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A applicação que vi fazer, ao Ex.mo Snr. Dr. 
Thiago d'Almeida, da cuti-reacção de von Pirquet 
no diagnostico da tuberculose, suggeriu-me a idêa 
de aproveitar este assumpto, para sobre elle prestar, 
perante a Escola Medico- Cirúrgica do Porto, a ultima 
prova do meu curso. Debaixo da direcção do illustre 
Professor de clinica medica, fiz aquella reacção em 
diversos doentes, e da comparação dos resultados ob
tidos com aquelles que a observação clinica me forne-
neceu, procurei ajuizar do seu valor. 

Na pratica clinica, tanto o diagnostico precoce da 
tuberculose como o diagnostico differencial, que ê ne
cessário estabelecer entre as múltiplas formas d!essa 
doença e os outros processos mórbidos com que se po
dem confundir, offerecent difficuldades que muitas 
vezes os clínicos mais hábeis e experimentados não 
conseguem vencer. 



Se a observação e a experiência confirmassem, de 
uma maneira positiva, o valor d'uni processo tão sim
ples e inoffensivo como é a cuti-reacção, veríamos 
realisado o sonho que tanto tem alvoroçado a clinica, 
e resolvido um dos seus problemas de maior impor
tância. 

O peqtieno numero de observações que tive occa-
sião de fazer, não permitte tirar conclusões definiti
vas sobre um assumpto que precisa ser estudado de
moradamente, com todo o cuidado. Porém, se o meu 
estudo despertar o desejo de fazer novas investiga
ções, em alguém que, dispondo de mais tempo, tenha 
também maior competência do que eu, não terá sido o 
meti trabalho completamente inutil. 

Ao Snr. Professor Thiago d'Almeida, e a todos 
os que me auxiliaram na elaboração da minha these, 
aqtà registo o mais profundo reconhecimento. 



Primeira Parte 

i 



CAPITULO I 

H i s t o r i a 

Em 1906, von Pirquet mostrou que a revaccina-
Ção jenneriana, praticada muitos annos depois da 
primeira vaccinação, se caractérisa pela evolução rá
pida da erupção. Pelo contrario, quando se revacci
na um individuo alguns mezes somente depois da 
primeira vaccinação, o organismo reage muito rapi
damente, e algumas vezes nas primeiras 24 horas, 
formando-se uma pequena papula no ponto da ino
culação. 

O auctor attribue á acção dos anticorpos esta 
reacção precoce, que nunca se dá em indivíduos que 
não tenham sido previamente vaccinados. 

Passando da vaccinação jenneriana a outras doen
ças infecciosas, como a tuberculose, mostrou que 
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phenomenos semelhantes se dão n'esta ultima doen
ça. A inoculação cutanea, superficial, feita com uma 
pequena quantidade de tubèrculina, provoca nos in
divíduos tuberculosos uma reacção precoce, o que 
nunca se observa nos indivíduos sãos. 

Baseando-se n'estes factos, von Pirquet commu-
nicou, em 8 de maio de 1907, á Sociedade de Medi
cina de Berlim, um novo processo de diagnostico da 
tuberculose. 

O processo empregado por von Pirquet era o se
guinte : deitava algumas gottas de tubèrculina 11'um 
ponto do braço, onde depois fazia uma escarificação, 
com o fim de a fazer penetrar na derme. 

Nos indivíduos portadores de tuberculose, via-se 
apparecer uma pequena papula no ponto escarificado, 
um ou dois dias depois da inoculação. 

Segundo von Pirquet, a reacção nas creanças é 
positiva em quasi todos os casos de tuberculose, ex
cepto na forma miliar e no ultimo período da menin
gite, em que é negativa; quando a localisação do ba-
cillo de Koch se faz nos ossos ou nos ganglios, é que 
a reacção se observa com maior nitidez. 

Von Pirquet, porém, não considera a reacção 
como elemento importante de diagnostico, senão nos 
primeiros annos de vida. 

A memoria de von Pirquet deu immediatamente 
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logar a numerosos trabalhos, com o fim de apreciar 
o valor de um methodo, cuja simplicidade technica 
parecia pôr, emfim, nas mãos do clinico, um meio de 
diagnostico da tuberculose extremamente simples. 

Vallée, que primeiro estudou a cuti-reacção nos 
animaes, notou a ausência de qualquer reacção nos 
indivíduos indemnes de tuberculose; pelo contrario, 
nos tuberculosos, viu apparecer uma infiltração aver
melhada, no fim de 24 horas. Apesar das experiên
cias negativas de Arloing, numerosos auctores vie
ram apoiar as investigações anteriores de Vallée; 
Moussu nos animaes, Sicard e Descomps, Dufour e 
Bruslé, Abrami e Burnet, Olmer e Terras, Ferrand e 
Jules Lemaire, em clinica humana, obtiveram nume
rosos resultados positivos. 
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CAPITULO II 

T e c h n i c a o p e r a t ó r i a . D e s c r i p ç ã o . 
Evo lução . F o r m a s 

c l i n i c a s e d i a g n o s t i c o 

Os experimentadores que, depois de von Pirquet, 
têm estudado a cuti-reacção, introduziram algumas 
modificações no manual operatório preconisado pelo 
auctor do methodo. 0 ponto essencial, porém, sub
siste: a introducção na derme de algumas gottas da 
solução de tuberculina, por meio de uma ou de mui
tas escarificações. 

A technica que seguimos nas nossas observações 
foi a seguinte : depois de devidamente aseptisada a 
pelle do V deltóide, fizemos três series de escarifi
cações, com um vaccinostylo individual ; cada serie 
tinha duas escarificações distantes uma da outra dois 
millimetros, e occupava um dos vertices de um trian
gulo equilátero, tendo três a quatro centímetros de 
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lado. Estas escarificações foram feitas de maneira a 
não obter grande fluxo de sangue, mas somente a 
produzir, no fundo da ferida, uma espécie de orvalho 
avermelhado. 

Sobre duas séries de escarificações, collocámos a 
cuti-tuberculina de Calmette, do Instituto Pasteur de 
Lille, e, na outra, agua distillada esterilisada, para ser
vir de testemunha ; deixámos seccar durante dez a 
quinze minutos de exposição ao ar, e, em seguida, 
fizemos um penso com gaze esterilisada. 

Podendo revestir différentes formas, a cuti-reac-
Ção presta-se mal a uma descripção única, mas apre
senta caracteres geraes, que vou descrever, desde o 
inicio até ao fim da sua evolução. 

Nos pontos escarificados, quaesquer que sejam as 
substancias empregadas, produz-se um ligeiro rubor, 
que se estende a uma pequeníssima distancia de cada 
lado dos bordos da ferida e subsiste durante uma ou 
duas horas. Quando a crosta, que enche o sulco das 
escarificações, se forma, o erythema desapparece, pelo 
menos nas escarificações testemunhas. 

Nas escarificações recobertas com cuti-tuberculi
na, ou o erythema desapparece definitivamente, como 
nas testemunhas, ou desapparece e volta de novo, 
quando a reacção se torna positiva; outras vezes 
ainda, emquanto desapparece o erythema traumático 
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das escarificações testemunhas, persiste o das escari
ficações com cuti-tuberculina, estendendo-se progres
sivamente. 

Depois de um tempo variável, dá-se a elevação da 
zona de reacção, formando-se uma papula á super
ficie da epiderme, que se vê nitidamente de perfil ou 
se sente pelo tacto, passando o dedo sobre a zona 
reaccional. Algumas vezes a crosta é levantada por 
um exsudato esbranquiçado, que dá á escarificação 
um aspecto cremoso, e deixa sahir um liquido ama-
rellado, quando se rompe. Ao mesmo tempo, ou um 
pouco mais tarde, produz-se um outro phenomeno 
que tem grande valor, porque nos casos duvidosos 
torna-se o elemento mais importante de diagnostico 
differencial : é o endurecimento. A zona de reacção 
forma um só bloco independente, adhérente á derme, 
e movei sobre os planos profundos. 

São três, portanto, os caracteres communs a toda 
a cuti-reacçâo positiva : rubor, papula e endureci
mento. 

O rubor, a papula e o endurecimento ficam es
tacionários durante tempo variável, e, em seguida, a 
reacção diminue progressivamente, terminando por 
não deixar vestígio algum dos phenomenos que ahi 
se passaram. 

O primeiro signal de regressão é um descolamen-
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to da epiderme ao nivel dos lábios das escarificações. 
A cor modifica-se também : a principio rosea, trans-
forma-se num vermelho intenso no periodo de esta
do. Quando começa a regressão a côr é vinosa, com 
um aspecto ligeiramente violáceo, succedendo a esta 
uma côr acobreada, semelhante á das syphilides ter
ciárias. 

A medida que estas cores se vão succedendo, 
vae-se accentuando o descolamento da epiderme. A 
zona reaccional cobre-se de uma descamação mais 
ou menos intensa e a crosta de cicatrisação cahe. O 
endurecimento diminue também progressivamente, e 
desapparece quando a zona reaccional toma a côr 
acobreada. Não fica, por fim, mais do que o traço das 
escarificações, não sendo possível reconhecer se hou
ve uma cuti-reacção positiva ou negativa, ou uma 
simples escarificação testemunha. 

Em virtude do polymorphismo da cuti-reacção, 
torna-se necessário indicar alguns dos aspectos que 
ella apresenta, e que, constituindo por assim dizer as 
suas formas clinicas, servem de base á classificação 
de Sicard, que adoptei, em virtude de ter empregado 
a technica operatória seguida por este auctor. 

Assim, considerarei quatro formas: cuti-reacção 
negativa, fraca, media e forte. 
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i.° Cuti-reacção negativa : — as escarificações co-
brem-se d'uma crosta escura sem zona inflammatoria. 

2.° Cuti-reacção fraca:—em volta de cada es
carificação fórma-se uma zona avermelhada, erythe-
mato-papulosa, sem confluência com a zona erythe
matosa da escarificação visinha. 

3.0 Cuti-reacção media: — dá-se a confluência 
erythematosa entre a zona inflammatoria das duas 
escarificações. 

4.0 Cuti-reacção forte: — fórma-se um bordalete 
œdematoso em volta da papula, e o tecido cellular 
subjacente ás escarificações torna-se sede de um oede
ma de apparencia urticariana. 

O diagnostico da cuti-reacção é fácil, quando se 
dão os phenomenos que acabo de descrever. Nos ca
sos duvidosos o endurecimento permitte affirmai' que 
se trata de uma cuti-reacção positiva, porque este 
endurecimento nunca existe quando a seguir á esca
rificação se produz uma simples zona inflammatoria. 



Segunda Parte 

OBSERVAÇÕES 



CAPITULO I 

OBSERVAÇÃO I 

L. P. R . . . , de 40 annos, casada, domestica, na
tural da Regoa; tabeliã 1:236. 

HISTORIA DA DOENÇA. — Ascite ; hydro-thorax di
reito ; neoplasia mesenterica. 

Foram-lhe feitas 3 paracenteses, extrahindo-se : 
Na i.a (11 de dezembro de 1909) — I4'.675 
Na 2.a (4 de janeiro de 1910) — 1o1 

Na 3.a (31 de janeiro de 1910) — 81 

de liquido sero-fibrinoso. 
Por meio d'uma thoracenthese feita em 6 de ja

neiro de 1910, tiraram-se da pleura direita 200" de 
liquido sero-fibrinoso. 

DIAGNOSTICO. — Degenerescência neo-plasica do 
mesenteric Pleurisia direita, com derrame. 

CUTI-REACÇÃO. — (18 de janeiro de 1910). Negativa. 
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OBSERVAÇÃO II 

M. D. S..., de 25 annos, solteiro, jornaleiro, na
tural de Macieira de Cambra; tabeliã 1:112. 

ESTADO ACTUAL. — Dores de cabeça e no thorax. 
Dores abdominaes, exacerbadas pela palpação, mais 
accentuadas na fossa iliaca direita, onde se nota um 
empastamento. 

Emaciação e pallidez. Signal de Thompson. Suo
res. Diarrhea. Anorexia. Dyspnea. Tachycardia li
geira. Febre. 

Auscultação. Pulmão direito: adiante diminui
ção do murmúrio vesicular na base; atraz, rudeza e 
signal de Berhein. 

Pulmão esquerdo: adiante, expiração soprada no 
vértice e rudeza na base ; atraz, expiração soprada 
no vértice e diminuição do murmúrio na base. 

DIAGNOSTICO. — Tuberculose pulmonar 1 (cias. de 
Turban-Gerhard) ; enterite tuberculosa. 

CUTI-REACÇÃO.—(26 de fevereiro de 1910). Ne
gativa, 
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OBSERVAÇÃO III 

J. R..., de 27 annos, solteiro, jornaleiro, natural 
de Bragança; tabeliã 1:360. 

ESTADO ACTUAL.—Esplenotnegalia notável; hy-

pertrophia do fígado; cadeias ganglionares; arborisa-
Ção venosa; febre elevada; epistaxis; voz rouca. 

DIAGNOSTICO. — Sezonismo. 

CUTI-REACÇÃO. — (26 de janeiro de 1910). Nega
tiva. 

OBSERVAÇÃO IV 

(Pessoal) 

CUTI-REACÇÃO. — (8 de dezembro de 1909). Nega
tiva. 

Nota. Nada me leva a suspeitar que seja porta
dor d'uma tuberculose. 
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OBSERVAÇÃO V 

M. F . . . , de 2i annos, solteira, operaria, natural 
do Porto; tabeliã 1:607. 

ESTADO ACTUAL. — Emaciação ; pallidez ; tachy
cardia ; febre nocturna; tosse. Nódulos abdominaes 
muito volumosos e indolores, distribuídos da seguin
te forma : 3 no hypochondrio esquerdo, 1 no flanco 
esquerdo, 2 na região umbilical, 1 no hypochondrio 
direito. 

Ganglios inguino-cruraes hypertrophiados. 
Expectoração. Investigação do bacillo de Koch 

negativa. 
Auscultação. Em ambos os pulmões o murmú

rio vesicular diminue progressivamente dos vertices 
para as bases, sendo nullo n'estas. 

Percussão. Diminuição progressiva da sonorida
de dos vertices para as bases. 

DIAGNOSTICO. —Tuberculose peritoneal. 

CUTI-REACÇÃO. — (26 de fevereiro de 1910). Nega
tiva. 
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OBSERVAÇÃO VI 

A. P. J . . ., de 60 annos, viuva, domestica, natu
ral do Porto ; tabeliã 2:072. 

ESTADO ACTUAL.— Dores no epigastro 2 a 4 ho
ras depois das refeições, terminando pela emissão de 
vomito de suco gástrico, ou pela ingestão de líqui
dos e de pão ; eructações ; palpitações ; suores no
cturnos abundantes. 

Rudeza e diminuição do murmúrio vesicular no 
pulmão direito, atraz, no terço medio. 

DIAGNOSTICO.—Tuberculose pulmonar 1 (cias. de 
Turban-Gerhard). Doença de Reichman. 

CUTI-REACÇÃO.— (31 de março de 1910). Positiva 
fraca (só no fim de 3 dias). 



48 

OBSERVAÇÃO VII 

M. J . . . , de 18 annos, solteira, creada, natural de 
Guimarães; tabeliã 814. 

ESTADO ACTUAL. — Pallidez muito accentuada ; 
olhar brilhante; nariz afilado; emaciação generalisa-
da com atrophia muscular e depressão muito notá
vel nas fossas infra-clavicular, supra e infra-espinho-
sas. Dores vagas no peito, mais accentuadas no lado 
direito; fraqueza geral; anorexia; suores muito abun
dantes, principalmente de noite ; febre de vez em 
quando. 

Expectoração. A investigação do bacillo de Koch 
foi negativa. 

Auscultação. Rudeza no vértice do pulmão es
querdo, tanto adiante como atraz. 

Percussão. Som sub-baço no pulmão esquerdo, 
desde a $.a costella até á base, tanto adiante corno 
atraz. 

DIAGNOSTICO. — Tuberculose pulmonar 1 (cias. de 
Turban-Gerhard). 
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CUTI-REACÇÃO. — (8 de dezembro de 1909). Posi
tiva fraca. 

Dia 9: reacção nulla. 
Dia IO : ligeiro rubor inflammatorio que durou 48 

horas. 

OBSERVAÇÃO VIII 

A. A. L . . . , de 17 annos, solteiro, creado, natu
ral de Mirandella; tabeliã 121. 

ESTADO ACTUAL. — Queixa-se de cephalalgia; do
res abdominaes exacerbadas pela palpação ; tem ano
rexia, lingua saburrosa e constipação. 

Temperatura — 38o,5 ; pulsações — 92. 
Palpação. Numerosos nódulos disseminados por 

toda a região abdominal. 
Nota. Foi-lhe feita uma paracentèse; o liquido 

extrahido revelou a presença de numerosos bacillos 
de Koch. 

DIAGNOSTICO. — Tuberculose peritoneal. 

CUTI-REACÇÃO. — (28 d'outubro de 1909). Positiva 
fraca, desapparecendo 3 dias depois. 

4 
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OBSERVAÇÃO IX 

A. P . . . , de 17 annos, solteiro, musico, natural 
de Poyares; tabeliã 238. 

ESTADO ACTUAL.—Queixa-se de dores no peito e 
nos membros; tem tosse com dores na região pre
cordial. 

Expectoração. A albumino-reacção de Roger e a 
investigação do bacillo de Koch foram negativas. 

Auscultação. Pulmão direito : adiante, attritos 
pleuraes desde a 4." costella até á base. Pulmão 
esquerdo: rudeza no 4.0 e 5.0 espaço intercostal, 
adiante. 

Percussão. Som sub-baço adiante, no pulmão di
reito, desde a 4.a costella até á base. 

Palpação. Augmento das vibrações vocaes atraz, 
ao nivel da 8.a costella. 

DIAGNOSTICO.— Tuberculose pulmonar 1 (cias. de 
Turban-Gerhard). 

CUTI-REACÇÃO.'—(28 d'outubro de 1909). Positiva 
fraca, 24 horas depois; desappareceu passados 2 
dias. 
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OBSERVAÇÃO X 

A. J . . . , de 34 annos, casada, jornaleira, natural 
de Vizeu: tabeliã 2:009. 

ESTADO ACTUAL. — Anemia e emaciação. Suores 
nocturnos, durante o somno. Febre ligeira, tachycar
dia, palpitações. Constipação. 

Joelho esquerdo: semi-flexão; impossibilidade de 
movimentos; tumefacção molle, fusi-forme, com des-
apparecimento das gotteiras normaes; pelle anemica, 
brilhante e um pouco fixa; pseudo-fiuctuação pouco 
característica acima da rotula e na região lateral es
querda; sensação de calor; dores expontâneas e no
táveis á pressão nos pontos epiphysiarios. 

Pulmão direito: no vértice, inspiração diminuída, 
expiração prolongada e rude, som sub-baço, signaes 
de Murât e de Bernhein. 

Nota: a medicação salycilada foi inefflcaz. 

DIAGNOSTICO. — Tuberculose pulmonar 1 (cias. de 
Turban-Gerhard) ; arthrite tuberculosa do joelho es
querdo. 
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CUTI-REACÇÃO.— (31 de março de 1910). Positiva 
média. 

Dia I d'abril: rubefação e papula. 
Dia 2 : rubefação e papula mais nitida. 
Dia 3 e 4: o mesmo estado. 
Dia 7 : desapparecimento das papulas. 

OBSERVAÇÃO XI 

A. C. A. . . , de 16 annos, solteira, domestica, na
tural do Porto; tabeliã 1:686. 

DIAGNOSTICO. — Amygdalite catarrhal. 

CUTI-REACÇÃO. — (31 de março de 1910). Posi
tiva média. 
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OBSERVAÇÃO XII 

M. R. D . . . , de 23 anhos, solteira, domestica, na
tural dos Arcos de Vai de Vez; tabeliã 1:579. 

ESTADO ACTUAL. — No abdomen: abaulamento, 
fluctuação, nódulos risiformes disseminados, dores es
pontâneas e á pressão irradiando para a região lom
bar. Emaciação; febre ligeira; tachycardia. 

Expectoração. Investigação do bacillo de Koch ne
gativa; albumino-reacção de Roger positiva. 

Auscultação. Pulmão direito: adiante, diminuição 
do murmúrio vesicular e sarridos sub-crepitantes des
de a 2.a costella até á 7."; atraz, attritos pleuraes ao 
nivel da 8.* e 9.* costella. 

Percussão. Som sub-baço no pulmão direito, 
adiante, desde a 2.a costella até á 7.a 

DIAGNOSTICO. — Tuberculose peritoneal e pulmo
nar 11 (cias. de Turban-Gerhard). 

CUTI-REACÇÃO.'— (23 de janeiro de 1910). Positiva 
média. 

Dia 24: rubefação e papula. 
Dia 25 : o mesmo estado. 
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Dia 26: rubor e papula mais accentuada ; (peque
nas papulas brancas). 

Dia 27 : o mesmo estado. 
No dia 28 começou a regressão que terminou 

em 31. 

OBSERVAÇÃO XIII 

A. E . . . , de 28 annos, casado, jornaleiro, natural 
de Armamar ; tabeliã 2:012. 

ESTADO ACTUAL. 

Expectoração. Pouco abundante; investigação do 
bacillo de Koch negativa. 

Auscultação. Sibilos na parte média do pulmão 
direito, adiante; roncos na região correspondente do 
pulmão esquerdo. 

Percussão. Som sub-baço no pulmão direito ao 
nivel da 7.a, 8." e Q.a costella, tanto adiante como 
atraz. 

DIAGNOSTICO. — Tuberculose ganglionar tracheo-
bronchica. 
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CUTI-REACÇÀO. — (24 de janeiro de 1910). Positiva 
média. 

Dia 25: rubefação e papula com endurecimento. 
Dias 26 e 27; persiste o mesmo estado. 
No dia 28 começa a regressão e três dias depois 

já se não observa nenhum signal de reacção. 

OBSERVAÇÃO XIV 

A. G... , de 26 annos, casado, dourador, natural 
do Porto ; tabeliã 735. 

ESTADO ACTUAL. — Queixa-se de dôr forte em toda 
a extensão da linha mamillar esquerda ; tem dispnêa, 
tosse e suores nocturnos profusos. 

Temperatura — 38°,9 ; pulsações — 114. 
Expectoração. Abundante; contém bacillosde Koch. 
Auscultação. Sarridos sub-crepitantes no pulmão 

esquerdo desde o 5.0 espaço intercostal até á base, 
tanto adiante como atraz, e rudeza desde o vértice an
terior até ao 5.0 espaço intercostal. 

Percussão. Pulmão esquerdo : som sub-baço, 
adiante em toda a extensão, e atraz desde o 3.0 es
paço intercostal até á base. 
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Palpação. Augmente» das vibrações vocaes no pul
mão esquerdo. 

DIAGNOSTICO. — Tuberculose pulmonar m (cias. 
de Turban-Gerhard). 

CUTI-REACÇÃO. — (28d'outubrode 1909). Positiva 
média no fim de 24 horas, durando 3 dias com a 
mesma intensidade. 

OBSERVAÇÃO XV 

A. J. A. . . , de 24 annos, solteiro, jornaleiro, na
tural do Porto; tabeliã 1:403. 

ESTADO ACTUAL.— Emaciação, anorexia, vómitos 
alimentares muito frequentes. 

Pulmão direito, adiante, no vértice: som sub-
baço, diminuição do murmúrio vesicular, rudeza, si
gnal de Bernhein. 

DIAGNOSTICO.— Tuberculose pulmonar 1 (cias. de 
Turban-Gerhard). Gastrite alcoólica. 

CUTI-REACÇÃO.—(31 de março de 1910). Positiva 
forte. 
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OBSERVAÇÃO XVI 

A. A. G. . . , de 31 annos, casado, jornaleiro, na
tural de Macieira de Cambra; tabeliã 1:432. 

ESTADO ACTUAL. — Emaciação, suores profusos, 
expectoração abundante, febre. 

Pulmão direito, adiante: inspiração entre-cor-
tada. 

Pulmão esquerdo, em toda a extensão, tanto 
adiante como atraz ; som sub-baço, ausência de mur
múrio vesicular e de vibrações vocaes. 

(Uma puncção esploradora mostrou a existência 
de liquido purulento na pleura esquerda). 

DIAGNOSTICO.— Tuberculose pulmonar m (cias. de 
Turban-Gerhard). Pleurisia purulenta. 

CUTI-REACÇÃO.—(31 de março 1910). Positiva 
forte. 
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OBSERVAÇÃO XVII 

J. P. B. . . , de 19 annos, solteiro, carpinteiro, na
tural de Villa Nova de Gaya; tabeliã 1:575. 

ESTADO ACTUAL.— Dores na região umbilical ex
pontâneas e á pressão; tympanismo na parte supe
rior do abdomen; tensão das paredes abdominaes; 
pequenas rugusidades peritoneaes em todo o abdo
men; polyadenia; tachicardia ; febre. 

Pulmão esquerdo, atraz: rudeza e bronchopho-
nia na base. 

Pulmão direito : adiante, expiração soprada no 
2.0 espaço intercostal; atraz, rudeza e sibilos. 

DIAGNOSTICO.— Tuberculose pulmonar 11 (cias. de 
Turban-Gerhard). 

CUTI-REACÇÃO.—(31 de março de 1910). Positiva 
forte. 
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OBSERVAÇÃO XVIII 

A. P. F . . . , de 16 annos, solteiro, sapateiro, na
tural do Porto; tabeliã 1:36o. 

ESTADO ACTUAL. — Arthrites e peri-arthrites dos 

punhos e das mãos, com œdemas e dores. Febre. 
Pulmão direito, adiante : expiração soprada no 

vértice, bronchophonia, augmento de vibração, si
gnal de Bernhein, dôr á pressão no i.° espaço inter
costal. 

DIAGNOSTICO. — Rheumatismo de Poncet. Tuber
culose pulmonar 1 (cias. de Turban-Gerhard). 

CUTI-REACÇÃO.—(26 de fevereiro de 1910). Positiva 
forte. 

Dia 25 : ligeira rubefação. 
Dia 26: rubefação e papulas bem nítidas. 
Dia 30 : começo da regressão. 
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OBSERVAÇÃO XIX 

A. R..., de 23 annos, casada, creada, natural da 
Figueira da Foz; tabeliã 1:458. 

ESTADO ACTUAL. — Pallidez; dilatações venosas no 
thorax ; liserado gengival esbranquiçado; fadiga; ano
rexia; tosse. 

Expectoração. A investigação do bacillo de Koch 
é negativa. 

Auscultação. Pulmão direito: adiante, no vértice, 
inspiração rude, expiração soprada e bronchophonia ; 
atraz, no 9° espaço intercostal, ausência do murmú
rio vesicular. 

Pulmão esquerdo : adiante, inspiração rude e bron
chophonia. 

Percussão. Som sub-baço nos pontos de Landolfi, 
pulmão direito. 

Palpação. Augmento das vibrações vocaes no pul
mão direito, atraz, no 9.0 espaço intercostal. 

DIAGNOSTICO. — Tuberculose pulmonar 1 (cias. de 
Turban-Gerhard). 

CUTI-REACÇÃO. — (18 de janeiro de 1910). Positiva 
forte. 



(il 

Dia 19 : formação d'uro. pequeno nódulo. 
Dia 20 : inflammação ligeira. 
Dias 21, 22 e 23 : accentua-se a inflammação. 
Dia 24 : papula com endurecimento e rubor mui

to intenso. 
No dia 25 começa a regressão, tendo no dia 30 

desapparecido todos os phenomenos. 

OBSERVAÇÃO XX 

F. B . . . , de 2õ annos, solteiro, quintanista de me
dicina, natural de Oliveira de Azeméis. 

CUTI-REACÇÃO. — (8 de dezembro de 1909). Posi
tiva forte. 

Dia 9 : rubor em volta das escarificações n'uma 
extensão de 8 millimetros. 

Dia 10: papula de aspecto cremoso e com endu
recimento. 

Dias 11 e 12: o mesmo estado. 
No dia 13 os phenomenos começam a decrescei', 

tendo desapparecido por completo no dia 18. 
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Nota. Os antecedentes pessoaes de F. B., e o 
exame cuidadoso que lhe foi feito pelo snr. Prof. 
Thiago d'Almeida e por mim, não revellaram nada 
que podesse fazer suspeitar de tuberculose. 

OBSERVAÇÃO XXI 

D. A. S. . . , de 17 annos, solteira, creada, natu
ral da Maia; tabeliã 1:244. 

ESTADO ACTUAL. — Claudicação e difnculdade em 
todos os movimentos do membro inferior direito ; 
pondo este em extensão, exagera-se a curvatura lom
bar, formando um dorso em sella. 

Em decúbito dorsal, o membro inferior direito 
apresenta-se um pouco flectido, em addução com ro
tação para dentro ; os choques no grande trochanter 
ou no calcanhar provocam dôr intensa na articula
ção coxo-femura! ; o toque rectal revelia dôr no ace
tabulum direito. No mesmo lado nota-se-mais: ru
bor e tumefacção na região da anca ; elevação de 
temperatura, dureza e dôr á pressão na base do 
triangulo de Scarpa ; hypertrophia e dureza dos gan-
glios da virilha. 
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DIAGNOSTICO. — Coxalgia. 

CUTI-REACÇÃO. — (18 de janeiro de 1909 ás 10 

horas da manhã). Positiva forte. 
Dia 18 ás 6 horas da tarde: rubor e papulas. 
Dia 19: papulas maiores; endurecimento. 
Dia 20 : o mesmo estado. 
Dia 21 : começo da regressão ; diminuição das pa

pulas e do rubor. 
Dia 25 : desapparecimento completo de todos os 

phenomenos. 

OBSERVAÇÃO XXII 

J. A . . . , de 20 annos, solteira, jornaleira, natural 
de Mogadouro; tabeliã 1:523. 

ESTADO ACTUAL. — Micro-adenia inguinal ; dores 
abdominaes ; ascite. 

Exame do liquido ascitico. Em preparação cora
da pelo methodo de Leischman, encontraram-se : cel-
lulas endotheliaes, glóbulos rubros, polynucleares 
muito raros, lymphocitos numerosos. 
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Em preparações coradas pelo methodo de Ziehl 
não se encontraram bacillos de Koch. 

Uma cobaya inoculada com o resíduo de centri
fugação não revellou na autopsia (28 dias depois da 
inoculação) lesões de tuberculose. 

DIAGNOSTICO. — Tuberculose peritoneal. 

CUTI-REACÇÃO. — (19 de janeiro de 1910). Positiva 
forte. 

Dias 19 e 20 : inflammação ligeira. 
Dias 21 : aureola de rubefação e papula. 
Dias 22, 23 e 24; o mesmo estado. 
Dia 25 : accentua-se o estado anterior e appare-

cem pequenas papulas esbranquiçadas. 
Dia 26 : persistem os mesmos phenomenos. 
Dia 27 : começa a regressão. 
Dia 31 : desapparecimento completo de toda a 

reacção. 
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O B S P : R V A Ç Ã O X X I I I 

M. A. F . . . , de 23 annos, solteira, creada, natu
ral de Villa Nova de Gaya ; tabeliã 1:407. 

ESTADO ACTUAL. — Dores vagas no thorax, adian
te ; tristeza ; fadiga ; dilatações venosas no thorax ; 
vómitos ; signal de Thompson. 

Auscultação. Pulmão direito : adiante, diminuição 
do murmúrio vesicular no terço superior ; atraz, di
minuição de murmúrio no vértice, rudeza e attritos 
pleuraes na parte média. 

Percussão. Som sub-baço no pulmão direito, 
adiante, desde o vértice até á 6.a costella. 

DIAGNOSTICO. — Tuberculose pulmonar 1 (cias. de 
Turban-Gerhard). Dyspepsia nervosa. 

CUTT-REACÇÃO. — (iQ de janeiro de 1910). Positiva 
forte. 

Dias 19 a 24: nenhuma reacção. 
Dia 25: prurido e pequeno rubor. 

5 
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Dia 26: rubor mais accentuado; apparecimento 
das papulas. 

Dias 27 e 28 : o mesmo estado. 
Dia 29: papulas muito nítidas. 
No dia 30 começou a regressão que estava ter

minada em 4 de fevereiro. 

OBSERVAÇÃO XXIV 

A. L. . . , de 21 annos, creado, natural de S. Pe
dro do Sul; tabeliã 1:288. 

HISTORIA DA DOENÇA. — Quando entrou para a en
fermaria de clinica medica, em 26 de janeiro de 1910, 
apresentava os seguintes symptomas : 

Dôr no lado esquerdo do thorax : dyspnea ; ligei
ra tachycardia ; febre (380,7) ; abaulamento do lado 
esquerdo do thorax e deslocamento da ponta do co
ração para a direita. 

Pulmão esquerdo : adiante, diminuição do mur
múrio vesicular no 2.0 espaço intercostal e na base, 
attritos pleuraes ao uivei da 5.a costella um pouco 
para fora do esterno e som sub-baço na base ; atraz, 
diminuição do murmúrio vesicular na base, sibilos 
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no 8.° espaço intercostal, attritos pleuraes ao mesmo 
nivel um pouco paia dentro da linha axillar, som 
sub-baço desde a 4.a costella até á base. 

DIAGNOSTICO. — Pleurisia com derrame : tubercu
lose pulmonar n (cias. de Turban-Gerhard). 

CUTI-REACÇÃO. — ( iode fevereiro de 1910). Posi
tiva forte. 

Dia 11 : rubefação accentuada. 
Dia 12: zona inflammatoria mais extensa, e pa

pula com endurecimento. 
Dia 1 3 : 0 mesmo estado. 
No dia 14 começou a regressão que terminou no 

dia 17. 

OBSERVAÇÃO XXV 

M. G. M.. . , de 21 annos, solteiro, jornaleiro, na
tural de Figueira de Castello Rodrigo; tabeliã 762. 

ESTADO ACTUAL. — Dôr fraca no thorax, á direita, 
posteriormente; tosse; dispnêa; ligeira tachycardia. 
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Expectoração. Abundante, com numerosos bacil-
los de Koch ; albumino-reacção de Roger positiva. 

Auscultação. No pulmão direito, sarridos sub-cre-
pitantes, adiante desde a 3.a costella, e atraz desde a 
5.a até á base; diminuição do murmúrio vesicular 
n'esta ultima região. 

Percussão. Som sub-baço no pulmão direito, 
adiante em toda a extensão, e atraz desde a 5.a cos
tella até á base. 

Palpação. Augmente» das vibrações vocaes no pul
mão direito, adiante. 

DIAGNOSTICO.— Tuberculose pulmonar m (cias. de 
Turban-Gerhard). 

CUTI-REACÇÃO. — (8 de dezembro de 1909). Posi
tiva forte. 

Dia 9 : ligeira jnflammação em volta das escarifi
cações. 

Dia 10: o rubor inflammatorio é maior tanto em 
intensidade como em extensão, oceupando uma zona 
de 7 millimetres de diâmetro em cada escarificação ; 
papulas com endurecimento em todas as escarifica
ções. 

No dia 11 os phenomenos começam a decrescer, 
tendo desapparecido por completo no dia 14. 
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OBSERVAÇÃO XXVI 

M. P. S. . . , de 23 annos, solteiro, carpinteiro, na
tural da Villa da Feira; tabeliã 862. 

ESTADO ACTUAL. — Tem dores abdominaes, diar
rhea, suores, dyspnea, tachycardia e febre. 

Expectoração. A investigação do bacillo de Koch 
e a albumino-reacção de Roger foram positivas. 

Auscultação. Pulmão esquerdo: adiante diminui
ção de murmúrio vesicular desde o vértice até á 9.* 
costella, e sarridos sub-crepitantes em toda a sua 
extensão ; no pulmão direito, inspiração entrecortada. 

Percussão. No pulmão esquerdo, posteriormente, 
som sub-baço desde o vértice até á 9." costella, e an
teriormente, baço desde o vértice até á 5." costella 
e sub-baço d'ahi até á base. 

DIAGNOSTICO. — Tuberculose pulmonar m (cias. de 
Turban-Gerhard). 

CUTI-REACÇÃO. — (8 de dezembro de 1909). Posi
tiva forte. 

Dia 9 : rubor inflammatorio ao nivel das escarifi
cações e pequena papula. 



70 

Dia io : resultado mais nítido ; as quatro escarifi
cações apresentam, á volta dos lábios da ferida, rubor 
na extensão de S millimetros, com elevação e endu
recimento. 

Dia 11 : ao nivel das duas escarificações e sobre 
a papula vermelha, formam-se pequenas vesículas de 
cor amarellada. 

Nos dias seguintes estes phenomenos foram des-
apparecendo, diminuindo successivamente de inten
sidade, até que no dia 17 desappareceram por com
pleto. 

OBSERVAÇÃO XXVII 

E. M. S . . . , de 22 annos, solteiro, typographo, 
natural do Porto; tabeliã 442. 

ESTADO ACTUAL. — Queixa-se de dores na região 
esternal, que se exacerbam quando tosse, e no hypo-
condrio direito, quando está deitado sobre esse lado; 
apresenta liserado gengival e manchas de Gubler. 

Expectoração. A albumino-reacção de Roger é po
sitiva. 
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Auscultação. No pulmão direito notei : anterior
mente diminuição do murmúrio vesicular e sarridos 
sub-crepitantes, desde a 3." costella até á base, e 
posteriormente diminuição do murmúrio vesicular no 
4.0 espaço intercostal ; no pulmão esquerdo, adiante, 
inspiração entre-cortada ao nivel do 2.0 espaço in
tercostal e da 2.a costella, attritos pleuraes desde a 
5.a costella até á base, e um foco de sarridos sub-
crepitantes ao nivel da 4." costella. 

Percussão. Pulmão direito : som sub-baço, adian
te, em toda a sua extensão, e atraz, na base ; pulmão 
esquerdo: som sub-baço atraz na base e adiante no 
4-° espaço intercostal. 

Palpação. Ausência de vibrações vocaesna base 
do pulmão direito, quer na parte anterior quer na 
posterior e augmento na parte inferior e posterior 
do esquerdo. 

Nota. A injecção de tuberculina Jacobs tinha pro
vocado uma elevação de temperatura; no dia 25 de 
outubro por meio de uma thoracentese, feita no an
gulo da omoplata direita, extrahiram-se 450 grammas 
de liquido sero-fibrinoso. 

DIAGNOSTICO. — Pleurisia sero-fibrinosa e tuber
culose pulmonar m (cias. de Turban-Gerhard). 
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CUTI-REACÇÃO. — (28 d'outubro de 1909). Positiva 
forte ao fim de 10 horas, durando 3 dias no mesmo 
estado e decrescendo depois successivamente até des-
apparecer por completo no fim de 7 dias. 
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CAPITULO II 

C r i t i c a e c o n c l u s õ e s 

A tuberculina que empregámos, foi a cuti-tuber-
culina de Calmette do Instituto Pasteur de Lille. 

Esta tuberculina é obtida evaporando, no vacuo, 
as culturas em caldo glycerinado até á reducção a 
l/i do volume primitivo. 

Filtra-se sobre papel previamente molhado e pre-
cipita-se o producto filtrado por nove volumes d'al
cool a 95°. Dissolve-se o precipitado em agua de ma
neira a obter o volume do liquido evaporado e pre-
cipita-se uma segunda vez por 9 volumes d'alcool. 
Filtra-se de novo, secca-se e conserva-se. 

A tuberculina assim preparada é muito activa e 
d'uni emprego muito commodo, em soluções cujo ti
tulo pôde ir até 1 para 5:000. 

t Nunca encontrei má vontade da parte dos doen
tes em deixarem fazer a inoculação da cuti-tubercu-
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lina, pi'estando-se facilmente á operação, embora al
guns soubessem do que se tratava e qual o fim que 
tínhamos em vista. 

O apparecimento da reacção cutanea varia, po
dendo manifestar-se algumas horas depois da inocu
lação, ou levar mesmo alguns dias. 

Em virtude do regulamento do Hospital de Santo 
Antonio, que não nos permitte a entrada nas enfer
marias senão a horas determinadas, só pude verifi
car que a reacção, na maior parte dos casos, come
ça durante as primeiras vinte e quatro horas depois 
da inoculação, não podendo precisar a hora exacta. 
Pela mesma razão não pude também precisar a du
ração da cuti-reacção, podendo comtudo estabelecer-
Ihe uma média de sete dias, considerando-a termina
da logo depois da descamação. Se algumas cuti-re-
acções duraram três ou quatro dias, outras houve 
que se conservaram bem nítidas durante um tempo 
considerável. O facto é que, passados tempos, não se 
notava vestígio algum pelo qual se podesse affirmai' 
que se tinha dado uma cuti-reacção positiva. 

Além dos phenomenos que se passavam nos pon
tos onde se produziu a inoculação não notei pheno-
meno algum que chamasse a minha attenção. 

Houve alguns doentes em que a temperatura su
biu, mas não o posso attribuir á cuti-tuberculina vis-
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to serem tuberculosos que de vez em quando faziam 
temperatura. N'aquelles em que não havia febre, a 
temperatura não soffreu modificação alguma. 

Julgo que a intensidade da reacção não tem va
lor algum, sendo sufficiente conhecer se é positiva ou 
negativa, pois que não podemos avaliar a extensão 
da lesão pela intensidade da reacção. 

Assim no quadro, resumo das observações, nota-
se que indivíduos portadores de tuberculose, e cujas 
lesões eram bastante extensas, reagiram com menos 
intensidade do que outros portadores de lesões menos 
extensas, e mesmo sem signal algum pelo qual se pu
desse suspeitar de tuberculose, e vice-versa. 

Em todos os casos em que o diagnostico da tu
berculose se impunha, pelos symptomas clínicos apre
sentados pelo doente, a cuti-reacção foi positiva ex
cepto em três casos. 

Naquelles em que havia suspeita de tuberculose, 
suspeita esta proveniente de alguns signaes que os 
doentes apresentavam, foi positiva em alguns e nega
tiva noutros. Em indivíduos que se podiam consi
derar sãos, foi positiva num caso e negativa noutro. 

Feitas estas breves considerações, sou levado a 
tirar as seguintes conclusões : 

i.a A cuti-reacção é uma operação simples, fá
cil e absolutamente inoffensiva. 



7K 

2.a A cuti-reacção tem um aspecto polymorphe 
3.* O caracter mais importante é o endureci

mento. 
4.a A sua intensidade não está em relação, nem 

com a extensão, nem com a gravidade das lesões. 
S.a Em virtude da concordância dos resultados 

da cuti-reacção nos indivíduos clinicamente tubercu
losos, além d'isso pela concordância dos seus resul
tados com os obtidos num mesmo individuo pela tu-
berculina Jacobs, a cuti-reacção deve occupai' no 
diagnostico da tuberculose um logar pelo menos egual 
ao da injecção subcutânea da tuberculina, devendo 
ser preferida na maioria dos casos porque não apre
senta os inconvenientes d'aquella. 



PROPOSIÇÕES 

Anatomia descriptiva. —Na flexão a articulação 
tibio-tarsica é um ginglymo angular perfeito. 

Histologia.—A histologia só é util quando conju
gada com a physiologia. 

Physiologia.—No estado normal as funcções esto-
macaes executam-se em silencio, não se traduzindo 
por uma sensação. 

Pathoiogia geral. — A pathologia geral não pode 
ser a introducção ao estudo da medicina. 

Anatomia topographica. — A topographia das re
giões explica-nos numerosos casos clinicos. 

Materia medica. — A tintura de iodo recentemen
te preparada é um dos melhores antisepticos. 
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Pathologia externa.— Á urethrotomia interna 
deve preferir-se sempre a dilatação progressiva da 
urethra por meio dos beniqués. 

Anatomia pathologica. — Só o exame hystologico 
nos explica certas lesões que sem elle passariam des
percebidas. 

Operações.—A urethrotomia interna não é uma 
operação inoffensiva. 

Pathologia interna. —Os espasmos do pyloro des
empenham um papel muito importante na génese das 
diversas gastralgias. 

Hygiene. — Os banhos quando não tenham valor 
therapeutico tem pelo menos valor hygienico. 

Partos. — A versão de Braxton-Hicks nunca 
pôde ser uma versão cephalica. 

Medicina legal.—Para o crime de estupro ou vio
lação não ó necessária a laceração hymeneal. 

Visto. Pode imprimir-se. 

Seixei-ta eBa$toi>, Cl. cotciucão, 
Presidente. Director interino. 
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