doente deixa de ter os 
meus cuidados. 

Quando voltei a tratal-o, em outubro, o estado local 
tinha peiorado. Existia a ultima ferida operatória redu
zida já a um trajecto e na mesma linha vertical havia 
três outros trajectos: um superior e dois inferiores; la
teralmente, para dentro, havia um outro. 

Todos communicavam entre si : os quatro primeiros 
levavam o estilete ao osso e d'estes o mais superior tinha 
uma extensão dupla, indo até ao, agora, canal medullar; 
o quinto deveria ser um trajecto sinuoso porque a sua 
exploração levava a uma excavação feita nas partes mol
les posteriores. Só era dolorosa esta ultima sondagem, 
bem como a pressão feita, ao seu nivel, na barriga da 
perna. 

Era extraordinariamente maior a suppuraçâo que sa-
hia pelos cinco orifícios: um pús um tanto grosso, ama-
rello levemente corado pelo sangue, d'uni cheiro mais 
fétido que enjoativo. Os trajectos estavam cheios de fun-
gosidades. 

O estado geral embora se tivesse modificado, mos
trava a mesma emaciação. 

Fizeram-se os pensos convenientes para moderar a 
suppuraçâo. Gomo nada se conseguisse, instei pela inter
venção urgente da libertação do sequestro. Essa operação 
foi feita em 6 de novembro. O prof. Frias, depois de ve
rificar a invaginação completa, abriu, a escopro e mar-
tello, uma brecha extensa atravez da neostose ebúrnea 
de 0,02 d'espessura, extraindo por fragmentação toda a 
antiga tibia e curetando toda a superficie que ficou. 

Durante toda a operação, approximadamente uma 
hora, a hemorrhagia, phleborragia das fungosidades, 
innundou continuamente o campo operatório, apesar da 
compressão digital da artéria femural. 
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No fim da operação mostrava todos os signaes de 
grande perda de sangue pela imperceptibilidade do pul
so, pallidez da physionomia, suores e sede, estado ver
dadeiramente grave. 

Fez-se uma injecção de 300cc de soro physiologico, 
ficando um pouco socegado. Meia hora depois mostrava 
uma grande inquietação; o interno de serviço deu-lhe 
uma injecção d'estrychnina e mandou applicar compres
sas quentes no thorax. D'ahi a meia hora, três horas de
pois da operação, fallecia, apesar de todos os esforços 
empregados. 

Nota. — Por informações da familia soube que esta 
creança passou bastantes privações, como toda a familia. 
Os pães e irmãos estão todos vivos e são saudáveis. 

A respeito da doença contaram que elle tinha sentido 
uma dôr nas costas primeiramente e que d'ahi a dias 
passou para a perna. 

Teve febre, delirio, a dôr permanente, abrindo-se 
expontaneamente ao fim de quinze dias a collecçâo pu
rulenta. Esteve ainda mez e meio em casa, entrando por 
fim para o hospital. 

Ill 
Maria Nunes, de 15 annos, solteira, natural do Por

to, entrou para o serviço da clinica em 4 de novembro 
de 1908. 

Antecedentes. — Pae vivo ; mãe fallecida com tubercu
lose laryngea; restante familia saudável; nunca esteve 
doente ; ainda não tinha sido assistida. 

Historia da doença.— Em janeiro de 1908 inchou-lhe 
o tornozello esquerdo, tendo dores muito intensas em 
toda a região. Pez différentes applicações caseiras, abrin-
do-se-lhe d'ahi a um mez, expontaneamente, um foco 
purulento. Formou-se uma fistula, que motivou a sua 
entrada para o hospital ficando internada na enfermaria 
n.° 13 (março). 
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Esteve internada quatro mezes, peiorando, abrindo-
se-lhe mais trajectos; pediu alta (julho) por não querer 
sujeitar-se á amputação que lhe foi prescripta. 

Em casa sahiu-lhe por um dos trajectos o malleolo 
interno, sob a forma de sequestro, que ella propria aju
dou a destacar. 

Appareceu-lhe n'essa data uma tumefacçâo do punho 
esquerdo, que veio também á suppuraçâo, transforman-
do-se as duas aberturas expontâneas d'esté abcesso em 
duas ulceras fungosas actualmente substituídas por 
crostas. 

D'esta ultima lesão não possue a doente defeitos 
funccionaes apreciáveis. 

Exame.— 11 de novembro.— Pé esquerdo varo equi
no. Ao nivel da articulação tibio-tarsica e abrangendo 
os ossos limitrophes, tumefacçâo e empastamento; pelo 
pé algum oedema. Tem quatro trajectos: 1.° por baixo 
do malleolo externo, de 0,m0a, dirigido perpendicular
mente para dentro ; 2.°— por onde sahiu primeiramente o 
pús e por onde ainda hoje elle se escoa em maior abun
dância — é pouco profundo, está situado na face interna 
do calcaneo e conduz até ao osso desnudado; 3.° logo 
acima d'esté ultimo, no ponto onde existia o malleolo, 
foi provocado por a sua eliminação ; 4.° na parte poste
rior, ao nivel da inserção do tendão d'Achilles, de 0,m05, 
perpendicularmente dirigido para diante; os três últi
mos trajectos communicam entre si. A sondagem é dolo
rosa e faz sangrar os trajectos; tem dores expontâneas 
que se tornam intensas pela pressão, sendo nitidas em 
toda a interlinha articular. 

Tem leucorrhêa. Não revela á auscultação lesões 
pulmonares. 

Diagnosticada osteo-arthrite tuberculosa foi sujeita 
ao tratamento pelo methodo de Bier. 

A applicaçâo da faixa, diária, durante duas horas, 
começou a fazer-se desde 14 de novembro. Nos primeiros 
dias desappareceu a forma equina e a forma varo deixou 
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de ser tão fixa ; a suppuraçâo não diminuiu e as dores, 
embora houvesse primeiramente uma accalmia, torna-
ram-se por fim insuppòrtaveis e permanentes. Em 4 de 
janeiro, foi suspensa a applicaçao e applicaram-se as la
vagens com agua oxigenada emquanto não foi feita a 
operação. Ao fim d'alguns dias verifiquei que a suppu
raçâo augmentava, accentuavam-se o pé varo, empasta
mento e immobilidade da região e as dores desappare-
ciam. Algum tempo depois sahia pelo trajecto externo 
uma esquirola. 

Durante toda a applicaçao da faixa tentei curar-lhe 
a gomma que tinha no punho. Tirei-lhe as crostas, fican
do unia ulceração fungosa que cauterisei com tintura 
d'iodo. Quando deixei a applicaçao na perna, approvei-
tei a faixa para o braço e durante um mez não colhi me
lhoras. 

Em (i cie fevereiro, o prof. Frias fez-lhe, a meu pe
dido, uma operação conservadora. Esvasiou o calcanco 
a cinzel apenas, curetou todo o foco thermo-cauterisan-
do-o em seguidi. 

Dois dias foi o penso levantado e substituído. N'essa 
noute accusava uma temperatura de 38°,S e dores enor
mes em todo o pé. Desenharam-se melhor os signaes de 
lymphangite, tendo ainda no dia 9 e 10, á noute, as tem
peraturas de 38,6 e 38,7. 

No dia 10 appliquei-lhe a faixa durante quatro ho
ras, em sessões de duas horas. Para esse fim deixei a fe
rida sem drenagem. 

No dia 11 deixei-lhe a faixa durante seis horas. Con
tinuei a deixar sem drenos a ferida e a laval-a apenas 
com agua fervida. A rubefacção do pé e as dores desappa-
receram e a temperatura á noute subiu apenas a 38°. 

No dia 12 a faixa começa a causar-lhe dores — sus
pendi e drenei a ferida. Passou bem depois e á noute es
tava apyretica. 

Desde então fez-se-lhe o tratamento vulgar com agua 
oxigenada. A suppuração foi diminuindo, as partes ósseas 

3 



34 

recobriram-se de botões carnosos ; só no fundo, um pe
queno ponto não se recobria, e já em adiantada cicatri-
sação, da restante ferida, elle mantinha ainda uma leve 
suppuraçâo e formava a origem d'uma fistula. 

Injectou-se a mistura de Beck (1 parte de sub-nitrato 
de bismutho para 2 de vaselina esterelisada) para pro
vocar a cicatrisação e a suppuração extinguiu-se. 

Ficava porém um pé varo permanente apesar de ter 
desapparecido a forma equina, que lhe impossibilitava 
completamente o uso d'esse membro e portanto a marcha-

Em 8 de junho o prof. Frias interveio de novo, com 
o fim de corrigir o defeito. Era sua intenção fazer a ope
ração de Vladimirof f-Mikulick ou a simples resecção do 
astragalo, conforme as circunstancias. 

Foi tirado o astragalo, por fragmentação, e o mal-
leolo externo. Fez-se a coaptaçâo, a sutura dos tegumen
tos e manteve-se a attitude em boa posição por meio 
d'uma tala. 

A doente, pediu alta em 30 de julho, podendo fazer 
a marcha, apenas com uma leve claudicação. 

Os pensos da segunda operação fizeram sair pouco e 
pouco a mistura de Beck que enchia a fistula. Toda ella 
estava revestida por uma cuticula e a exploração não 
provocava nem dôr nem a sahida de qualquer parcella 
de pus. Não quiz a doente sujeitar-se a uma ultima ope
ração que avivasse todo o trajecto e bordos d'essa fistula. 

A gomma do punho cicatrisou depois d'uma cureta-
gem das fungosidades, feita na operação de 6 de feve
reiro. 

Durante toda a sua estada na enfermaria fez uso, al
ternadamente, dos tónicos : óleo de fígados de bacalhau, 
xarope iodo-tannico e glycero-phosphato de cal. 

NOTA. —Tive occasião de vér mais tarde quatro ir
mãos d'esta doente, verificando que todos eram pouco 
saudáveis e d'uma constituição rachitica. 
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IV 

Carminda Assumpção Bazilia, de 15 annos, natural 
de Sabroza, entrou para a eníermaria n.° 8 em 11 de se
tembro de 1508. 

Historia da doença.— Em abril de 1907, num dia de 
muito calor, atravessou um ribeiro, ficando molhada 
durante muito tempo. Alguns dias depois sentiu dores 
em todo o corpo, mas em maior intensidade ao nivel da 
epiphyse superior do femur esquerdo. Ao fim de mez e 
meio, depois de ter feito uso d'umas tizanas, levantou-se 
curada; recorda-se bem que a coxa não tinha inchado e 
que lhe não ficou a menor impotência funccional. 

Algum tempo depois, para fechar uma porta, fez 
força com o joelho esquerdo e soffreu ahi uma luxação. 
Foi tratada por um curandeiro que fez a reducçào e 
apertou em seguida fortemente todo o membro com uma 
atadura. 

Este traumatismo seguiu bem, mas ao fim d'alguns 
dias a coxa inchou bastante e a atadura teve de ser le
vantada. N'esse momento, no terço superior da coxa, 
havia umas vesículas que abriram, ulcerando largamente 
e cicatrisaram depois; a tumefacção continuava impôs-
sibilitando-a da marcha. 

Por conselho dos módicos veio para o hospital do 
Porto em agosto de 1907, entrando para a enfermaria 
n . °9 . 

Ahi pozeram-lhe um apparelho d'extensào continua 
durante três mezes, findos os quaes a tumefacção desap-
pareceu e a marcha pôde ser permittida. 

Não estava porém curada. Ao fim d'alguns dias ap-
pareceu uma dôr nas costas que a obrigou a ir para a 
cama. Essa dôr passou para a coxa esquerda e ahi era 
errática num pequeno espaço: ora a sentia na face externa 
ora na interna; de noite tomava então uma grande in
tensidade. Punham-lhe tintura d'iodo mas isso em nada 
a alliviava. 
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Passaram-se assim sete mezes até que na face interna 
lhe appareceu um tumor do tamanho d'um ovo. Ainda 
esteve mais dois mezes na enfermaria, sahindo depois 
por ahi lhe aconselharem o uso de banhos do mar. 

Alguns dias depois da sahida, o tumor, crescendo 
rapidamente, attingiu um enorme volume. Desappare-
cendo-lhe ao mesmo tempo as poucas forças que tinha, 
teve de ser trazida ao banco, onde elle foi lancetado. 
Andou dois mezes no externato seguindo depois para a 
sua aldeia. 

Internou-se no hospital de yilla-Real onde lhe lan-
cetaram um novo abcesso na parte posterior da coxa e 
depois de lá permanecer um mez veio novamente para o 
Porto, occupar a cama em que hoje está. 

Em 17 de setembro fizeram-lhe uma extensa trepana
ção e cauterisação do f umur, flcando-lhe o osso reduzido 
n'uma certa extensão a uma lamina muito estreita. 

Quando abriu a Escola o seu estado reduzia-se ao 
seguinte. 

Exame. — Na coxa esquerda, na face externa e a par
tir da espinha iliaca antero-superior, tinha uma ulcera 
callosa de Gm,M0 d'altura com um fundo vermelho muito 
limpo, resto da ferida operatória. No seu centro abria-se 
um trajecto de 0,035, dirigido de cima para baixo, de 
fora para dentro e de diante para traz e terminando no 
femur. 

Na face anterior, sensivelmente no vértice do trian
gulo de Scarpa, havia um segundo trajecto de 0,07 diri
gido de baixo para cima, de dentro para fora e de diante 
para traz, batendo egualmente no femur. Communica-
vam um com o outro e a sondagem não era dolorosa. 

No terço inferior e externamente havia um terceiro 
de 0,045 dirigido transversalmente para dentro, com son
dagem dolorosa. 

Todos elles suppuravam. Não havia oedema mas os 
perímetros comparados demonstravam existir na coxa 
doente um maior volume: eram respectivamente: no 



;Í" 

terço inferior 0,235—0,275; terço medio 0,283—0,335; 
no terço superior 0,335 — 0,395. Não tinha dores; a re
gião do terço superior estava empastada. 

A articulação do joelho apresentava lesões d 'arthrite 
S2cca, não tinha dôr nem tumefacção mas, estando em 
permanente extensão, não permittia passivamente mais 
que uma tenue flexão e fornecia asperezas nas cartila
gens. 

A articulação coxo-femural tinha todos os seus mo
vimentos; a doente porém não podia usal-a por causa da 
fraqueza muscular. 

O estado geral era muito fraco. 
Tratamento.— Tinha ella o tratamento vulgar : lava

gens com sublimado corrosivo e drenagem com gaze 
iodoformada; internamente tomava xarope iodo-tannico. 

Desde 19 de novembro, apesar do acanhado espaço, 
foi tratada pelo methodo de Bier — hyperhemia passiva, 
durante duas horas. Teve este tratamento até ao fim de 
fevereiro. Algumas vezes injectava-se tintura d'iodo para 
cautérisât" fungosidades que revestiam os trajectos, ou
tras vezes faziam-se aspirações com ventozas. De nenhum 
d'estes meios surgiram incidentes, á excepção das vento
zas que, pela pressão dos bordos, tentavam ulcerar a 
pelle. 

Os resultados colhidos por este tratamento foram a 
restituição completa do movimento ao joelho, a cicatri-
saçâo rápida da ferida operatória, a diminuição da sup-
puração, ultimamente insignificante. 

A evolução da doença attingiu um máximo, mas não 
a cura. Ficaram os dois trajectos superiores com toda a 
sua profundidade, guarnecidos de fungosidades e sup-
purando muito levemente. As lavagens com agua oxige
nada, as injecções com tintura d'iodo, continuadas por 
largo tempo sem mudança favorável do aspecto da lesão 
foram abandonadas para se recorrer a uma operação li
bertadora d'algum sequestro. 

Foi operada em 14 de maio. Não se poz a faixa hemos-
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tatica d'Esmarch, por não o permittir a estreiteza do ter
reno. Durante todo o acto operatório a hemorrhagia cor
reu sempre de modo a não deixar verificar o verdadeiro 
estado da lesão. A operação consistiu n'uma trepanação, 
atravez da parte reproduzida, extremamente dura, cure-
tando-se o canal medullar e os trajectos; fez-se uma lar
ga brecha drenando se tudo largamente. 

O estado da doente era, finda a operação, extrema
mente grave, chegando a ter uma syncope cardíaca. 

Teve injecções de goro physiologico, num total de 
loOC^, duas injecções de cafeina, melhorando ao fim do 
dia o seu estado. 

A ferida operatória suppurou abundantemente. Teve 
algumas sessões d'hyperhemia, logo abandonadas com 
receio de que a cicatrisação superficial avançasse tão rapi
damente que não deixasse verificar a reparação das par
tes profundas. 

A doente continua na enfermaria com os dois traje
ctos muito reduzidos mas comniunicando um com o ou
tro e com a superficie ossoa. 

Tem uma pequena suppuração. 
Caminha claudicando; desde a ultima operação o 

joelho perdeu uma parte dos benefícios que tinha colhi
do, não fazendo agora uma flexão completa. Para esta re
paração espera-se que fechem primeiramente os trajectos. 

Diagnostico. — Osteo-myelite do femur. 
Notas. —Com a operação de 17 de setembro e com o 

methodo de Bicr, a lesão reparou-se convenientemente. 
A qualidade de tecido ósseo, porém é mal nutrida e 

por isso mantém um foco de suppuração que parece reve
lar a existência d'um sequestro. Ultimamente assim foi 
comprehendido e interpretado o seu estado e por isso em 
vez de tentar uma operação inutil tem-se injectado chlo-
reto de zinco a vêr se se modifica essa superficie. E' pro
vável que a morosidade do siccorro therapeutico per-
mittisse a inutilisaçâo do periosseo n'alguns dos seus 
pontos. 
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V 

Guilhermina d'Azevedo, de 16 annos, natural do 
Porto, entrou para Clinica Cirúrgica em 12 de junho 
de 1907. 

Antecedentes. — Tem os pães vivos ; são idosos e sau
dáveis. Tem cinco irmãos todos saudáveis; teve alguns 
falleeidos de tenra edade, não sabe porém esse numero 
nem de que falleceram ; d 'um sabe que falleceu com 
uma tisica intestinal. Ainda não é menstruada. 

Historia da doença.— Em princípios de 1907 appare-
ceu-lhe na viri lha direita uma ferida que mediante o 
uso d'uns pós cicatrizou. AJgum tempo depois a cicatriz 
cobriu-se de vesículas que brotaram uma serosidade 
amarellada formando-se uma nova ulceração. Não teve 
d'esta vez a mesma sorte. Trttou-se pelo remédio Galiano 
que não deu resultado. Entregou-se depois nas mãos 
d'um pharmaceu t i c que empregou bastantes recursos, 
incluindo o uso do iodeto de potássio e d'um emmena-
gogo, na persuasão de que a vinda do fluxo catamcnial 
traria a cicatrização, e só conseguiu um alastramento da 
ulcera. Passou para uni enfermeiro, mas este, um pouco 
mais consciencioso, aconselhou a entrada no hospital. 
Durante quatro mezes esteve sujeita a um tratamento 
tónico intenso, e soffreu uma curetagem, ficando porém 
no mesmo estado. 

Exame. — Outubro de 1907. —Tem na raiz da coxa 
direita três ulceras e uma cicatriz. As ulceras estão si
tuadas no mesmo plano transversal. A interna, situada 
na prega da virilha, ao nivel do canal inguinal, é a mais 
pequena das três ; não attinge profundamente mais que 
o tecido cellular sub-cutaneo, formando uma cavidade 
que pôde alojar uma amêndoa; o seu aspecto denota não 
haver tendência a limitar-se. 

A media, quer na situação, quer no tamanho, occupa 
a face anterior da coxa, tem quatro vezes a área da pri-
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meira e attinge a camada muscular sem formar excava-
ção; a sua vitalidade não é precária, todo o seu fundo é 
róseo, mas não se recobre pela callosidade dos bordos 
formados pela parte cicatrizada. A externa tem três ve
zes o tamanho da segunda, attinge a camada muscular 
da face externa e ainda da posterior; na sua parte supe
rior é lisa e tem bom aspecto, mas na sua parte inferior 
é excavada e n'alguns pontos coberta d'um tecido molle, 
de côr branco-sujo, tecidos que vão ficando necrobioti-
cos; não tem liserado cicatricial, ao contrario apresenta 
o caracter phagedenico. Nos pontos inferiores os bordos 
estão descollados, azulados, a pelle nécrosa e macera-se 
pela corrosão do seu meio nutritivo, e, no espaço d'al-
guns dias, a ulcera está augmentada d'essa porção que 
desapparece no penso. A cicatriz envolve por todos os 
lados a ulcera mediana. Tem inferiormente um aspecto 
estrellado, superiormente forma depressões. Tem grande 
dureza e exerce, pela retracção manifesta, um obstá
culo á cicatrização que falta, e uma claudicação na 
marcha. 

Não tem perturbações, exceptuando a claudicação. 
O seu estado geral é bom. O funccionamento de todos os 
apparelhos é, clinicamente, irreprehensivel. 

Diagnostico. — Ulcera tuberculosa, consecutiva a ade
nites suppuradas. O prof. Frias prefere que seja outra a 
designação mais propria, apesar de não contestar essa 
origem ; no seu parecer a doente tem uma estaphylo-
coccia. 

Tratamento. — Nenhum doente exgotou tanto os re
cursos da therapeutica como este; basta dizer-se que 
ainda hoje se conserva na enfermaria no mesmo estado, 
tendo tido apenas uma interrupção no mez de dezembro 
de 19G8, que desejou passar junto da família. 

Desde a sua entrada até outubro de 1907 —fora do pe-
riodo escolar— soffreu uma curetagem sendo em seguida 
cauterisada com différentes agentes: nitrato de prata, a 
flammagem, a tintura d'iodo; alguns tópicos foram 
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applicados: iodoformio e a camphora e bismutho. Já 
fallei no tratamento in te rne 

Em novembro applicou-se uma pomada de protar-
gol. A ulcera mediana modiflcou-se bastante; ao flm de 
pouco tempo a cicatrização suspendeu-se e a ulcera ex
terna continuava phagedenisando. 

Em dezembro punha-se óleo creosotado nos pontos 
que se não detergavam. O tratamento geral foi substi
tuído pelo cacodylato de soda. 

Em janeiro, em vez dos outros antisepticos mais vul
gares, emprega-se a agua oxigenada. 

Em 19 de fevereiro fez-lhe o prof. Frias uma opera
ção para lhe destruir aquelles focos de lymphangite 
chronica. Fez-lhe uma incisão peripherica, curetagem e 
thermo-cauterisação, transformando tudo n'uma só ul
cera. 

Nos curativos subsequentes applicaram-se-lhe uns 
pós siccativos, casca triturada d'uma planta brazileira. 
A ulcera toma então uma outra marcha : a parte interna 
cicatrisava completamente e a externa bastante. 

A 12 de março uma cauterisação com nitrato de prata 
produziu uma lymphangite, logo conjurada. A doente ti
nha dolorosos os bordos da ulcera e qualquer irritação 
era-lhe muito prejudicial. Esta lymphangite não atrazou 
a cicatrisaçâo, parecendo até favorecel-a. 

Em meiados d'abril como os pós nada produzissem, 
foram substituídos por pincelladas de tintura d'iodo. Al
gum ef feito se obteve e a cicatrisaçâo de novo augmen-
tou, embora vagarosamente. 

Em 14 de maio os ganglios retro e sob-maxillares, 
começaram a hypertrophiar-se, tomando um d'elles o ta
manho d'um ovo de gallinha ; a doente sentia n'esse mo
mento dysphagia e dores. 

Um gargarejo iodado, fomentações e mais tarde pin
celladas de tintura d'iodo trouxeram a desapparição das 
dores e dysphagia e uma diminuição dp seu volume. 
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Terminava n'esse momento o anno lectivo. Durante 
quatro mezes não a pude observar. 

Soube algum tempo depois que todos os ganglios 
voltaram a hypertrophiar-se e a suppurar. 

Applicaram ahi e na ulcera pensos húmidos d'agua 
oxigenada, com proveito, porque a cicatrisação augmen-
tava mais do que até então. Unia cauterisação inoppor-
tuna com o thermo-cauterio prejudicou tanto a ulcera 
que, quando voltou o anno lectivo, a doente ainda estava 
peior que antes da segunda operação. 

Quiz-lhe applicar a faixa de Bier, mas não tinha 
terreno para uma única volta. 

Limitei-me ao uso da agua oxigenada, combinada 
com cauterisações leves ora de tintura d'iodo ora de ni
trato de prata. 

Em princípios de dezembro, pedia alta, vindo po
rém diariamente á enfermaria receber curativos. Accen-
tuou-se um oedema em todo o membro apparecendo-lho 
d'ahi a alguns dias, em torno dos malleolus e ainda pela 
perna e pelo pé, pequenas ulcerações. A ulcera aggra-
vava-sc e a doente viu-se obrigada a recolher de novo á 
enfermaria, em 31 de dezembro. . 

Em 6 de março fez-lhe o dr. Albuquerque, chefe da 
clinica, uma extensa curetagem seguida de thermo-cau-
terisação. 

Essa operação não evitou que em 29 de maio o prof. 
Frias voltasse a fazer uma incisão peripherica a thermo-
cauterioextraindo todos os tecidos doentes. 

A ulcera ficou d'um tamanho quasi duplo do pri
mitivo, com os músculos da região posterior da coxa a 
descoberto, dando o aspecto d'uma preparação anatómica. 

Ensaiou-se em seguida um tratamento mercurial, 
associado ao arsénico — escolhendose para esse fim o 
Enesol. 

A cicatrisação effectuava-se rapidamente, mas como 
a perda da substancia fosse muito extensa, pedi uma 
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operação d'autoplastia pelos enxertos de Tiersch — afim 
de evitar a demora que tinha sido sempre prejudicial. 

Obtinha essa operação porque a suppuração era in
significante e o terreno bastante limpo já, para ella ser 
feita, mas o encerramento do anno lectivo não o per-
mittiu. 

Está hoje ainda no uso dos preparados mercuriaes, 
biiodeto de mercúrio, associado ao cacodylato de soda, 
e continua em tratamento na enfermaria. 

VI 

Francisco Antonio Lopes, de 41 annos, casado, de 
Alfandega da Fé, entrou para a enfermaria de Clinica 
Cirúrgica em 1 de dezembro de 1908. 

Antecedentes. — Pae morto de tuberculose por hemo-
plyse fulminante; padecera bastante de rheumatismo e 
tinha ultimamente contracturas nas mãos e deformação 
nas ancas. A mãe morreu d'uma lesão cardíaca. Conhece, 
na sua família, quatro primos fallecidos de tuberculose. 
Só teve uma irmã que falleceu aos 7 annos com uma 
apoplexia (?). Tem quatro filhos : um são, e três bastante 
fracos, dois d'estes escrofulosos. 

Teve aos 16 annos uma perturbação digestiva grave. 
Aos 23 soffreu no ventre, uma marrada d'um boi, ficando 
quasi morto. Teve sezões différentes vezes : uma d'ellas 
durou nove mezes e apresentou todos os typos ; raro era o 
anno em que as não tinha. Desde ha nove annos não o 
tornaram a importunar. 

Historia da doença. — Data a sua doença de ha três an
nos. Principiou a ter àôves erráticas em todo o thorax; 
em maio de 1906 principiou a doer-lhe o joelho esquer
do, desapparecendo-lhe todas as outras. 

Alguns dias depois inchou-lhe esse joelho com ag-
gravamento das dores. A tumefaeção desappareceu ao 
fim de três dias e as dores permaneceram. Por três vezes, 
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com grandes intervallos, lhe voltou a tumefacção, des-
apparecendo sempre com facilidade, se bem que nunca 
completamente. 

Em fevereiro de 1908 voltou a tumefacção mas d'esta 
vez para não diminuir. Em 28 de setembro as dores re
crudesceram d'intensidade; além d'isso, tendo sido no 
principio na parte interna da articulação, eram agora na 
parte externa. 

Garacterisavam-se ainda por augmentarem quando se 
deitava, por perturbarem o somno e por acompanha
rem qualquer exercício maior que desse á articulação. 

Exame. —Tem habitualmente o membro doente em 
extensão, única posição em que, na cama, não tem dôr. 

A flexão do joelho, activa ou passivamente, não vae 
além do angulo recto. 

Ha tumefacção de toda a região do joelho, com des-
appariçâo das fossetas rotulianas. Não tem oedema no 
resto do membro, nem perturbações nas outras articu
lações, nem atrophias musculares. As extremidades arti
culares estão hypertrophiadas, principalmente a do fe
mur. 

A' pressão tem uma dôr intensa na interlinha arti
cular, desde a rotula até o ligamento externo. 

A região tem a rede venosa superficial muito desen
volvida, offerecendo pulsações e uma maior tempera
tura. Não ha fluctuação. 

Os perímetros comparados dos dois joelhos são: 
O™,310 na interlinha do direito e 0,m337 no esquerdo. 

Pelos outros apparelhos havia apenas algumas vezes 
pyrozis, gastralgias com o uso de comidas salgadas; em 
tempo uma pequena dyspnea que desappareceu comple
tamente. 

Diagnostico.—Rheumatismo tuberculoso. O prof. Frias 
não concordou n'este ponto, porque o registou na tabeliã 
como arthrite rheumatismal. 

Tratamento. — Depois d'uma applicaçâo de pontas de 
fogo, foi prescripta a collocaçào d'um apparelho sílica-
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tado. Pedi o doente para os ensaios do methodo de Bier, 
fazendo-lhe a primeira sessão em 18 de dezembro. 

Antes d'esté tratamento pedi também que lhe fosse 
prescripto o iodeto de potássio, ficando o doente a tomar 
a dose diária de 1 gr., desde o dia 8. 

Em 12 sentiu dores no ventre e diarrhea. Suspenso o 
iodeto, tomou em 14 o sulfato de soda e tudo desappare-
ceu. 

Em 16 e 17 tomou novamente o iodeto na dose diária 
de O,HO, voltando-lhe as dores e a diarrhea, pelo que foi 
suspenso definitivamente. 

A hyperhemia diminuiu as dores pouco e pouco, 
permittindo-lhe uns movimentos um pouco mais amplos 
também. Em 3 de janeiro, tinha já dezeseis sessões, segui
das d'um êxito animador, quando lhe sobrevêm nova
mente as dores intensas e a volta do movimento ao es
tado primitivo. 

Lamentava n'essa oceasião o doente que não lhe 
applicassem mais pontas de fogo, pois notara que as pri
meiras lhe tinham trazido um allivio immediato. Fez-
se-lhe a vontade, suspendendo-se o methodo desde essa 
oceasião. 

Teve varias sessões de pontas de fogo. Guiado por 
esse tratamento comecei em 21 a fazer a hyperhemia 
activa, por meio de ventosas, seguindo esse tratamento 
durante oito dias. 

Apezar de, desde a suspenção da faixa, ter visto di
minuir as dores e recuperado os movimentos o doente 
aceusava ainda dores á pressão. As ventosas fizeram-nas 
diminuir cada vez mais e em 2 de fevereiro, quando pe
diu alta, podia caminhar com facilidade. 

A tumefacção tinha diminuído bastante mas não des-
apparecido completamente. 

O doente fez uso do óleo de fígados de bacalhau. 
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V I I 

Bernardina da Conceição, de 3o annos, casada, de 
Felgueiras, entrou para a enfermaria de Clinica Cirúrgi
ca em 8 de dezembro de 1908. 

Antecedentes. — Paes fallecidos de tuberculose. Teve 
cinco irmãos; um d'elles falleceu tuberculoso. 

Casou aos 25 annos, tendo três filhos e seis abortos 
de três mezes —o 1.° filho aos 26 — durou apenas três 
mezes, fallecendo com emaciaçâo e diarrhea verde ; aos 
27 teve três abortos; o 2." filho aos 33; aos 34 três abor
tos e este anno (10 de novembro) teve o 3.° filho. 

Os partos foram sempre fáceis. Só n'este ultimo, 
onze dias depois, teve febre, dores e inchamento de todo 
o ventre, tenesmo anal e vesical. 

Foi menstruada psla primeira vez aos 14 annos e 
irregular a principio, com grandes períodos d'amenor-
rhea, foi mais tarde regular. Duravam as regras de 4 a 5 
dias; mais abundantes desde que desappareceram as ame
norrheas, eram vermelhas e indolores. 

Tem leucorrhea desde a infância. Nunca pôde ama
mentar os filhos. Depois do penúltimo parto appareceu-
lhe nos dois mamillos um eczema húmido ; com o ulti
mo parto voltou o eczema ao mamillo esquerdo. 

Exame. — Tem dôr á pressão na fossa iliaca esquerda ; 
utero normal com leve ante-flexão; novello saliente dos 
annexos no fundo-de-sacco lateral esquerdo. Leucorrhea. 
Tenesmo anal. 

Tem 36 movimentos respiratórios com diminuição 
do murmúrio vesicular no pulmão direito. Tem appeti
te; enjoa a carne e come melhor ao almoço'que ao jan
tar. 

Está n'um grande estado de fraqueza. 
Diagnostico. — Annexite tuberculosa. 
Tratamento. — Teve irrigações vaginaes quentes com 

tampon glycerinado. Pontas de fogo na fossa iliaca. Tra-
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tamento geral pela formula : (Extracto de coca 25 gr., ex
tracto de kola 25 gr., sulfato de estrychnina 0,01 — x got-
tas a cada refeição). 

O eczema desappareceu quasi logo com a applicação 
d'uma cataplasma d'amido. O estado geral melhorou bas
tante; o estado local não se tinha modificado completa
mente ainda quando a doente pediu alta em 9 de janeiro 
de 1909. Sahiu também com a nota de melhorada. 

V I I I 

Antonio Santos, de 57 annos, casado, natural de 
Montemór-o-Velho, entrou para clinica medica em 18 de 
março de 1909. 

Entrou para esta enfermaria com uma espeno-pneu-
monia de Grancher, cuja evolução demorada, quer pela 
forma clinica, quer pela edade do doente não interessa 
para o nosso caso e será objecto da dissertação do alumno 
seu assistente. 

Um pouco tempo antes da resolução da pneumonia 
appareceu-lhe uma complicação articular. 

Toda a região do joelho esquerdo estava mais ou 
menos dolorosa á pressão, principalmente a interlinha, 
na parte anterior, interna e externa. Na face externa a 
dôr era mesmo expontânea nos tendões que procuram in
serção na cabeça do peroueo. Não só o joelho mas tam
bém a parte restante do membro estavam tumefactos 
como se pôde ajuizar pelos perimetros: 

Ksquerdo Direito 

Interlinha do joelho . . . 0,33 0,302 
3.° inferior da perna . . . 0,205 0,19 
Parte media da coxa . . . 0,42 0,34 

Salientava-se a rede venosa superficial e conjuncta-
mente havia uma maior temperatura. 
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. •■ A rotula gozava uma grande mobilidade. A! palpa
ção parecia existir fluctuação; a sensação porém era dú
bia pela molleza dos tecidos periarticulares. 

A mobilidade estava muito perturbada: tinha movi
mentos passivos em todas as articulações á excepção do 
joelho, onde se limitavam da extensão até á quasi flexão 
em angulo recto; activamente só podia mover o pé; as 
duas articulações do joelho e coxofemural ficavam im
moveis. 

Esta intercorrencia foi apreciada de modos diffé
rentes, hesitandose em classiflcala. Gomo nSo era phlé
bite nem embolia, antes parecia uma arthrite aguda — 
ficou por ultimo suspensa apenas a sua natureza, que na 
minha opinião parecia ser tuberculosa. 

Não tem antecedentes pessoaes dignos de menção. Na 
sua familia ha apenas o facto da sua mulher ter tido dez 
filhos e três abortos. 

Tratamento. — Para esta arthri te foi proposto o me
thodo de Bier, sendo feita a i.° sessão em 28 de março 
com a duração de 3 1/t horas, conseguindo o doente al
guns movimentos activos com o joelho. 

Em 20 os movimentos tinham sido perdidos, au
gmentou a tumefacção e a perna estava mais dolorosa. 

Em 30. — A tumefacção e dôr tinham diminuído. A 
faixa esteve 8 horas. A duração da applicação foi au
gmentando pouco e pouco, sem que o estado se modifi
casse. 

Em 6 d'abril —10.°' sessão. — Deramse pontas de 
fogo no joelho para combater a tenacidade das dores. 
Para observar o effeito não quiz eollocar a faixa. A' tar
de, porém, o doente queixouse que as dores eram maia 
fortes ainda e como nunca as tinha sentido. Colloquei
lh'a então e como elle a supportasse bem ás 8 da noute 
deixeia ficar até ao dia seguinte, permanecendo no lo
gar durante 21 horas. 

Até á 12.a sessão teve a duração de 20 a 22 horas. 
Suspendi o methodo recolhendo, até esse dia, alguns mo
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vimentos no joelho, diminuição das dores e a descida 
do perímetro de alguns millimetres. 

Em U d'abril appareceu-lhe na articulação tibio-
tarsica, algumas dores e uma tumefacção. 

Em 16 —vendo a chronicidade da doença voltei a 
applicar-lhe a faixa mas apenas durante duas horas. 

Em 18 — 15.a sessão — Teve dores de noite. Desenhou-
se pela primeira vez a irregularidade da tumefacção. 

Os movimentos foram-se accentuando e em 25 já o 
doente auxiliado pela bengala, deu um passeio pela en
fermaria. 

A applicação começou a ser irregular e combinada 
com as pontas de fogo. Por occasião do encerramento das 
aulas havia ainda tumefacção, uma pequena dôr provo
cada ao nivel da cabeça do peroneo e algum custo na 
marcha. Continua na enfermaria. 

Notas.— A tumefacção do joelho subiu com a appli
cação do methodo e na ultima observação o perímetro 
ainda não tinha descido ao numero primitivamente to
mado. 

IX 

Antonio da Silva Monteiro, de 28 annos, casado, ser
ralheiro, natural do Porto, entrou para clinica medica 
em 13 de março de 1909. 

Antecedentes. — Teve aos 18 annos uma blenorrhagia, 
um bubão que elle próprio abriu e uma ulcera venerea. 

Este bubão localisado na virilha direita, appare
ceu-lhe algum tempo antes da ulcera; na virilha es
querda não teve adenite. A ulcera era profunda, dura e 
suppurada ; durante um mez a suppuração foi desappa-
recendo, com pensos d'agua phenica e a ulcera cicatri-
sou. Nunca apresentou quaesquer manifestações syphili-
ticas-

Casou aos 23 annos, tendo três filhos todos muito 
doentes. A mulher também era muito pouco robusta. 

4 
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Os pães silo vivos ainda; sSo já idosos o teem sido 
so m pro saudáveis. 

Historia da doença.—Em novembro de IOCS começou 
a sontir um pigarro na garganta, enrouquecendo tam
bém com o uso demasiado da falia. 

A rouqueira foi-se accontuando mesmo sem o abuso 
da falia, principalmente ao fim do dia. 

Em fevereiro sentia dysphagia, mais para os líqui
dos que para os sólidos; ao mesmo tempo sobreveio uma 
expectoração abundante e aphonia permanente. No prin
cipio de março, apezar dos medicamentos que usava, ti
nha uma aphagia para os sólidos e dysphaga para os 
líquidos, refluindo lhe estes em parte pelo nariz. 

Exame. — Magreza extrema. Conserva o appetite. Tem 
expectoração purulenta abundante; ossymptomas: dys-
phonia, dysphagia e dores. Tem insomnias provocadas 
pela accumulação dos escarros e pela dyspenêa que 
isso lhe produz, sendo obrigado a rogeital-03 continua-
monte. 

O exame laryngoscopico mostrava unia congestão 
das fauces e de toda a abertura da laryngé; infiltração 
da epiglotte, com um núcleo de tumefacção no bordo 
esquerdo e fissuras disseminadas; a abertura da laryngo 
bastante retraída; cordas vocaes congestionadas o tume
facta a corda diroita. 

A auscultação pulmonar fornecia uma rudeza no 
vértice direito, expiração prolongada o vibrações exage
radas. 

A analyse da expectoração foi positiva para o ba-
cillo do Koch. 

TYatamento. — Embora não se suspeitasse de manifes
tação syphilitica, foi sujeito ao tratamento mercurial, 
tomando dez injeoçõas de biiodeto de mercúrio sem re
sultado favorável, ao contrario com aggravamentodo es
tado local. O iodeio de potássio produzia-lhe uma sensa
ção de queimadura. 

Esteve depois no uso de glycero-phosphato de cal, 
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de injecções de cacodylatô de soda e de appti&ações intra-
laryngeaa de Paratoxina /9. 

Quiz o prof. Thiago d'Almeida que se tentasse o 
methodo de Bier — fazendo-lhe eu por esse motivo 17 
sessões de duas horas, com uma leve constricção em 
torno do pescoço. 

Esta applicação teve de ser suspensa durante alguns 
dias para servir a observação da Paratoxina fi. 

Depois das quatro primeiras sessões —1 a 4 d'abril — 
a expectoração tinha diminuído bem como uma parte da 
dysphagia —o doente até ahi impossibilitado de ingerir 

- sólidos verificou que, não só os líquidos deixaram de re
fluir pelo nariz, mas também ingeria o pão desde que 
fosse amollecido pelo leite. 

Até 11 d'abril não teve a faixa e esteve no uso ape
nas da Paratoxina. 

N'esse dia, sem que tivesse havido má applicação da 
injecção, o doente sentiu-se peior. Não pôde jantar, VOl-
taram-lhe as dores, a aphagia, o refluxo e a expectoração 
augmentou. Voltei a collocar-lhe a faixa para o ani
mar e obtive a auetorisação para elle seguir este trata
mento. 

As melhoras subjectivas voltaram mas a febre he-
etica que acompanhou o doente durante toda a sua estada 
na enfermaria, recrudescia d'intensidade e elle, presa-
giando a morte, pediu alta em 28 d'abril. 

As lesões pulmonares accentuaram-se cada vez mais. 
Este doente falleceu um mez depois da sahida do 

hospital. 

X 

José Moreira da Costa, de 14 annos, chapeleiro, na
tural do Porto, entrou para a enfermaria n.° 6 em 23 de 
junho de 1909. 

Em 15 d'esté mez sentiu uma dôr na epiphyse supe
rior da tibia esquerda, com tumefacção do membro e 
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rubor dos tegumentos. No dia 25 foi-lhe' trepanàda a ti
bia e dada a sabida a um foco purulento. 

Attribue este facto a uru resfriado porque não sof-
freu o menor traumatismo. 

Foi sempre saudável, á excepção d'uma otorrhea que 
teve aos 13 anrios no ouvido direito, de que se curou fi
cando um pouco surdo. 

Antecedentes familiaes. —Têm pouca importância: não 
sabe de que falleceu o pae; a mãe é viva; teve três ir
mãos, fallecendo-lhe um tuberculoso; uma das irmãs é 
casada e tem dois filhos saudáveis. 

Exame. —18 d'agosto —A metade superior da tibia es
querda é muito mais volumosa que a sua homologa. Na 
face interna, logo abaixo da tuberosidade anterior tem 
uma ferida longitudinal d'alguns centímetros, apparèn-
tando uma fraca vitalidade. No fundo tem dois trajectos 
de profundidades différentes: o inferior encontra logo a 
face exterior da tibia, desnudada o superior entra na ca
vidade medullar e mostra uma superficie mais rugosa; 
por elles sai uma suppuraçâo pouco abundante. A sonda
gem é completamente indolor. 

As articulações mais próximas não offerecem per
turbações de mobilidade. Tem adenopathia inguinal es
querda. 

A' auscultação não revela lesões pulmonares. 
Nas notas da tabslla, encontra-se archivada a tempe

ratura até 20 de julho. Por ella se vê que o doente nun
ca esteve apyretico, tendo tido algumas vezes febre ves
péral de 39,6 e muitas vezes de 36°. 

Nào fez uso de qualquer medicação interna. 
Continua na enfermaria para soffrer uma operação 

liberadora da parte óssea necrosada. 
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A tuberculose em geral 

A tuberculose é uma doença, com mum ao 
homem e a certos animaes, produzida pelo ba-
cillo de Koch. 

Conhecida clinicamente, desde muitos sécu
los per uma das suas terminações mais frequen
tes — a tysica — loi referida, desde as primeiras 
necropsias effectuadas pelos medicos, anatomica
mente a uma formação modular, característica — 
o tubérculo — e estudada n'essa forma por Bayle 
em 1810. 

Era uma doença pulmonar, iniciando-se pelo 
tubérculo e terminando pela sua ulceração se
guida d'um estado cachetico do doente. 

Laênnec, continuando a obra dos primeiros 
observadores, considerou esta doença como uma 
producção extranha ao organismo e addicionou-
lhe outras formas anatómicas, taes como a pneu
monia caseosa, onde nem traço de tubérculo ap-
parecia. 

A obra de Laênnec foi mais tarde con
sagrada scientificamente pelas investigações de 
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Villemin que demonstrou a inoculabilidade da 
doença e pela descoberta de Koch em 1882, do 
bacillo que é, ainda boje, considerado como o 
seu verdadeiro e único agente. 

A tuberculose é de todas as doenças do ho
mem, a mais mortífera. Concorre para isso a 
ubiquidade do seu bacillo e as fracas condições 
de resistência que o organismo a maior parte das 
vezes lhe oppõe. Companheira inseparável da mi
séria social, cada vez maior, ella victíma ainda 
os que, dispondo d'algum conforto, possuem a 
miséria physiologica proveniente quer d u m a vida 
desregrada quer d'unia falha orgânica congenita 
ou hereditaria. 

O bacillo de Koch é, como a maior parle 
dos agentes pathogcneos, um parasita do homem. 
Espalhado nas poeiras athmosphericas, depois 
da dissecação dos productos excrementicios dos 
doentes, elle é constantemente introduzido com 
o ar inspirado nas nossas vias aerias, demoran-
do-se nas regiões superiores detido pelos obstá
culos que a natureza ahi lhe offerece, atlingindo 
menos vezes as inferiores; ingerido com os ali
mentos provenientes d'animaes tuberculosos ou 
inquinados pelos toques impuros, como o da 
mosca que acabasse de pousar n'uni escarro sus
peito, attinge o intestino, atiavessando todo o 
apparelho digestivo que pôde cm qualquer ponto 
offerecer-lhe uma barreira ; deposto á superficie 
da pelle pelo contacto d'uni objecto que tivesse 
servido a um tuberculoso, pôde ahi permanecer 
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e, se alguma erosão existir, introduzir-se por ella 
no organismo. 

Quasi sempre as secreções orgânicas o ata
cam, englobam e desalojam do ponto onde elle 
se fixou, depende isso do grau dirritação que elle 
possa produzir; algumas vezes porém elle é fa
cilmente consentido e pôde viver durante muito 
tempo num estado verdadeiramente inoffensivo. 

A biologia especial d'esté bacillo mostra-nos 
que elle pôde apresentar formas e reacções varia
das. Esta particularidade c o ponto de partida da 
opinião que o considera como uma grande famí
lia onde a par de graus de virulência menor, 
como nas tuberculoses dos animaes de sangue 
frio, ha formas especiaes como a actinomycosica, 
estreptococcica, diphteroide, etc. ; n'essa família 
entraria o enorme grupo dos acido-resislentes. 

O bacillo de Koch é um bastonete de 3 a 6 |i 
de comprimento por 0,3 a 0,6 JA de largura, leve
mente incurvado e arredondado nas extremidades. 
Não é dotado de movimentos próprios. Pôde ser 
visto em fraca ampliação e distinguir-se d'outros 
bacillos pelo emprego do methodo de coloração 
de Ziehl-Nelsen que lhe dá a coloração vermelha 
sobre um fundo violeta. 

Este exame directo de qualquer produclo sus
peito nem sempre revela o bacillo. O laboratório 
emprega ainda os meios de cultura, semeando-os 
em caldos glycerinados ou no sangue gelosado, 
obtendo culturas rápidas se bem que muitas ve-
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zes incertas. E a inoculação ao cabia na pelle dò 
abdomen ou no peritonei!, conforme a pureza do 
producto, que se torna o recurso mais valioso, 
pois aquelle apresenta uma tuberculose generalí-
sada com productos que por vezes nada revela
vam aos dois outros processos dinvestigação. 

As condições de vida d'esté bacillo exigem 
uma temperatura constante de 30 a 40° além do 
meio exterior conveniente. E verdade que resiste 
muito tempo a temperaturas inferiores a 0o e de 
20 a 10 minutos ás temperaturas superiores de 
60 a 70o, nias posto fora d'aquella temperatura o 
bacillo não se reproduz, o que é um indice de 
vida latente. 

Deduz-se d'aqui que é justa a designação de 
parasita, porque só os animaes superiores lhe po
dem offerecer essa constância de temperatura. 

Os bacillos podem acclimatar-se a tempera
turas inferiores, como nos animaes de sangue 
frio, e reproduzirem-se então; mas transportados 
depois para o homem elles são d u m a perfeita 
inocuidade. 

Um facto posto já em evidencia por Koch é 
qne o bacillo cresce muito lentamente, facto que 
explica até certo ponto certas resistências indivi-
duaes. 

Ha ainda uma outra condição indispensável 
ao seu desenvolvimento — a obscuridade. Nos la
boratórios é preciso vedar a luz por cortinas ne
gras para se conseguir o desenvolvimento das 
cul turas; á luz solar não só directa mas mesmo 
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reflectida, as culturas ficam estéreis. E esta con
dição uma das melhores armas que a hygiene 
approveita na lucta anti-tuberculosa, fazendo com 
que a luz penetre nas casas dhabitação em todos 
os seus recantos. 

Como actua o bacillo de Koch para exercer 
o seu poder pathogeneo? 

O bacillo tem os seus productos de desassi-
milação como toda a materia viva ; somente em 
vez de serem úteis para o organismo que o hos
peda, como o são os productos dos órgãos entre 
si, elles são extremamente venenosos. Esses pro
ductos— as suas toxinas — não são todos conhe
cidos. Koch tornou conhecida a tuberculina que 
obtinha pela filtração dos caldos de cultura, dan-
do-lhe o nome de lympha de Koch. Mais tarde 
modificou a sua technics : dissecou as culturas, 
esmagou-as n'um almofariz, ajuntando agua e 
centrifugando a mistura. 

Conforme o grau da centrifugação e o nivel 
da massa centrifugada, assim forneceu duas tu-
berculinas, designadas por estas abreviaturas T. O. 
e T. R. entregando-as á therapeutica que quasi 
logo as pôz de parte. Behring apresentou outras 
tuberculinas, a tulase, a T. C. e T. X. cuja na
tureza e modo de preparação só elle conhece. 

Mas estas tuberculinas nada informam sobre 
a complexidade dos productos do bacillo. Só Au-
clair teve o mérito de lhe separar duas substan
cias a chloroformo-bacillina e a ethero-bacillina, 
cujo papel é importante, porque, isoladamente, a 
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primeira provoca a formação do tecido fibroso e 
a segunda a caseificação, terminações que nós 
veremos effectuar-se nas lesões tuberculosas. 

Como apparece na natureza o bac.il.lo de 
Koch, está hoje estabelecido ser pelo lançamento 
no meio exterior dos productos que o con teem, 
quer pertençam ao homem, quer aos outros ani-
maes. 

Salienla-se actualmente a hypothèse d'uma 
origem saprophylaria do bacillo, inoffensiva para 
o homem que por uma evolução especial se tor
nou pouco e pouco pathogenea. Os experimenta
dores, apezar de receiarem affirmar definitiva
mente essa origem, conseguem já fazel-o voltar a 
essa primitiva forma, esperando grandes progres
sos na futura therapeulica da tuberculose. Mas a 
forma pathogenea actual, essa só é encontrada 
nos doentes. 

Referi já, embora levemente, os modos como 
elle penetra no nosso organismo, as suas prin-
cipaes «portas d'enlrada»; mas a importância do 
assumpto obriga-me a demorar um pouco mais 
essa descripção. 

A porta principal é, como o attesta a fre
quência da tuberculose pulmonar, o apparelho 
respiratório. Cada inspiração introduz n'esse 
apparelho juntamente com o ar, todas as partícu
las que n'elle estão suspensas. Os escarros dos 
tuberculosos, depois de expulsos, soffrem uma 
dissecação, reduzem-se a poeiras muito finas e 
pelas correntes d'ar são projectados continua-

http://bac.il.lo
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mente na atmosphera ; compreheiide-se o perigo 
ou prejuízo que soffre todo aquelle que vive n'uni 
meio onde a tuberculose é muito frequente e onde 
os tuberculosos não respeitam as leis estatuídas 
pela hygiene. 

As tuberculoses dos animaes, cuja carne 
serve d'alimento ao homem, criam, pela identi
dade do bacillo, um outro meio de propagação 
da doença. A carne d'esses animaes pôde conter 
tubérculos apezar d'uni estado de boa saúde appa
rente do animal e das precauções que as auctori-
dades sanitárias tenham tomado nos matadouros. 

Nocard conta que em 1892 o boeuf-gras d'uma 
cidade franceza teve de ser apprehendido por 
uma tuberculose generalisada, e accrescenta que 
não é raro encontrar nos matadouros, bois tuber
culosos, laureados nos concursos ( l). 

O leite e os lacticineos, d'uni uso tão espa
lhado na nossa alimentação, participam também 
do papel de propagadores da infecção tuberculo
sa, quer porque as fêmeas tenham lesões de mas-
tite tuberculosa, quer porque não haja limpeza 
na colheita do leite. 

A eliminação pela mamma de bacillos, na 
ausência de lesão local, é pouco provável e a re
lativamente diminuta frequência de mastites, le
vam a crer que é a falta d'aceio que quasi sem
pre inquina o leite. A pratica tão seguida da fer-

(') Nocard — Les tuberculoses animales. 



ea 

vúra prolongada d'esses alimentos é justa e digna 
do maior assentimento. Infelizmente a fervura 
tira ao leite certas propriedades, principalmente 
os seus fermentos, vantajosas na alimentação; 
por esse motivo tende-se hoje a introduzir no 
commercio o leite recolhido asepticamente de 
vaccas sujeitas a frequentes inspecções. 

São estas as principaes portas d'entrada. A 
inoculação pelos tegumentos, evidente n'alguns 
casos, é quasi sempre um producto da experi
mentação; tambeni quasi sempre se limita á pro-
ducção dum tubérculo ou duma tubeiículose lo
cal de pouca tendência invasora. A infecção uro
genital, theoricamente possivel, é um assumpto 
pouco estudado, conhecido apenas do laboratório 
e ignorado completamente pela clinica. 

Para Bouchard, seria preciso, em certos ca
sos, fazer intervir um outro modo de infecção: 

«Na maior parte dos casos, diz elle, póde-se 
accusar uma gravidez, e a contaminação seria 
feita por intermédio d'uni feto saído d'uni pae ly-
sico. Este facto que tem a sua analogia em certos 
casos de transmissão da syphilis, resultaria d'esta 
espécie d'equilibrio vital que a gravidez estabelece 
entre a mãe e o feto, da impregnação reciproca 
d'uni pelo outro. E, se se quer, uma hereditarie
dade retrograda, mas que não suppõe de nenhum 
modo a intervenção obrigada d'um virus.» (') 

(') Jaocoud — Dictionnaire de medicine et chirur
gie, im.' 
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- Das duas vias, intestinal e pulmonar, a pri
meira é mais frequente na primeira infância, a 
segunda nas outras edades. ( l) 

A creança possue uma grande susceptibili
dade, em todos os seus órgãos, para todos os 
agentes palhogeneos; protegida pela placenta, du
rante a vida intra-uterina, não tem preparados os 
seus órgãos de deíeza e traz para o mundo ape
nas a immunidade hereditaria. Comprehende-se 
que a amamentação natural por uma mãe doente 
ou artificial por leite suspeito lhe possam acarre
tar os perigos d u m a localisação intestinal. A pos
sibilidade d'essas localisações loi estabelecida pe
los trabalhos de Chauveau que fazendo ingerir 
materia tuberculosa a três vitellas, conseguiu tor-
nal-as tuberculosas. 

No adulto é o pulmão o mais frequentemente 
attingido. As localisações inlestinaes são quasi 
sempre secundarias e altribuem-se á deglutição 
dos escarros, d'onde o preceito, talvez contrario 
á physiologia, de expulsar sempre os escarros. 

E' verdade também affirmar-se que a tuber
culose pulmonar é muitas vezes secundaria á tu
berculose intestinal, propagação feita pela cor-

(') Nas creanças, a infecção tuberculosa intestinal 
desempenha um papel importante ainda que menor que 
o da infecção aerogenea. Nos adultos a porta d'entrada 
preponderante dos bacillos é seguramente o pulmão. 

Conclusão de Hugo Ribbert no Congresso d'bygiene 
de Berlim de 19<<7 — cit. do Journal de Physiologie et de 
Pathologie générale, ll'C'8; 
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rente lymphalica. D'esté modo se estabelece um 
circulo d'infecçao e a facilidade d'associaçâo das 
duas localisações. 

Behring sustenta uma doutrina, suggestiva 
á primeira vista porque explicaria as localisa
ções mais extravagantes, de que toda a tuber
culose manifestada em qualquer edade provém 
d'uma infecção intestinal da primeira infância. 
Essa infecção poderia mesmo não deixar vestí
gios na mucosa intestinal, nem nos ganglios me-
sentericos e acantonar-se em quaesquer pontos 
afastados da primitiva entrada. Approximam 
ainda os seus proselytos, os factos da pathologia 
comparada, e, entre elles, este que a picada na 
cauda d'uni burro com uma agulha molhada 
numa cultura de mormo, determina uma pneu
monia mormosa sub-aguda. 

Renon, (') sem negar completamente a tuber
culose pulmonar primitiva, remata d'esté modo o 
seu juizo : «Reconhecendo a grande frequência da 
porta d'entrada digestiva da tuberculose, é pre
ciso não rejeitar, no homem, a contaminação 
pelo apparelho respiratório. Aliás vêr-se-ia pôr 
de parte as medidas da prophylaxia tomadas 
actualmente e perder-se-ia rapidamente o benefi
cio das campanhas que educaram o publico so
bre os perigos do contagio.» (!) 

Contra esta theoria depõem as experiências 

(') Renon—• Maladies populaires. 
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de Cohnheim e Salomonsen, estabelecendo que a 
tuberculose começa sempre por uma doença local 
que não se propaga senão pela diffusão do gér
men mas só depois de deixar vestígios da sua 
passagem. ( l) Inoculavam coelhos, na camará an
terior do olho e obtinham ao fim de 1res semanas 
nódulos tuberculosos, com propagação muito pos
terior aos outros órgãos. 

Expostos, num meio inquinado, nem todos 
os indivíduos contrahem a tuberculose. Ha mui
tos que ficam indemnes e nos attingidos ha va
riadíssimos graus d'infecçao desde a que cura 
com facilidade até á que mata em algumas sema
nas com o caracter d'uma septicemia. 

Esta maneira différente como o organismo 
se comporta levou á concepção de que se o ba-
cillo era factor indispensável para a producção da 
doença não era comlndo snfficicnte. O outro factor 
que se obrigava a intervir era um conjuncto de 
causas creando uma receptividade, designado por 
uma simples expressão — o terreno.—Terreno e 
semente são hoje os dois elementos da doença, 
sem algum dos quaes ella não poderá implan-
tar-se no individuo. 

A existência forçada do terreno estabelece já 
que a tuberculose não é uma doença contagiosa, 
como o é por exemplo a syphilis. N'esta basta o 

(') Cit. de Strùmpell — Pathologie et thérapeutique 
des maladies internes. 

S 
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agente animado infectante para fazer todas as 
despezas d'uma doença, a despeito de qualquer 
terreno. (') Em hypothèse poder-se-ia affirmai-
que a tuberculose seria facilmente combalida, 
mais que nenhuma outra doença, pelo maior nu
mero de meios d'ataque que se lhe pôde offerecer. 

Para a realisação do terreno concorrem to
das as causas que diminuem a resistência orgâ
nica. A miséria com lodo o seu cortejo: má ali
mentação, habitação insalubre, ar viciado, a in
observância dos mais simples preceitos hygieni-
cos, paga o maior tr ibuto; nas classes pobres e 
desprotegidas quasi se não regista, no obituário, 
outra doença. 

As doenças anteriores criam sempre no or
ganismo um estado de menor resistência; a tu
berculose pulmonar é muitas vezes o remate das 
bronchites de repetição. 

A syphilis, o alcoolismo, teem na sua ex
pressão hereditaria, juntamente com a propria 
tuberculose, um papel de capital importância. 
Elias criam os typos, cheios de vicias orgânicos, 
incapazes de qualquer resistência. 0 alcoolismo 

(*) Diz Peter, se a tysica fosse contagiosa, a dis
cussão já não existiria, toda a gente estaria cTaccordo; o 
contagio se imporia de per si, porque a tysica seria a 
mais contagiosa das doenças contagiosas, ella que na sua 
longa duração, poderia contagionar o da maneira mais 
evidente, milhares de pessoas, um só varioloso bastando 
em quinze dias a muitos milhares de factos de contagio 
— Jaccoud, loc. cit. 
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chronico acarreta mesmo aos próprios bebedores 
uma predisposição notável. (') 

Resta, para terminar estas considerações ge-
raes, apontar quaes as lesões que a tuberculose 
cria quando o seu bacillo se implanta definitiva
mente no organismo. 

Qualquer que seja a porta d'entrada o ba
cillo desperta nos tecidos um certo grau d'irrita-
ção. As cellulas fixas do tecido conjunctivo e os 
leucoc3'tos vindos por diapedese, principalmente 
os mononucleares estabelecem uma defeza, cons
tituindo, por uma proliferação activa, o folliculo 
tuberculoso. O folliculo compõe-se de três zonas : 
a interna formada pela cellula gigante, cellula for
mada a seu turno pela fusão de muitas cellulas, 
que incorpora os bacillos ; a media, de cellulas 
epilhelioides e a externa de cellulas embryona-
rias. As duas primeiras são constituídas pelos 
elementos conjunctivos fixos e a ultima por leu-
cocytos. O folliculo não possue vasos, é essa a 
razão do seu destino: dentro em pouco tempo co
meça a necrozarse do centro para a peripheria, 
pela degenerescência de todos os elementos, de-

(') Ch. Lesieur et Legrand colheram das suas ex
periências os seguintes resultados: O alcool ethylico in
jectado na dose de 1 ce., todos os dias, para os coelhos e 
cabias —de 5 ce. para os cães, favorece a ecclosâo da tu
berculose d'inoculaçào, facilita a evolução e as localisa-
ções pulmonares, produz abcessos frios locaes e conduz 
rapidamente á cachexia. Eguaes resultados colheram 
com as essências d'aniz e d'absintho. — Bévue de physio
logie, etc., 1908. 
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genercsceucia que Virchow chamou caseificac.no 
e que Weigert approxima da necrose de coagula
ção. 

O folliculo pôde permanecer isolado. O mais 
frequente, porém, é originarem-se outros follicu-
los e conglomerarem-se, formando lesões cada vez 
maiores: o tubérculo miliar, que deu o nome á 
doença, o grande tubérculo e a infiltração diffusa. 

O destino ulterior da massa caseificada pôde 
variar. Ou ella é infiltrada de saes calcários e 
parte dos productos são absorvidos, ou soffre a 
transformação fibrosa, ou se elimina para o ex
terior formando uma ulceração. 

Esta marcha pôde ser modificada, mas isso 
está dependente d'outras condições que nos capí
tulos seguintes irei apontando devidamente. 

Não me prendo com mais detalhes sobre a 
hystogenese do folliculo porque, as opiniões que 
sobre elle versam os auctores, estão ainda longe 
de se harmonisarem, quer sobre as cellulas que 
concorrem á formação da cellula gigante quer 
sobre a possibilidade da não existência d'esté 
meio de defeza. Isso mesmo me arrastaria a de
longas que este trabalho me não permitte. 

http://caseificac.no
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/\s différentes localisações 
da tuberculose 

Verificamos que a tuberculose pôde exislir no 
pulmão, no intestino e na pelle. Não se limita 
apenas a estes órgãos Ioda a sua acção; partindo 
d'estes pontos ella pôde attingir os outros órgãos 
alongando o quadro das suas localisações. 

Não ha uma sequencia necessária entre as 
trez primeiras lesões e as restantes localisações. 
Por uma modificação especial, que nós versare
mos quando fallarmos da hereditariedade tuber
culosa, é perfeitamente arbitraria, porquanto igno
ramos as leis que a isso presidem, a primeira 
localisação. Qualquer órgão a pôde possuir; d'esté 
modo teremos tantas tuberculoses primitivas 
quantos os órgãos susceptíveis de serem attingidos. 

E' o systema lymphatico a via que, em geral, 
o bacillo segue. Algumas vezes não se encontra 
vestígio algum, n'este systema, de continuidade 
das duas localisações; admitte-se então que a via 
sanguínea, por um thrombus ou qualquer outro pro
cesso, conduziu o bacillo. Para alguns, estas duas 
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vias não abrangem todos os casos e certas locali-
sações teem ainda uma pathogenia muito obscura. 

No estudo que segue serão passadas em re
vista as lesões tuberculosas dos différentes teci
dos e apparelhos. Com ellas serão descriptas ou 
mencionadas apenas, outras lesões que lhes são 
affins, embora o bacillo não appareça ás mais 
cuidadosas investigações mas que a clinica obriga 
a incluir no grupo das lesões tuberculosas. 

N'csse estudo, rápido como não permitle me
lhor as condições d'esté trabalho, só uma ou ou
tra particularidade nos deterá, bastando para os 
informes detalhados a consulta de qualquer tra
tado de pathologia. 

Vísceras e serosas visceraes. —No pulmão a tu
berculose tem uma predilecção pelos vertices, ao 
contrario d'outras affecções, como a pneumonia, 
que atacam quasi sempre os lobos inferiores. 
N'esta circumstancia quizeram vêr alguns um mo
tivo para pôr em duvida a infecção directa do te
cido pulmonar; a tuberculose seria ganglionar e 
invadiria de preferencia o vértice por ser um ter
reno mais propicio pela renovação incompleta 
do ar. 

A lesão primitiva situa na parede dos bron-
chiolos ou alvéolos, formando uma peri-bron-
chite; soffre a sua evolução produzindo uma ul
ceração que é o rudimento da caverna. A con
fluência das lesões origina grandes cavernas. 

A esta peri-bronchite associam-se lesões da 
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bronchite catarrhal e mais tarde, quando a ca
verna está formada, associações microbianas di
versas, que aggravam extraordinariamente a lesão 
existente. 

Nas lesões pulmonares encontra-se sempre o 
bacillo de Koch, pelo menos nas phases mais 
iniciaes; nas phases muito avançadas apenas 
apparecem os micróbios pyogencos vulgares. 

O processo pôde avançar, invadindo sueces-
sivanienle todo o pulmão e o pulmão opposlo, 
acarretando uma morte mais ou menos próxima ; 
algumas vezes a formação fibrosa intervém tra
zendo a cura e nos casos menos favoráveis uma 
evolução torpida e muito lenta. 

A pleura, raras vezes se isenta do processo. 
Muitas vezes observam-se pleurisias sêccas; á 
superficie dos> folhetos ha uma formação da fi-
brina que pódc organisar-se terminando por adhe-
rencias dos dois folhetos. 

Outra forma frequente das pleurisias é a ex-
sudativa, com derrame sero-íibrinoso ; o derrame 
tanto pôde ser reabsorvido, como pôde soffrer 
uma transformação purulenta, terminação feliz
mente menos vulgar. As pleurisias são quasi 
sempre secundarias. Nas, clinicamente, primiti
vas encontra-se quasi sempre a apparição da tu
berculose pulmonar a precisar a sua natureza e a 
firmar a sua verdadeira origem. 

A segunda localisação — a intestinal — é, 
como já ficou apontado, uma localisação secun
daria. O bacillo fixa-se nas placas de Peyer, in-
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vade toda a espessura do intestino, produzindo 
ulcerações, quasi sempre circulares, que, cicatri
zando, trazem • apertos d'uni prognostico sempre 
sombrio pelas perturbações que acarretam. O 
peritoneo pôde, conjunctamente com os ganglios, 
ser invadido pelos productos d'eslas formações 
tuberculosas. A péritonite que assim se forma 
toma uma feijão chronica, por vezes acompa
nhada d'ascites múltiplas pelos vários septos que 
as adherencias preparam. 

As meningeas são por vezes altingidas n'es
tas tuberculoses. Em geral ellas só apparecem 
nas evoluções avançadas e por isso o seu pro
gnostico é sempre fatal. 

Todas as outras vísceras podem solfier loca-
lisações do bacillo; a sua evolução não diffère 
da mencionada no apparelho pulmonar; também 
por isso nos dispensamos de lhes fazer outra re
ferencia especial. 

Pelle.— Uma das manifestações mais nitidas 
da tuberculose cutanea é o lupus vulgar. 

Esta lesão tem uma sede de preferencia na 
face em qualquer das suas sub-regiões, mas ap-
parece n'outra qualquer região; na vulva é ella 
que quasi sempre origina o esthiomena. 

Caracterisa-se o lupus por um trabalho hy-
perlrophico, a apparieão de nódulos discretos ou 
confluentes, acompanhado quasi sempre, d'ulce-
ração e suppuração. Estas ulceras cicatrisant lenta 
e difíicilmente pela falta de vitalidade dos bordos 
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e pelo obstáculo que oppõe o seu fundo cheio de 
fungosidades. 

As cicatrises por vezes são molles, doentias 
e facilmente permitted] uma nova ulceração. En
tretanto as lesões avançam, quer invadindo ou
tras regiões contíguas, de camada em camada, 
quer por propagação a maior ou menor distancia 
das formações nodidares. 

Esta invasão pôde ser muito lenta e sempre 
superficial ; raras vezes affecta a forma phage-
denica grave, superficial e profunda, chamada Lu
pus vorax ou terebrante, roedora inclusivamente 
dos ossos e cartilagens, que transforma horro
rosamente a physionomia. No lupus vulgar en-
contra-se o hacillo de Koch c a evolução clássica 
da tuberculose. A causa d'esta localisação parece 
ser a infecção, in loco. 

Todavia n'uma estatística feita por Bender (') 
sobre 159 casos, apparecem 33 °/0 com heredita
riedade lupica e 62 °/0 com antecedentes pessoaes 
tuberculosos ; ainda mais, muitas vezes ha a 
coincidência d'uma tuberculisação pulmonar. São 
factos que depõem bastante contra essa infecção 
exogenca da pelle. 

O lupus pôde attingir as mucosas; uma das 
localisações que mais vezes lhe é consecutiva é o 
lupus da laryngé. 

(') Cit. de Berlioz—Maîiusl pratique des maladies 
de la peau. 
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Afora o lupus vulgar outras espécies clini
cas existem dentro do domínio da tuberculose. 
Em primeiro logar apparece o lupus erythema-
toso ou de Cazenave, considerado por alguns 
como uma toxemia tuberculosa porque nas suns 
lesões não se encontra nem tubérculos nem ba-
cillos e a inoculação dos seus. produclos ao ca
bia não é positiva para o bacillo de Koch. 

A sua affinidíide com a tuberculose é, po
rém, manifesta porque coexiste quasi sempre com 
lesces escrofulosas e arthropatias tuberculosas. 

De menor importância são certas dermato
ses que entram no cortejo das lesões escrofulosas : 
observam-se erupções pustulosas, pustulo-crusto-
sas e algumas dormites sêccas. O que as caracté
risa, segundo Lebert, (') é a tendência.pronun
ciada á exsudação purulenta, á ulceração ou á 
liypcrtropliia. 

As crostas são formadas pela dissecação do 
pus misturada á esfoliação epidérmica. 0 typo 
mais frequente da erupção pustulo-crusloza é o 
impetigo das creanças. 

Nas dermites sêccas predomina a esfoliação 
da epiderme ; o eczema é um exemplo d'esté 
typo. 

Quanto ás regiões mais affecladas, a face é 
a sede principal do impetigo. No couro cabelludo 

(') H. Lebert—Traité pratique des maladies scro-
fuleuses et tuberculeuses. 



7o 

ãpparece uma dermite exsudativa, a falsa t inha, 
que é a mais frequente das dermatozes escrofu
losas. O eczema não tem sede da predilecção. 

Da pelle pôde approximar-se a tuberculose 
das mucosas. Aqui raras vezes se dá a implan
tação de tubérculos. 

Nas mucosas mais em contacto com o meio 
exterior produzem-se corrimentos muco-purulcn-
tos, quer por viciação das secreções quer pela 
invasão offensiva dos différentes saprophylas que 
ahi são depostos: são os catarrhos nasal, vagi
nal, etc. 

Na restante porção das mucosas, na pha-
ryngo-larynge, por exemplo, quando se verifica a 
infiltração tuberculosa, apparecem ulcerações idio-
palhicas-acompanhadas de suppuração restricta ; 
este ultimo caracter distingue-as das ulcerações 
consecutivas á ruptura d'abcessos, onde a suppu
ração é abundante. 

Tecido cellular sub-cuíaneo e ganglios HmphaHcos. — E' 
bem conhecida a afíinidade do bacillo de Kock 
para o systema ganglionar, pelas adenopathias 
que acompanham as lesões tuberculosas de qual
quer órgão e pelas bypertrophias dos ganglios que 
constituem a principal característica da diathese 
escrofulosa. Toda a tuberculose seria sempre pri
mitivamente ganglionar, avançam alguns auctores 
e a propria localisação pulmonar só se daria con
secutivamente a uma adenopathia tracheo-bron-
chica. 
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Gs ganglios podem soffrer uma hypertrophia 

simples o que é, para Lebert, a lesão caracterís
tica da escrofulose ou uma inílammação,chronica, 
com producções especificas, o que dá as adenites 
tuberculosas. As adenites podem ser múltiplas, 
evolucionarem isoladamente ou soffrerem uma 
coalescência produzindo tumores mais ou menos 
volumosos. 

O bacillo produz, a par das formações pro
prias, um processo d'esclerose, que torna a ca
psula dura e fibrosa e os seus septos muito mais 
espessos, e, uma zona de irritação no tecido cel
lular circumvisinho. Pôde a adenite soffrer uma 
infiltração calcaria ; pôde a esclerose invadir os 
tubérculos Gaseificados e dar-se um trabalho re
gressivo; em geral um abcesso se forma, em que 
o tecido cellular toma parte, e a collecçao, feita 
de pus seroso ou misturado a concreções, é eli
minado para o exterior, produzindo-se mais tarde 
cicatrizes indelevelmente disformes que se tornam 
os estigmas d'uni temperamento mais ou menos 
escrofuloso. 

As principaes sédes d'estas adenites são o 
pescoço, as axillas e as virilhas. 

Lebert não considera estas adenites como 
manifestações escrofulosas por vêr n'ellas uma 
fusão de tubérculos. Associa as adenites superíi-
ciaes á adenite tracheo-bronchica e á scrofula me-
saraica e vê n'ellas uma complicação da escro
fulose. 

No tecido cellular, algumas são as formas 
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que a tuberculose apresenta. A mais frequente é 
o abcesso írio. 

O abcesso frio é uma collecção purulenta 
produzida, lentamente e sem grandes phenomenos 
reaccionaes (d'onde lhe vem o nome), pela trans
formação caseosa dos tecidos. 

Este abcesso tanto pôde ser idiopathico como 
symptomatico, o que é o caso mais frequente, 
d'affecçôes ósseas, articulares ou ganglionares. 

G e r d y chamava abcessos ossifluentes os 
abcessos symptomaticos de lesões do esqueleto, 
dividindo-os ainda em duas classes: sesseis, 
quando existiam na visinhança da lesão e abces
sos por congestão quando se affastavam, por emi
gração, do ponto d'origem. 

Os abcessos idiopathicos tem clinicamente 
duas formas : ou se fixam na derme e tecido 
conjunctivo sub-dermico—gomma tuberculosa 
de Vidal — ou occupam o tecido conjunctivo 
sub-cutaneo e sub-aponevrotico—abcesso frio 
vulgar. Se formam tumor, Lannelongue chama-
lhes tuberculomas. 

O conteúdo dos abcessos frios é um pús mal 
ligado, mais fluido que o pús phlegmonoso, divi-
dindo-se em camadas, das quaes a superior é se
rosa, com aspecto turvo e uma proporção dimi
nuta de leucocytos (78o e m v e z de 1/i). 

O destino d'esté abcesso não é sempre o mes
mo: os elementos sólidos podem desapparecer e 
fica um kysto seroso ; a parte liquida pôde ser ao 
mesmo tempo absorvida e a cura sobrevem ; pôde 
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soffrer uma inflammação secundaria; quasi sem
pre é eliminado tal como foi produzido, por moio 
de larga ulceração dos tegumentos ou escoando-se 
por trajectos íislulosos. 

«Estas ulceras, diz Gnersant, ( ') são mais ou 
menos profundas, não são ordinariamente talha
das a pique como as ulceras syphilitica?; os 
bordos são descollados, adelgaçados, arredonda
dos, irregulares; o fundo é desigual, mamillo-
nado, fungoso, pardacento, muitas vezes ichoreo 
e entreabre-se para deixar algumas vezes sair 
materia tuberculosa». 

Tratadas convenientemente, estas lesões po
dem cicatrizar. As dos abcessos idiopathicos des-
apparecem logo com a evacuação do pús ; nas 
consecutivas a adenites, a cicatrisação é mais 
lenta pela eliminação obrigatória da capsula; nas 
outras a intervenção do cirurgião é quasi sempre 
necessária. Qualquer descuido, porém, pôde per-
miltir associações dos agentes pyogenicos vul
gares e a ulcera toma então o caracter phagc-
denico, acarretando perdas enormes de tecidos, 
como o exemplifica a minha obs. v. 

Nos abcessos ossifluentes a eliminação faz-se 
por trajectos, fistulosos pela permanente saída de 
pús, ás vezes sinuosos, difficultando muito o dia
gnostico. Quasi sempre, esses trajectos, partem 

(l) Cit. <te Lebert-
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de cavidades, descollamentos que o pus produ
ziu, antes e emquanto procurou a sua saída. 

Uma outra formação tuberculosa do tecido 
cellular é a gomma. E' um tumor duro que amol-
lece, ulcera, permittindo a saída de pús caseoso. 
A razão da sua existência está na semelhança 
que affecta com a gomma syphilitica, de que se 
distingue pela pequena tendência á gangrena. 
Cicatrizam também, mas algumas vezes persis
tem indefinidamente no estado d'ulcera limitada, 
recoberta de crustas quando se tara a suppu
ra çã o. 

Estas lesões serão todas produzidas pelo ba-
cillo de Koch? As gommas são-no evidentemente; 
os abcessos frios não o são sempre. 

Lebert não observava na maior parte d'esses 
abcessos as formações tuberculosas e concluía 
que elles eram tributários quasi sempre da escro
fulose. 

N'esse tempo não era conhecido o bacillo de 
Koch e a lesão característica da tuberculose era 
o tubérculo. Hoje que os processos d'investiga-
ção estão mais aperfeiçoados, ainda não se en
contra o bacillo de Koch em todas essas lesões. 
Por isso a hypothèse de que as adenites eram 
complicações das lesões escrofulosas, admittida 
por Lebert, tem ainda um fundo de verdade. 

Tecido ósseo e apparelho locomotor. — No tecido 
ósseo encontram-se, segundo Lannelongue, três 
formas de tuberculose: o tubérculo enkystado de 
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Nelaton, a infiltração diffusa e a carie. (') Todas 
estas formas têm o mesmo ponto de partida, o fol-
liculo tuberculoso, differindo apenas na extensão 
da localisação. Os ossos reagem segundo um pro
cesso anatomo-palhologieo commum a todas as 
suas lesões : a par da osteite rarefaciente e da 
hyperplasia dos elementos medullares que for
mam á superfície as fungosidades, encontrain-se 
lesões d'ostéite productiva ou condensante. 

As lesões podem ser pouco profundas, sepa-
rando-se parcellas ósseas necrosadas de tamanhos 
variados, por vezes imperceptíveis; algumas ve
zes, porém, a espessura é toda attingida e um 
segmento completo apparece necrosado ; em al
tura, a necrose pôde levar toda a diaphyse. 

Um abcesso se forma então. No tubérculo 
de Nelaton elle fica enkystado, por vezes largo 
tempo, sem damno para o organismo e susceptí
vel d'uraa terminação feliz. Nas outras formas a 
collecção, depois d'uma reacção geral quasi sem
pre pouco intensa, emigra para o tecido cellular 
e fere uma passagem até ao exterior; algumas 
vezes só o faz depois de se ter lançado primeira
mente n u m a articulação visinha atravez da epi-
physe ou correndo ao longo da capsula articular. 

Para a localisação do bacillo não se encon
tra sempre uma pathogenia adequada. As expe
riências de Max Schuller fixando bacillos, inje-

(') Lannelongue — La tuberculose chirurgicale. 
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ciados no sangue, em pontos traumatisàdos, ser
viu muilo tempo essa pathogenia; mas na clinica 
esse traumatismo hão apparece sempre e algumas 
localisações ficam obscuras sob esse ponto de 
vista. 

Ha na clinica uma lesão óssea — a ostéo
myélite de crescimento — forma clinica que affe
cta os indivíduos no periodo do seu maior de-" 
senvolvimento, imputável por todos os auctores a 
causas diversas menos á tuberculose. 

Na minha observação, essa osteo-myelite ap-
parecia sempre em creanças com um aspecto 
lymphatico, e com antecedentes familiaes tuber
culosos; além d'isso o traumatismo nem sempre 
existia a explicar tal processo e no passado dos 
doentes não se encontrava outra doença que não 
fosse as lesões vulgares da escrofulose. Um fa
cto que me surprehendia era a ausência de le
sões pulmonares qualquer que fosse o grau de 
cachexia e de localisações n'outros quaesquer ór
gãos, como se a lesão constituísse o antigo fon-
ticulo que chamasse ahi todos os humores vicia
dos do organismo, para os eliminar. 

Na symptomatologia das lesões ósseas ha al
gumas vezes impotência funccional; os sympto-
mas mais frequentes são a dôr localisada e a flu-
ctuação. A fluctuação é por vezes difficil de dépis
tai- pela sensação dúbia que offerecem as fungosi-
dades; no inicio das lesões essa sensação deve ser 
muito bem distincta, pois o bisturi pôde ser le
vado a procurar um abcesso que não existe ainda. 

6 
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As articulações esião sempre em perigo to
das as vezes que uma lesão óssea se produz 
na sua visinhança. A tuberculose pôde formai-
arthrites primitivas; em geral toda a arthrite 
provém d'uma osteite que derramou os seus pro-
ductos na cavidade articular ou a infectou, de 
camada em camada, por via lymphatica. Lanne-
longue organisou uma estatística onde esta ultima 
figura na proporção de 180 para 200. 

As duas principaes formas que reveste a 
arthrite tuberculosa são : o tumor branco e a 
hydarthrose. 

O tumor branco é a arthrite purulenta e é a 
forma que reveste principalmente toda a lesão 
secundaria. A hydarthrose é um derrame seroso 
articular com impotência funccional da articula
ção, quasi sempre a forma primitiva. 

As lesões ósseas que se observam nas epi
physes ou nos ossos ricos em tecido esponjoso, 
como os ossos curtos da mão e pé, vão avan
çando pouco e pouco, corroendo o revestimento 
cartilagineo da articulação, quando não inva
dem o tecido cellular, e lançam os seus produ-
ctos na synovial. Uma arthrite se forma que evo
luciona isoladamente invadindo todas as partes 
da articulação : as cartilagens perdem o seu 
polido e n'alguns pontos desapparecem ; os liga
mentos e a capsula perdem o seu poder da con-
tensão e permiltem que a articulação tome posi
ções viciosas ou que faça os movimentos mais 
extravagantes ; o contacto das superfícies ósseas 
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permitte que a lesão altinja a outra extremidade; 
a synovial perde a sua estructura e apparece 
cheia de fungosidades. 

O processo pôde avançar ainda compromet-
tendo os órgãos peri-articulares, formando as 
atrophias musculares e, pelas contractures, as 
posições viciosas dos membros. Estas posições 
são previstas por uma lei estabelecida por Lan-
nelongue : os grupos musculares mais volumosos, 
isto é, os mais potentes, que são habitualmente 
os mais visinhos da articulação, são attingidos 
desde o principio e durante todos os períodos da 
doença. D'esta lei deprehende-se o corollario de 
que uma articulação toma sempre a mesma atti
tude viciosa. 

Quando o abcesso está constituido elle tende 
a caminhar para o exterior por meio de trajectos 
e nunca por ulceração larga. 

A symptomatologia d'estas lesões é quasi toda 
objectiva; comprehende o estado da região, as 
modificações da motilidade e a existência d'uma 
fluctuação. Antes da formação das fistulas estes 
symptomas são quasi communs ao tumor branco 
e á hydarthrose. A puncção exploradora, aqui, 
como nas pleurisias, é o único meio seguro de 
diagnostico differencial. 

Ultimamente A. Poncet reunindo trabalhos 
diversos, esparsos na sciencia, creou, sob a ru
brica de tuberculose inflammatoria, uma patho-
logia das articulações differindo da existente pela 
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falta dos elementos conhecidos das formações tu
berculosas. 

Essa pathologia é formada por lesões sem 
caracter especifico, tendo apenas a suspeita cli
nica por um conjuncto de circumstancias dema
siado fieis para serem uma mera coincidência. 

O rheumatismo tuberculoso — assim é de
nominada essa nova entidade mórbida — entra 
na pathologia cerceando o numero das arthri
tes rheumatismaes, designação que nada exprime 
desde a filiação d'oulros rheumatismos na gono-
coccia, na syphilis, etc. E' uma para-tuberculose 
análoga á para-syphilis de Fournier, accarretando 
para o organismo perigos da mesma ordem, pois 
não é raro que as suas lesões se transformem 
em lesões tuberculosas clássicas. 

O rheumatismo tuberculoso primitivo é um 
producto da hereditariedade, nenhum outro factor 
pôde ser ainda apontado. 0 rheumatismo secun
dário existe com qualquer lesão visceral. 

Com estes dados tentou-se explicar a sua 
pathogenia mas a incerteza existe ainda de modo 
a permittir que as opiniões sejam différentes : 
para alguns o bacillo acantona-se n u m ponto 
qualquer do organismo e lança para a circu
lação as suas toxinas que vão fixar-se nas se
rosas articulares, como de resto em qualquer 
outra serosa; outros julgam que o bacillo te
nha alguma toxina especial para o produzir, por 
analogia com as bacillinas d'Auclair que sub-
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traídas ao bacilío, retiram-lhe a faculdade de 
produzir as suas lesões especificas; outros vêem 
apenas producções d u m bacillo extremamente at-
tenuado. 

Poncet estabelece um numeroso grupo cli
nico do rheumathismo. Depois da divisão em 
rheumatismo agudo e chronico, distingue n'este 
ultimo as variedades: osteoporose rheumatismal, 
polyarthrites déformante e deslocante, a arthrite 
sêcca senil e a arthrite plástica ankylozante. (*) 
Todas estas variedades são mais ou menos defi
nidas pelos seus nomes, não teem lesão anató
mica que as distinga, e, certas particularidades 
lesionaés que n'ellas existam, encontram-se por 
vezes misturadas entre si. 

A intensidade do processo pôde ser minima, 
como em certas arthralgias; outras vezes é ma
xima: ha lesões múltiplas, invadidas pela tuber
culosa clássica e associadas a tuberculoses vis-
ceraes. 

Um dos symptomas que não apparece men
cionado e que verifiquei no doente da obs. vi 
e n'outros doentes de que não foram recolhidas 
observações completas é a existência d u m a tu-
mefacção molle sem fliictuação, signal que julgo 
servir, a ser confirmado, para distinguir o rheu
matismo da hydarthrose. 

(') A. Poncet et R. Leriche — Le rhumatisme lu 
berculeux. 
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Poncet deixa-se arrastar por um deiirío lio 
seu estudo, incluindo no rheumalismo, lesões e 
perturbações de todos os apparelhos, sob a desi
gnação de rheumatismo abarticular ou extra-ar-
ticular. E' claro que levada esta theoria assim ao 
excesso, a prova clinica vae faltando cada vez 
mais, restando por fim a hypothèse que, desde 
que seja conduzida por um espirito apaixonado, 
tanto pôde conduzir á tuberculose, como a qual
quer outra causa. 

Apparelho Uro-genital. — Não está isento este ap-
parelho da acção do bacillo de Koch. Sendo mais 
frequentes no homem as lesões do apparelho uri
nário, na mulher, ao contrario, é o apparelho 
genital mais vezes attingido. 

A maneira como o bacillo de Koch chega até 
elle, é, segundo os auctores, ou uma infecção por 
via sanguínea — descendente — ou penetração di
rectamente do exterior— ascendente. 

Esta ultima via é pouco provável, carecendo 
ainda da confirmação clinica, apesar do exemplo 
que offerece o gonoccoco, pois só condições muito 
mal estabelecidas conseguem realisal-a, mesmo 
experimentalmente. 

E a via sanguinea, descendente, a que clini
camente pôde ser defendida. No rim tem o orga
nismo um emunctorio por onde expulsa as toxi
nas e os bacillos que se encontram no sangue. 
Ahi podem observar-se lesões de duas ordens : ou 
uma nephrite chronica quasi sempre de predomi-



87 

mo intersticial — a esclerose renal —, ou as for
mações nodulares especificas. E provável que 
para a primeira concorra a eliminação das to
xinas e para a segunda a passagem dos bacillos. 

Sendo assim deduz-se já, que não pôde ha
ver tuberculose renal sem que haja outra qual
quer localisação, isto é, não haveria tuberculose 
renal primitiva. 

As formações nodulares seguem a sua evo
lução habitual lançando, após a formação da ca
verna, os produclos de caseiíicação no bassinete. 
As restantes porções do apparelho são a seu turno 
diversamente attingidas: o bassinete apresenta le
sões de pyonephrose ; a bexiga, allia á cystite ca
tarrhal, produzida pela passagem do pus ou por 
infecção dos agentes pathogeneos vulgares, uma 
ou outra localisação em volta das aberturas dos 
ureteres e da urethra. 

Do apparelho genital do homem o testículo 
é a séde mais frequente da tuberculose. Nas cau
sas que favorecem esta localisação contam-se: a 
edade (dos 15 aos 35 annos), os traumatismos e 
as orchy-épididymites blenorrhagicas anteriores. 
As lesões situam em geral no testículo e epididy-
mo e acompanham-se de pachyvaginalite. A 
suppuração não é fatal. Quando existe, os produ-
ctos collectam-se e abrem caminho para o exte
rior por fistulas estreitas, deprimidas, escoando 
eternamente um liquido sero-purulento, cicatri
zando algumas vezes com formação de cordões 
duros retracteis. 
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A tuberculose testicular acompanha-se algu
mas vezes dura escoamento purulento urethral, 
indicio de que as outras partes e principal
mente a prostata, foram tomadas. 

Na mulher as lesões fixam-se ao nivel dos 
annexos formando as salpingites ou as salpingo-
ovarites. Estas lesões associam-se e aggiavam-se 
com as lesões do restante apparelho, em geral de 
natureza différente e podem evolucionar até á 
formação da péritonite tuberculosa (Bouilly). 

kocalisações diversas. — Como as outras serosas, 
as bolsas synoviaes tendinosas podem ser inva
didas. A forma mais vulgar é a synovite fungosa. 
Esta forma termina em geral por ulceração dos 
tegumentos ou pela formação d'uni abcesso es
coado por trajectos, mais tarde, fistulosos. En-
contra-se a forma fibrosa—conhecida pela desi
gnação synovite de grãos risiformes — clinica
mente formada por um derrame seroso, susceptí
vel d'uma terminação fungosa. Os tendões em 
geral são poupados pelo processo, mas o seu 
funccionamento é prejudicado pela destruição da 
synovial. 

Das synoviaes tendinosas podem approxi-
mar-se as synoviaes das bolsas serosas. Os hy
gromas são hoje, para alguns, lesões tuberculosas. 

Para estas localisações contribue poderosa
mente o attrito que as diversas profissões ahi 
provocam, como succède para os hygromas dos 
joelhos das lavadeiras. 



89 

Os órgãos dos sentidos são attingidos pelas 
lesões da escrofulose, com tal frequência que 
obriga a consideral-as como seus symptomas. 
Nos olhos, a oplitalmia localisa-se nas pálpebras 
e nas membranas superficiaes. A cornea é ainda 
a sede de keratites rebeldes, accarretando por 
vezes a perda da visão. Temos pois três grupos 
de lesões: blepharites, conjunctivites e keratites, 
abrangendo cada uma estas três formas : exsuda-
tiva, purulenta e vesiculosa. A blepharite puru
lenta colla durante a noute as pálpebras entre si, 
dando por isso a perda das celhas e ulcerações 
dos bordos; a camada glandular hyperlrophia-se 
debruando as pálpebras com uma orla vermelha 
mais ou menos saliente. 

Nos ouvidos encontra-se a otite media que 
perfurando a membrana do tympano forma as 
otorrheas, corrimentos feLidos, onde se vêem por 
vezes esquirolas, acarretando uma surdez defini
tiva. Neste apparelho originam-se complicações 
graves, como as mastoidites, as paralysias fa-
ciaes e accidentes meningeos. No nariz a escro
fulose forma lesões já mencionadas a respeito 
das mucosas. 

São variadíssimas todas as localisações da 
tuberculose, poder-se-ia mesmo dizer que o seu 
numero é quasi infindo, mas as que ficam apon
tadas bastam para deixar bem frisadas a sua ex
tensão e a sua importância. 
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/ \ heredo-tuberculose — /\s tuber-
culose$ medica e cirúrgica 

Depois de attingidos tantos órgãos não tem 
extincta, a tuberculose, toda a sua acção. Pro-
longa-se ainda na descendência do individuo, 
creando seres doentios que cedo ou tarde serão 
victimas da selecção natural. 

Mas não é já o bacillo de Koch que intervém 
então. Directamente a sua acção não passa do 
individuo para se estender á espécie. São modi
ficações nutritivas, dyschrasias especiaes que 
orientaram as cellulas reproductoras n'um dado 
sentido, creando uma tara que, cabendo no âm
bito das leis da hereditariedade e por ellas deter
minada, acompanhará o novo sêr em toda a sua 
evolução. 

A hereditariedade da tuberculose é um facto 
estabelecido ha muito tempo pela observação. 
Antes da descoberta do bacillo, quando eram ar
voradas causas, todos os factores que a pathologia 
gera] põe hoje em logar muito secundário por se
rem communs a outras doenças, a hereditarie-
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dade resistia sempre aos embates dos que, Com 
prejuízo das outras, apontavam e defendiam uma 
nova causa. 

A descoberta do bacillo prejudicou-a um 
pouco: toda a tuberculose devia ser n'esse mo
mento producção do Bacillo de Koch, e, Brauell-
Davaine tinham demonstrado que a placenta era 
para os micróbios um filtro perfeito. Não era pos
sível a hereditariedade quando a propria conge-
neidade tinha o obstáculo da placenta, que a ser 
vencido tornaria nado-morto o feto ou provocaria 
immediatamente o aborto. 

Esta impossibilidade foi sempre confirmada ; 
somente o bacillo deixou de ser tão necessário. 
A hereditariedade, mantida ainda pela observação 
constante e contínua, tornou-se então objecto da 
interpretação scientifica. Herdava-se o terreno e 
não a tuberculose; nascia-se tuberculisavel mas 
não tuberculoso e assim era admittida a heredi
tariedade. 

O terreno não passava d'uma perturbação 
nutritiva bastante profunda. Para a tuberculose 
se declarar seria preciso ainda que mais tarde 
uma inoculação se effectuasse. Era esta maneira 
de vêr uma conciliação que voltava a estabelecer 
a necessidade do bacillo para o apparecimento 
das lesões. 

Tal doutrina, porém, não abrange todos os 
factos e só subsidiada pela imaginação pôde ex
plicar que haja lesões onde o bacillo de Koch não 
apparece ás mais minuciosas invesligações mas 
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aonde a clinica poz com segurança a rubrica de 
tuberculosas. 

O terreno é, porém, um facto indiscutível e 
talvez sufficiente para tudo explicar. 

Uma dyschrasia não será com effeito susce
ptive! de provocar uma hypertrophia ganglionar? 
No momento duma grande actividade nutritiva, 
como no crescimento individual da adolescência, 
em especial o dos ossos, não poderá formar uma 
osteo-myelite? Bastaria que um órgão tivesse per
vertida ou abolida a sua funcção anti-toxica em 
face dos venenos cellulares dos outros órgãos, 
para que estes, á semelhança das toxinas micro
bianas, podessem produzir essas e muitas outras 
lesões. 

Orientado n'este sentido poder-se-ia ir ainda 
mais longe. Os productos teriam mesmo um certo 
caracter especifico e reproduziriam nos animaes 
as lesões que se effectuassem no homem. 

Depois de constituída a primitiva lesão, qual
quer espécie microbiana se poderia ahi fixar, e, 
fixar-se-ia segundo as leis da pathologia geral, 
desde que uma vez fosse introduzida no organis
mo. Não admirava pois que n'ellas apparecesse o 
estaphylocoçco, para alguns o agente especifico 
da osteo-myelite, o bacillo d'Eberth-Gaffki, o es-
treptococco ou até o bacillo de Koch e que a sua 
evolução ulterior fosse diversamente determinada. 
O traumatismo localisador poderia existir e real-
mento muitas vezes existe, isso não offerece con
testação alguma ; mas a concluir d'ahi que elle 
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seja necessário, é impossível porque, como ficou 
firmado, a maior parte das vezes esse traumatis
mo não apparece na historia da doença. 

E' o que consta das obs. n, m, vi e vm. 
A obs. x era o inicio d'uni inquérito que, 

sob este ponto de vista, tencionava fazer e que a 
íalta de tempo me não permittiu levar a cabo. 
De resto, este facto é já doutrina corrente para 
muitos auctores e, entre elles, Le Dentu. 

A t u b e r c u l o s e hereditaria sendo forçada
mente admittida, não pôde ter a interpretação 
que actualmente tem. Só a viciação nutritiva a 
poderá explicar nos seus menores detalhes, e, se 
se aponta contra esta maneira de a comprehen-
der, que isso é apenas o fructo da hypothèse, 
também a interpretação actual não deixa de ser 
uma mera concepção. 

A heredo-tuberculose tem différentes mani
festações clinicas consoante talvez o grau d'inten-
sidade. A chlorose, o chamado temperamento 
lymphatico teem com ella uma certa alfinidade; 
a manifestação, porém, que firmemente a cara
ctérisa é a escrofulose. 

A escrofulose é d'um conhecimento anterior 
á tuberculose. N'ella estiveram incluídas todas as 
lesões tuberculosas até ao principio do século xix, 
epocha em que Baillie e Bayle principiaram a se
parar o tubérculo. 

Laënnec manteve mais tarde a unidade das 
duas lesões mas a escrofulose foi successiva-
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mente separada. Bouchard fazia-a figurar nas 
suas diatheses, embora lhe não conhecesse a na
tureza do seu vicio nutritivo ; a escrofulose era 
a diathese, a tuberculose a infecção. Ultima
mente tem sido negada a sua existência diathe-
sica e tem sido apontada como uma lesão tuber
culosa. 

E' curioso citar que a hereditariedade foi a 
causa quasi sempre incriminada: assim, um au-
ctor inglez, admittindo a constância da heredita
riedade, não hesitou, em face d u m a creança es
crofulosa, cuja família não apresentava os mais 
leves vestígios de tal doença, em affirmai- a exis
tência d'um adultério. Entre outras causas tam
bém foram incriminadas a fecundação durante a 
menstruação — a procriação de filhos por pães 
muito idosos ou d'edades muito desproporciona
das, causas que têm hoje um valor apenas his
tórico. 

As escrófulas, diz Lebert, são uma doença 
da infância e da juventude, caracterisada por 
uma série de localisações que affectam a maior 
parte das vezes, formas diversas de phlegmasias 
chronicas de tendência essencialmente ulcerosa 
ou pyogenica e mais raramente a forma d'hyper-
trophia, quer primitiva, quer consecutiva a um 
trabalho inflammatorio. 

Procurando no seu admirável estudo, a le
são característica da escrofulose, este auctor não 
a encontrou. A clinica, porém, reconheceu que 
um conjuncto de caracteres, podia formar um 
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typo do escrofuloso de modo a tornal-o perfeita
mente distincto. 

O cabello louro, a pelle quasi glabra, fina 
e muito branca; nariz chato e largo; lábio su
perior grosso; carnes molles, flácidas; thorax 
estreito e comprido, com as escapulas proemi
nentes; desenvolvimento desegual e demorado; 
incapacidade para qualquer esforço um pouco 
prolongado, são os principaes traços exteriores 
do escrofuloso. 

Estes indivíduos são attingidos de frequentes 
perturbações: na pelle, inflammações pustulosas 
(impetigo, por vezes eczemas); nas mucosas, ca-
tarrhos duma grande chronicidade, como as co
ryzas, a leucorrhêa, a otorrhea, etc.; as pálpebras 
attingidas de blepharite ciliar; as amygdalas hy-
pertrophiadas ; uma preguiça no funccionamento 
de todos os apparelhos, como a constipação, a 
dyspnêa, a menstruação retardada, a fadiga ao 
menor esforço; a eliminação contínua e exage
rada de productos tóxicos, traduzindo-se nos ca-
tarrhos das mucosas, na seborrhea, na diapho-
rese, etc. 

As mulheres abortam frequentemente. 
Este quadro não apparece sempre assim tão 

completo. Como cada individuo offerece um grau 
especial de impressão mórbida, muitas vezes al
guns dos caracteres não apparecem. Pôde mesmo 
não apparecer um só d'elles; nesse caso, bem 
como em todos os que possam offerecer duvida, 
um elemento servirá para conduzir ao diagnos-
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tico, é a existência da tuberculose nos antepas
sados ou nos parentes collateraes do individuo. 

A heredo-tuberculose tem ainda manifesta
ções profundamente graves como o são as lesões 
osleo-articulares e muitas das localisações que, 
como tuberculosas, foram apontadas no capitulo 
anterior. 

Estas manifestações não apparecem cm to
das as edades com egual frequência. Raras na 
primeira infância, ellas são frequentes na se
gunda infância e durante a adolescência. 

E com effeilo a adolescência a epocha da vida 
em que mais se activa a nutrição. Todos os ór
gãos são a séde d'uni desenvolvimento rápido e só 
um organismo bem constituído pôde presidir e 
acompanhar esse desenvolvimento; a viciação dos 
meios nutritivos acarreta necessariamente uma vi
ciação na modificação dos órgãos. No esqueleto, 
principalmente dos membros, esse desenvolvi
mento que, num espaço de tempo relativamente 
curto, faz augmentai- á estatura alguns centíme
tros, e, que por isso se torna um dos maiores fo
cos nutritivos, no esqueleto regista a clinica ter 
a sua séde o maior numero d'essas localisações. 

N'esta edade a marcha da doença é sempre 
(drainante)); a resistência ainda grande que o 
organismo possue, o bom estado dos emuncto-
rios, permitlem á doença já de indole chronica, 
que se prolongue indefinidamente sem accarretar 
a morte. 

7 
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Um exame cuidadoso dos outros órgãos mos
tra uma relativa integridade de todos, integrida
de que irá desnpparecendo sem duvida com a 
suppuração abundante, com a febre se algum 
foco não tem communicaeão por onde elimine os 
seus productos, com a falta dos cuidados que de
vem ser dispensados. Colbe-se a impressão de 
que "a lesão libertou o restante organismo da in
fluencia da dialbcse. 

A auscultação pulmonar, n'estas doenças, 
não revela a menor lesão e comtudo é bem co
nhecida a predilecção do bacillo de Koch para 
este órgão, e, é tão frisante este facto que, estan
do o organismo em plena cachexia, o pulmão 
continua a não revelar o menor signal eslhelosco-
pico. 

No adulto a frequência diminue sem chegar 
a desapparccer. Comprehcndc-se que o individuo 
que, ou por ter uma leve tara ou por dispensar 
comsigo os cuidados convenientes, transitou sem 
incidente o período do seu maior desenvolvi
mento, tenha agora menos possibilidades de ser 
tocado pela localisação tuberculosa. 

Mas que supprima os cuidados de que care
ce ou que soffra algum traumatismo em qualquer 
dos apparelhos ou que lhe sobrevenha alguma 
doença a influir no seu estado geral, terá então 
as lesões de que escapou na adolescência. 

O que mais frequentemente acontece,é iin-
plantar-se no organismo a tuberculose pulmonar 
ou intestinal, simples ou associadas a quaesquer 
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lesões da heredo-tubcrculose. N'estes casos então 
a auscultação, que os livros incluem nos meios 
de diagnostico, pôde fornecer algum elemento po
sitivo. 

Quando se determinou a natureza tubercu
losa d'aigu mas lesões externas, dividiu-se a tu
berculose em interna e externa. A differença de 
tratamento que cilas requeriam levou a denomi-
nal-as respectivamente tuberculoses medica e ci
rúrgica. D'esté modo as lesões ósseas foram in
cluídas no segundo grupo porque o seu trata
tá m eu to era feito pela cirurgia e com essas le
sões Iodas as que o bisturi conseguiu attingir. 

Successivamente foram entrando na tubercu
lose cirúrgica as lesões testiculares, as péritoni
tes, as pleurisias ; o bisturi conseguiu mesmo 
penetrar no pulmão e se não levou mais longe a 
sua audácia foi porque a importância d'alguns 
órgãos lbe oppoz uma insuperável barreira. 

A tuberculose medica viu desertar pouco e 
pouco todas essas lesões e quasi ia perdendo o 
seu direito á existência, com proveito da tuber
culose cirúrgica que com isso augmenlava dia a 
dia o numero das suas lesões. 

Se n'esse momento fosse necessário deíinil-a 
ella seria apenas o grupo das lesões tuberculosas 
que não fossem susceptíveis d'uma intervenção 
cirúrgica. Abrangeria a enterite e a- meningite e 
para adquirir a tuberculose pulmonar esperaria 
que o bisturi lh'o consentisse ; seria assim um 
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valor oscillante, perniillido em toda a parte menos 
em medicina, onde a expressão dos termos pre
cisa de ser rigorosa. Também por isso Le Dentn 
dizia que «hoje, esses termos ficariam exactos 
desde que se não exigisse uma barreira nitida.» 

Uma reacção se produziu mais tarde, que 
domina ainda hoje o tratamento da tuberculose, 
contra a maior parte das intervenções cirúrgicas. 
Accusou-se-lhes com justa razão, o aggravarem 
o processo por uma generalisação post-operatoria, 
principalmente quando a intervenção era muti
ladora. D'uni caso me lembro, que não figura 
nas minhas observações por não possuir infor
mes completos, que depõe perfeitamente n'esse 
sentido : uma mulher cheia de gommas tubercu
losas n'uiua perna soffreu, na enfermaria da Cli
nica Cirúrgica, uma amputação supra - condy-
liana de que saiu curada. No anno seguinte vi-a 
na clinica do dr. Franchini com o corpo e prin
cipalmente a cabeça cheios de gommas, n'um es
tado verdadeiramente miserável. Ignoro o destino 
que essa doente teve. 

Essa reacção tem diminuído o numero das 
tuberculoses cirúrgicas e com tão louvável esforço 
que lhes tem arranjado um tratamento eíficaz ex
clusivamente medico. Para algumas formas, onde 
a maior parle das vezes é o desmazelo do doente 
ou da família que as occasiona e se não digo 
sempre é porque a falta de meios e o desamparo 
das classes miseráveis desarmam completamente 
p medico, para algumas formas, ia dizendo, a çi-
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rurgia ainda é util desde que seja conduzida com 
prudência e se torne avara nos tecidos que eli
mine. 

A orientação actual do estudo da tuberculose 
cirúrgica, difficulta extraordinariamente a sua de
finição. Poder-se-ha chamar cirúrgica, uma lesão 
que tanto pôde ser tratada por meios medicos 
como por cirúrgicos? Evidentemente que Hão. E' 
o erro fatal d'acceitar como critério d'uma defini
ção uma base eminentemente variável. 

Lannelongue procurando essa base na natu
reza, na forma e na sede da tuberculose não en
controu caracter distinctivo. Para elle «a distin- * 
cção existe todavia e o que a origina é o concurso 
d'uni certo numero de condições que se encon
tram ou não simultaneamente: estado geral do 
individuo, rasoavel durante muito tempo apezar 
d'uma lesão muitas vezes avançada ; delimitação 
do mal, sobre toda a extensão do qual se pódc 
mais ou menos actuar; a sede era fim, n'uni ponto 
onde a intervenção é possível. » 

A tuberculose cirúrgica é um termo transitó
rio, como toda a therapeutica cirúrgica. Serviu já 
e actualmente começa a declinar a sua existência 
para bem cedo desapparecer na voragem do pro
gresso. 

Ainda hn porém uma modificação que v (ttè 
pôde introduzir para atigmeiítar o seu valor u 
precisar melhor a sua natureza. 

Na historia dos doentes, principalmente nos 
attingidos de lesões osteo-articulares, é frequente 
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encontrar nos ascendentes, uma íamilia de tuber
culosos. Transcrevo dos meus apontamentos esta 
nota d'uiiia doente que também não figura nas 
observações, por não a ter podido seguir com
pletamente: doente Ermelinda de Jesus, da eii-' 
fermaria de Clinica Cirúrgica, para onde entrou 
em 25 de fevereiro de 1908 com uma osteite do 
femur 'e perturbações articulares (theumalismo 
tuberculoso) do joelho correspondente. Antece
dentes.— Tinha a mãe viva; o pae fallecera tu
berculoso. D'esté casal houve cinco filhas: a mais 
velha morreu com a doença do pae; a immediala 

(' era doente, parecendo possuir também a mesma 
doença; a terceira era de todas a mais saudável. 
A' excepção da mais nova, todas casaram e das 
casadas só a segunda não teve filhos. A mais ve
lha teve nove e d'esses só um era vivo; a terceira 
teve quatro : um morreu, dois eram doentes e um 
saudável; a doente teve um aborto e três filhos: 
dois morreram, o vivo era saudável. Em resumo 
de 17 netos (incluindoo aborto) ficaram vivos 
apenas cinco e n'estes havia só um saudável. O 
marido da doente era bastante saudável. . . 

Com o mesmo fim inclui no meu trabalho a< 
obs. vir. 

Esta ascendência encontra-se constantemente 
quando o doente sabe das informações e conhece 
a sua familia mais directa. 

Uma tal constância não permittirá affirmai-

que estas lesões sejam um produeto da heredo-
tuberculosa? 
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Para mim isso é um ponto de fé e assim 

vejo que todas as lesões que constituem a tuber
culose cirúrgica entram perfeitamente no grupo 
da hercdo-tuberculose. Só a tuberculose cutanea 
pódc na lguns casos fazer excepção pela sua pro
veniência exterior. 

Assim mesmo ainda poderia sujeitar-se á 
discussão c tornar-se um producto combinado da 
hereditariedade e da infecção. 

As tuberculoses pulmonar e intestinal lor-
nar-se-iam as tuberculoses adquiridas. 

Em r e s u m o : — A divisão da tuberculose em 
medica e cirúrgica, não pôde subsistir porque lhe 
falta a base da sua distincção. A divisão em tu
berculose adquirida e tuberculose hereditaria tem 
uma base verdadeira, que lhe fornece a palholo-
gia geral. Estas duas expressões correspondem e 
substituem vantajosamente as duas primitivas. 
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Tratamento 

A divisão da luberculose tem aqui uma appli-
cação. Emquanto que as tuberculoses adquiridas, 
embora susceptíveis de cura, teem um tratamento 
reduzido e incerto, as tuberculoses hereditárias 
teem um tratamento vastíssimo e de effeito muito 
mais seguro. 

Uma parte desse tratamento é com m um ás 
duas formas e só por isso a tuberculose adquirida 
merecerá talvez uma ou outra referencia. 

As regras a que tem de obedecer o tratamento 
são, para Lebert, quatro, assim formuladas: mo
dificar a crase sanguínea ; attingir as causas ex
teriores capazes de conservar a doença ; cum
prir as indicações referentes ás localisações ; re
parar as deformidades. Essas regras podem ser 
simplificadas; basta estabelecer duas indicações: 
a modificação do vicio nutritivo e a reparação 
das lesões que esse vicio provocou. Para a pri
meira os recursos são fornecidos pela hygiene e 
pela pharmacologia; a segunda é da alçada da ci
rurgia. 
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Bem ou mal empregados, estes recursos são 
desde ha muito utilisados pela clinica ; mas em 
todos os tempos foram sempre os primeiros, que 
mereceram a preferencia. 

Occorrc-me citar, apenas a titulo de curiosi
dade, algumas das praticas seguidas pelos antigos. 
E' bom sempre recordar os usos e costumes que 
passaram porque elles são marcos por onde nós 
avaliamos os progressos que as sciencias effe
ctua m. 

No domínio da superstição havia uma prática 
antiquíssima, de cura das escrófulas que consistia, 
em o doente ser tocado por uma mão real. Era . 
costume dos povos do norte da Europa, mas os 
reis da Inglaterra e da França chegaram a pos
suir esse privilegio. Esta crença, que não pre-, 
valeceu sempre, tem hoje a corresponder-lhe a 
confiança que o publico deposita em todos os , 
charlatães e em todas as panaceas cuja reputação, 
é sempre firmada no reclame estrondoso, remé
dios que se furtam á experimentação e a que 
alguns medicos ( ? ! ) por vezes associam, sem es
crúpulo, o seu nome. 

Pelo tempo fora empregaram-se meios d'aï-
gum valor therapeutico, mas que nós podemos 
chamar barbaridades : os exutorios como o sede-
nho na nuca para as ophtalmias rebeldes, as mo-, 
xas, as riscas de fogo, as fricções com pomada, 
estibiada ; este ultimo principalmente, deixava 
marcas indeléveis que desfiguravam completa-; 
mente o doente quando applicado na cara. 
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Fazia-se Constantemente o tratamento anti-
phlogislico pelos derivativos: sangria, sanguesn-
gas, ventosas eschnrificadas e purgantes ; n'c>te 
grupo entrava ainda a hydropalhia de Priessnitz, 
ingestão de grandes quantidades de liquido se
guida d'uma provocada e abundante sudação. 

O numero de substancias medicamentosas, 
esse então era enorme. D'esse uso poucas preva
leceram ; algumas teem boje uma larga applicação, 
outras, apezar d u m valor incontestável, foram, 
sem se saber porque, abandonadas pela clinica. 
Dessas fallarei no decorrer da minba descripção, 
apontando quando puder a primeira data da sua 
applicação. 

Quasi se pôde dizer que não ha hygiene es
pecial para estas doenças ; para cilas bastam os 
preceitos geraes desde que sejam applicados na 
sua totalidade. 

A alimentação deve ser feita, como alé para 
os sãos, com géneros de boa qualidade. Tudo o 
que o appetite pedir poderá ser usado sem incon
venientes. 

E' bom comtudo que a alimentação se cinja 
pouco mais ou menos a estes alimentos: Sopas 
substanciaes, carnes suceulentas, legumes, fari
nhas, fruclos bem sazonados, vinho addicionado 
d'agua, ou cerveja. 

O regimen deve ser mixto não só para que o 
organismo lórme íacilmente a sua ração alimen
tar mas também porque o uso de vegetaes é me
nos toxico que o da carne e combale a constipa-
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cão, habitual n'estes doentes. Deve ainda ser mi
nistrado em pequenas quantidades de cada vez e 
muitas vezes por dia. 

A habitação devp ser bem ventilada e visitada 
demoradamente pelo sol. Escolhe-se o aposento 
que receba o sol logo de manhã para que o doente 
possa fazer uso de banhos de sol, para que não 
demore a reacção depois dos banhos frios e para 
que, despido, execute com uma maior liberdade 
de movimentos todos os exercícios de gymnastica 
medica. 

O ar das agglomerações humanas é pouco be
néfico. As municipalidades criam boje jardins de 
modo a espalhal-os por todos os bairros, medida 
excellente porque as arvores são magníficos depu-
radores do ar ; mas está provado que essa área 
de depuração é restricta e limitada logo pelas pri
meiras casas. Essa medida tornar-se-ia completa 
se fosse possível dar um jardim a todas as ruas . 

E' ao ar da aldeia, marítimo, ou da montanha 
que estes doentes se devem entregar. O ar marí
timo tornou-sc ultimamente quasi que um agente 
therapeutico especifico. 

Nas lesões mínimas a curta permanência que 
exige o uso dos banhos é bastante para as curar 
completamente. Nas lesões mais avançadas o tra
tamento tem de ser mais intensivo, é preciso apro
veitar todas as vantagens da estação marítima : 
o ar, o banho, o sol, o descanço, a recuperação 
das forças pelo augmento do appetite, etc., demo-
rando-se ahi o doente por largo tempo. 
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Nout ros paizes povoa-se a beira-mar de sa
natórios c, com orgulho verifica-se que o arsenal 
cirúrgico para nada mais serve que para orna
mento das vitrines; o nosso apenas conta dois o 
que, em lace do numero de doentes existentes, 
toma uma proporção muito inferior. 

E' o medico quasi sempre arrastado a substi
tuir estes recursos naturaes por uma therapeutica 
différente, pharmacologica ou cirúrgica ; tem po
rém a felicidade de ahi encontrar ainda recursos 
valiosíssimos. 

O primeiro logar é occupado pelo óleo de fí
gado de bacalhau, medicamento empregado ha 
mais d'uni século nas margens do mar Báltico, 
introduzido depois na Allemanha, mais tarde na 
França e em seguida generalisado. Deve ser usado 
na dose diária de 30 gr.s durante muitos mezes, 
descançando todos os mezes alguns dias ou alter
nando com outras substancias, principalmente os 
iodelos. E' um medicamento complexo, d'uni va
lor simplesmente empírico mas por todos reco
nhecido. 

A repugnância que elle merece a alguns doen
tes levou a exploração mercantil a addicionar-lhc 
ou subtrair-lhe substancias que tornassem mais 
agradável a sua ingestão. Ora é preciso convir 
que assim modificado, será tudo menos o óleo 
prescripto pela clinica ou um succedaneo como 
gratuitamente se affirma. E' preferível convencer 
o doente a usar o remédio tal como elle é ou es
colher um outro medicamento do grupo dos to-
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nicos, a não ser que elle prefira deixar-se ex
plorar. 

i Os iotlctos, quer o iodeto de potássio quer o 
iodeto de ferro, teem por vezes uma acção cura
tiva, manifesta principalmente nas hyperlropliias 
ganglionares, mas tão ampla que o seu ensaio nas 
outras lesões é sempre justificado. 

Nas enfermarias de clinica cirúrgica empre-
gava-se, principalmente nos menores, uma prepa
ração da Ph . P . com excellente resultado, o xarope 
iodo-tannico. A esta preparação é costume addi-
cionar-se-lhe os phosphatos ou os glycero-phos-
phatos, addicção que em nada a prejudica. 

Os mercuriaes e entre elles o bichlorelo de 
mercúrio preconisado por Kopp, de Hanan, na 
Allemanha e por Phillips, em Londres e d'uni 
valor discutível para Lebert, estão hoje cm parle 
abandonados. Comtudo elles são ainda d'uni largo 
emprego em certas affecções escrofulosas, como o 
precipitado amarello e os calomelanos em ophtal-
mologia e como o sublimado corrosivo nos pensos 
vulgares. 

0 mercúrio tem porém uma acção modifica
dora geral altamente aproveitável, desde que seja, 
aqui mais que nas lesões syphiliticus, ministrado 
por via hypodermica. Os resultados pouco anima
dores de Lebert talvez sejam tributáveis da má 
administração que antigamente se efiectuava e que 
tornava incerta a cura da propria syphilis. 

O mercúrio em injecções só foi applicado na 
doente da obs. vt na qual se não encontraram os 
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mais leves vestígios de syphilis hereditaria, e com 
• essa applieação o estado da ulcera melhorou como 
até ahi se não observara. 

Os arsenicaes completam este primeiro grupo 
que pôde chamar-se o dos tónicos geraes. São 
elles os preferidos todas as vezes que se encontra 
uma intolerância invencível para o óleo de íigado 
.de bacalhau. Licores de Pearson e de Fowler, 
anhena l e cacodylnto-de Soda são preparações que 
se equivalem e que merecem a maior confiança. 

Qualquer tratamento local pôde ser feito com 
substancias medicamentosas ; momentâneo, com 
o fim apenas de limpar o foco, ou demorado, 
pondo em contacto substancias diversas: anli-
septicas, adstringentes, excitantes, etc. 

Para o primeiro fim, os mais empregados, 
por ordem da sua importância são : a agua oxi
genada, o sublimado corrosivo, o permanganato 
de potassa, a agua iodada e ainda a agua pheni-
ca ; raras vezes é preciso empregar taes anlisepti-
cos, a agua fervida é bastante desde que se res
peitem todas as regras da asepsia. 

Os segundos lêem contra si a facilidade d'in-
quinação por agentes extranhos, sujam o foco, 
tornam-se por fim agentes extranhos e provocam, 
pela irrilação, uma maior suppuração nem sem
pre proveitosa. 

Para orientar a lesão inmi determinado sen
tido vale mais, depois d'uma asepsia perfeita, a 
çauterisação com nitrato de prata, tintura d'iodo, 

v* calor sêcco (Verneuil), etc. 
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Algumas affecções beneficiam com a massa
gem prudentemente conduzida, principalmente 
quando se procura um effeito analgésico ou toni
ficar algum grupo muscular. 

Os banhos sulfurosos para certas affecções 
cutâneas e, pelo calôr, para as affecções rheuma-
tismaes, levam a aconselhar as estações thermaes. 
As curas produzidas fizeram porém estender o 
seu uso a muitas outras lesões ; quasi sempre 
n'este caso é a realisação dos preceitos liygienicos 
apontados que produz os resultados que augmen-
tam o numero das suas indicações. 

Não ficaram certamente mencionados n'esta 
exposição todos os recursos, o que me demoraria 
largo tempo, mas a referenciai que fiz aos princi-
paes permitle-me passar a descrever a therapeti-
tica cirúrgica. 

Já, incidentalmente, foram apontados meios 
cirúrgicos, tão difficil é estabelecer uma barreira 
nitida entre os dois grupos de meios therapeu-
ticos. 

A cirurgia offerece dois metbodos distinctos: 
sangrento e não sangrento, a cirurgia sangrenta 
podendo ainda ser conservadora ou mutiladora. 

A audácia, que permittiu o advento da ase-
psia, levou o cirurgião a toda a parte do organis
mo, para extirpar o foco qualquer que elle fosse. 

A reacção que os desastres provocaram le
vou a cirurgia a intervir apenas nas tuberculo
ses locaes d'onde ultimamente tendem ainda a 
desalojal-a. 
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Ora se uma amputação da coxa por arthrite 
do joelho não é curar a arthrite mas sim mutilar 
um membro, também muitas vezes abandonar á 
natureza a cura d'uma lesão é tarefa que pôde 
custar uma vida. E' preciso não ser intransigente 
em qualquer dos campos ; vale mais actuar se
gundo as circumstancias que se offerecerem, o que 
conduz a admittir a vantagem da cirurgia conser
vadora. 

Lebert já asseverava que as amputações nos 
escrufulosos deviam ser praticadas o mais rara
mente possivel. 

Le Dentu (*) estabelecendo as indicações ope
ratórias diz-nos: « . . .Escusado será insistir sobre 
as indicações das arthrectomias, resecções e am
putações. Limitar-me-ei a dizer que só se deve 
renunciar aos methodos menos radicaes quando 
a importância das lesões seja tão grande que tire 
todas as probabilidades de successo. E ' preciso 
empregar aquellas quando a affecção segue o seu 
curso apezar d'uni pertinaz tratamento não san
grento; quando o doente ultrapassou os 15 annos 
e não attingiu pelo menos 40 a 50; quando não 
existem n'outros pontos lesões tuberculosas gra
ves; quando as lesões são bem localisadas ou na 
articulação ou nas extremidades articulares dos 
o s s o s . . . A amputação é a ultima ratio se as con
dições inversas se apresentam.» 

O Le Dentu et Delbet — Traité de chirurgie. 
8 
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Nos melhodos não sangrentos empregam-se a 
immobilisação, a compressão e a revulsão em cer
tas affeoções articulares, quando ha uma tendên
cia fibrosa que por si só pôde curar a lesão. Nos 
trajectos e íocos purulentos injectam-se substan
cias modificadoras, porém com resultados incer
tos, como o acido acético, nitrato de prata, tintura 
d'iodo, naphtol camphorado, ou elheroleo d'iodo-
formio a 5 °/(. 

Lannelongue préconisa com o fim de enkys-
tar as lesões, a injecção de chloreto de zinco; 
substancia esclerogenea, profundamente até ao es
queleto e deposta, circumdando a lesão, de modo 
a isolal-a do resto do organismo. Este methodo 
esclerogeneo tem poucos adeptos e não é corrente 
a sua pratica. Nunca o vi applicar a não ser mo
dificado d'esle modo : a injecção do chloreto de 
zinco no próprio foco, com o fim de n'elle provo
car a esclerose. 

Algumas vezes é preciso recorrer a processos 
intermediários: a curelagem, a excisão e a ther-
mo-enuterisação para libertar a lesão das fungo-
sidades ou das partes molles já necrosadas e que 
os outros meios não podem eliminar. 

A cirurgia sangrenta varia com cada órgão: 
ou abre largamente o foco e sublrahe os tecidos 
doentes o que a torna conservadora, ou elimina 
o órgão, e, n'este caso cortando por largo, toi'-
nando-se mutiladora. Quasi sempre a primeira 
termina por uma resecção óssea — um fragmento 
pecrosado — que rehabilita o doente a uma cura 
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6' que,' coin as modificações introduzidas por 
Oilier, pôde permittir a reconstituição da peça 
sequestrada. 

A segunda é raras vezes praticada, porque, 
depois de gastos todos os outros recursos, lam
bem não é uma lesão de molde a permittir um 
êxito ao cirurgião. Se é praticada n'estas condi
ções, a cura é perfeitamente aleatória porque d'ahi 
a pouco tempo virá o desengano. Algumas ope
rações felizes traduzem apenas a impaciência do 
cirurgião; que para ellas outros meios haveria a 
escolher prova-o o processo de que vou fallar 
agora. 

0 melliodo de Píer.—Baseado sobre este facto, 
observado por muitos auetores, de que as lesões 
cardíacas que acarretavam uma estase na circu
lação pulmonar eram incompatíveis com a exis
tência da tuberculose n'esse apparelho, Bier apro
veitando tentativas esparsas na sciencia, estendeu 
essa estase a outros órgãos com o fim de curar 
as diversas lesões tuberculosas, erigindo assim 
um processo curativo qualificado de «o maior 
progresso que fez a lherapeutica cirúrgica desde 
Lister.» 

Como nas autopsias se verificasse que as le
sões tuberculosas do pulmão eram invadidas por 
tecido fibroso, o seu processo habitual de cura, 
julgou-se por algum tempo que era ainda por 
formações fibrosas que nos outros órgãos se effe-
ctuava a cura. 
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Era no inicio ainda das experiências quando 
a technica e as indicações estavam por estabele
cer, que reinava essa opinião. Mais tarde porém, 
a hypothèse da formação fibrosa foi posta de 
parte porque se verificou que a estase era o exa
gero do processo inflanimatorio normal, que por 
ella se provocava uma phagocytose mais intensa, 
desembaraçando a região d'aquellas producções 
mórbidas com pequeno prejuízo da morphologia 
e physiologia dos órgãos. 

O methodo tem já larguíssimas applicações : 
é empregado nas aífecções agudas e chronicas, 
tuberculosas ou não ; tem variantes de technica 
que exigem, na sua applicação, uma escolha a 
que não pôde ser extranho o tino clinico. 

Bier tem dois modos de obter a estase n'um 
dado território : ou retardando o curso do san
gue venoso por meio de ventosas seccas applica-
das na região doente e por faixas elásticas postas 
acima da lesão ou provocando um affluxo de san
gue arterial por meio de caixas d'ar quente, onde 
o ar circula a uma temperatura superior a 100°. 

D'estas duas hyperhemins, a passiva, isto é, 
a primeira, tem uma mais larga applicação, é 
mesmo d'uni manejo mais lacil e d u m dispêndio 
reduzido. 

A faixa elástica é applicada, depois d'una 
penso bem feito se ha communicação do foco com 
o exterior, enrolando, como se fosse uma ligadu
ra, n u m a s seis voltas o membro doente um pouco 
acima da lesão ; refiro-me a um membro porque é 
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akï otiâë eiia ê mais facil e mais commummente 
empregada. Deve haver um certo grau de constri-
eção mas graduada de tal modo que a circulação 
se não suspenda; o alarme é dado pela côr violá
cea e pelo arrefecimento da região hyperhemiada. 

A faixa permanece de 2 a 22 horas conforme 
a chronicidade ou a agudeza do processo mórbido, 
podendo comtudo ser retirada ao fim de qualquer 
hora se se torna incommoda para o doente. Es-
pera-se para a applicação seguinte que o oedema 
provocado pela da véspera tenha desapparecido o 
que se pôde iavorecer pondo o memhro n'uma 
attitude elevada. 

As ventosas sãò applicadas pelo auetor du
rante cinco minutos mediando cada vez três mi
nutos e isto repetido seis vezes o que dá uma du
ração approximada de r>/4 d'hora. 

Entre nós, no Porto, o melliodo quasi não 
tem tido applicação. Em 1896 o prof. Luiz Viegas 
recolhia na sua dissertação de concurso duas 
observações cujas conclusões transcrevo : « Fi-
cou-nos a impressão de que mais algum tempo 
de tratamento pela congestão venosa levará á 
cura da lesão, que Ião rebelde se mostrou a lodos 
os outros methodos therapeulicos — obs. LXXVI ; 
. . . tudo leva a crer que uma longa permanência 
n'este tratamento produzirá, não diremos a cura, 
mas melhoras taes que compensem sobejamente 
os incominodos d'esté melhodo therapeulico — 
obs. LXXVII ». 

Parece que em seguida só continuou a ser 
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applicado na enfermaria nv°'9 e na consùka'ëxteriia 
annexa a esta enfermaria. A' excepção d'ëste ser1

viço regular só tem havido experiências archiva

das na dissertação inaugural (1907) do dr. Ál

varo Carvalho e na presente these. 
Só estas ultimas seguiram a techiiica ado

ptada ultimamente pelo auctor por conselho do 
dr.. Feileira que, em Berlim, estudou com o an

tigo professor de ■Bonn a pratica do seu methodo. 
As conclusões que permittem tirar as obser

vações que obtive são de pouco 'vàlôr para um 
trabalho d'estatistica, mas ainda assim animado

ras para proseguir na sua execução. 
Os casos que tratei n'este ultimo anno não 

foram escolhidos, aproveitei os doentes que por 
outros motivos iam parar ás nossas enfermarias. 

N'esses mesmo, houve pequenos proveitos a 
registar para o methodo e se elle se encontra 
associado a outros tratamentos, é fácil separar a 
parte que lhe pertence. 

A pratica do methodo não pôde isólarse da 
restante therapeutica : uma osteomyelite ou uma 
osteoarthrite com formação de sequestro, não 
pôde evidentemente evolucionar para a cura sem 
a extracção d'esse sequestro, o organismo sendo 
impotente, como é, para absorver, por exemplo, 
uma diaphyse completa. 

Julgo mesmo que â íalha do methodo é pro

vocada mais vezes por uma interpretação incom

pleta da variedade clinica que se apresenta ou 
por uma imperfeição de tcehnica. 
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Pelas hesitações que algumas vezes senti, 
comprehendo que um ou outro experimentador 
chegasse a tornar-se adverso ao methodo. Assim 
passo a transcrever uma d'essas conclusões, a de 
Rohert Dupont: (]) Sobre dez casos agudos — Fra
ctura complicada do femur, terminada por ampu
tação— Ferida do punho, idem—Phlegmão da 
mão, cura (obs. pouco proveitosa) — Arthrite go-
nococcica, ar throtomia—Gangrena senil d'um 
dedo do pé, amputação — Ferida da mão, incon-
clusa — Anthraz da nuca, cura — Phlegmão da 
axilla e adenite suppurada do pescoço, por ven
tosas, obs. inconclusas — e sobre quatorze casos 
chronicos não obteve resultados favoráveis. 

Mas como procedia elle? não porfiando no 
tratamento, pois, com o pretexto de presar mais 
a vida do doente, punha de parte o methodo com 
a maior facilidade, quando algum incidente ines
perado lhe apparecia. 

Que, comparando os resultados que obtive 
com as conclusões que outros experimentadores 
teem tirado, se permitia affirmai- que o methodo 
tem os seus insuccessos é perfeitamente legitimo; 
mas que se torna uma lei necessária em thera-
peutica, o seu emprego antes de decidir uma ope
ração e principalmente uma amputação não é 
também menos verdadeiro. 

(') Revue cie Qipurgie, n.° 2 — 1909. 



PROPOSIÇÕES 

Anatomia descríptiva. — As anomalias dos ór
gãos teem sempre uma interpretação phylogenetica. 

Physlologla humana.— 0 organismo é um som-
matorio de glândulas. 

Materia medica. — As curas das estações hydro-
mineraes estão mais vezes nas condições mesologicas que 
no uso das suas aguas. 

Páttiologia externa. —Da efflcacia do tratamento 
mercurial não se deve inferir que o doente seja sempre 
um syphilitico. 

Medicina operatória. — A pleurotomia, mesmo 
combinada ás operações d'Estlander ou Qnénu, é, nas 
pleurisias tuberculosas um péssimo recurso. 

Partos. —A vida da mulher é ameaçada momen
taneamente pela gravidez e aceidentada continuamente 
pela esterilidade. 

Páttiologia interna. — Em nevropathia as enti
dades mórbidas são menos frequentes que os typos clí
nicos. 
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Anatomia pathologica. — O fibroma uterino ê 
uma esclerose. 

Medicina legal. — Na clinica das nossas Associa
ções de Soccorros, o medico.perde e o doente pouco ou 
nada lucra. 

Pathologia geral.— A febre deve ser sempre 
combatida mas nunca sem ter sido interpretada. 

Hygiene.— A moda é necessária porque a par das 
suas ridículas creações, fornece um ou outro melhora
mento no vestuário. 

Physiologia geral. — Toda a reproducção é se
xuada. 

Anatomia topograpítica. — Daeme a região e eu 
farei o diagnostico. 

y j s t o Pôde imprimir-se 

A. Brandão. A. Brandão. 



ERRATAS 
Pag. 28 — linha 33 — e esthetoscopicos — esthetoscopicos 

» 34 — » 13 — Vladimiroff-Mikulick — Wladimirofl-Mikulicz 
> 41 — » 30 — sob-maxillares — sub-maxillnres 
» 47 — » 13 — espeno-pneumonia — espleno-pneumonia 
> 50 — > 17 — dyspenêa — dyspnêa 
» 58 — » 1 — cabia - caviá 
> 67 — » 28 — cabias — caviás 
» 67 — » 28 — ecclosão — eclosão 
» 68 — » 40 — calcários — calcareos 
> J18 — » 18 — hystogenese — histogenèse 
> 72 — » 11 — uieningeas — meninges 
» 85 — » 6 — rheumathismo — rheumatismo 
» 102 — ► 27 — das — dar 
» 108 — » 31 — tuberculosa — tuberculose 
» 118 — » 7 — por conselho do — aconselhada por o snr. 

As expressões : têm, n'um n'esses, etc. — que uma ou outra vez 
apparecem no decurso da obra, substituilasá o leitor por est'ou

tras mais correctas: teem, num, nesses.,. 
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