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INTRODUCÇÃO 

E m 1861 Pas teur evidenciava o papel im
portantíssimo que exercem nas fermentações es
ses pequenos seres entrevistos já em 1680 por 
Leuwenhoek e no principio d'esté século por 
Schwann e Cagniard-Latour, affirmando que o 
acto chimico, que n'ellas se effectua, é essen
cialmente um phenomeno vital e na dependên
cia d'esté. A theoria de Liebig cedia assim o 
logar á theoria dos germens e creava-se a bacte
riologia. 

Desde então a serie de descobertas, que 
umas ás outras se succederam, produziu uma 
revolução profunda em todos os ramos das scien-
cias medicas e constituiu um progresso enorme 
e tal, como desde Hippocrates se não t inha vis
to ainda. A pathologia foi quasi completamen
te transformada ; consummou-se a ruina de cer
tas doutrinas, como a da espontaneidade mór
bida e trouxe-se á luz do dia outras, que ha
viam cahido no esquecimento, como a da espe
cificidade das doenças ; creou-se em therapeutica 
o methodo das vaccinas, methodo simples e effi-
caz e em cirurgia a antisepsia ; ao mesmo tem-
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po os outros ramos da medicina soffreram egual-
mente importantes modificações. 

Na etiologia das doenças, chamadas infec
ciosas é que se deu, porém, uma transformação 
completa ; e a essa longa lista de causas banaes, 
que em outras eras se designavam pelo titulo 
de causas predisponentes ou occasionaes, a to
das essas influencias cósmicas, telluricas, socio
lógicas, etc., substituiu-se uma noção mais pre
cisa, a cio contagio vivo, a d 'um parasita vindo 
do exterior, cujo papel nos différentes estados 
mórbidos foi a pouco e pouco demonstrado. 
Assim Davaine e Rayer constatavam em 1850 a 
presença de bastonetes no sangue de animaes 
mortos de carbúnculo e á descoberta do bacillo 
carbunculoso seguia-se em breve a dos agentes 
de algumas outras doenças, entre os quaes o 
da tuberculose. 

Esta doença considerada durante muito 
tempo, como uma diathese, um estado consti
tucional secundário, como lhe chama Pidoux, 
porque nada tem de immutavel e de especifico, 
visto que pode ser o termo de estados cliathesi-
cos diversos, como a escrophula, o arthrit ismo, 
a syphilis, etc., foi, graças principalmente aos 
trabalhos de Villemin e Koch, collocada no gru
po das doenças parasitarias. 

Villemin, em 1865, havia demonstrado a 
transmissibilidade da tuberculose por meio das 
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suas inoculações em coelhos com fragmentos 
de tubérculos, mas esta notável descoberta que 
vinha transformar completamente a concepção 
que então se tinha d'essa doença e collocal-a 
no grupo cias affecções especificas, só foi plena
mente confirmada, quando, em 1882, Koch an-
nunciou á Sociedade de Physiologia de Berlim 
que havia isolado e cultivado o micróbio da tu
berculose. 

Para que um dado micro-organismo, dizia 
Koch, possa ser considerado, como o agente 
especifico d u m a determinada doença, é necessá
rio que se demonstre nas suas différentes lesões 
a presença constante d 'um parasita, que se dis
tinga por algum dos seus caracteres de todos 
os outros mais ou menos semilhantes, que se 
isole e se cultive n 'uma serie de culturas suc-
cessivas e que finalmente se reproduza a doença 
com os productos das ultimas culturas. Ora to
das estas condições as preencheu Koch e os 
seus resultados foram dentro em pouco confir
mados por numerosos experimentadores. Esse 
micro-organismo, cuja existência assim se revel-
lava, é hoje demasiadamente conhecido, é o ba-
cillo tuberculoso. 

Esta descoberta notabilissima importava 
urna reforma immensa em toda a historia d'es-
ta doença ; muitos capítulos t inham então de 
ser refundidos e estudados completamente de 

* 
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novo e muitas questões concernentes á sua etio. 
logia e, entre essas a da hereditariedade, t inham 
de ser resolvidas a uma outra luz. 

Esta velha questão da hereditariedade exer
ceu sempre, em todos os séculos, um papel im
portante na etiologia da tuberculose. Assim 
Hippocrates dizia já que um tisico nasce sem
pre d 'um tisico ; Sylvius, Fernel, Van Helmont, 
Erascator, Boerhaave. etc. pensavam que os fi
lhos dos hecticos estavam expostos a morrer 
pela mesma forma que seus pães ; Laennec ao 
lado de uma tisica adquirida collocava uma tí
sica hereditaria; Chomel, Roche, Monneret e 
muitos outros consideravam a hereditariedade, 
como a causa mais frequente da tuberculose e 
Louis, traduzindo em algarismos essa frequên
cia, chegou mesmo a dizer que a tisica era em 
10/ioo dos casos hereditaria. 

Era , pois, esta a opinião mais geralmente 
seguida, mas com isto não quero dizer que o 
accordo fosse completo e que não tivessem exis
tido alguns auctores que tentaram negar ou 
amesquinhar a importância d'essa causa. O que 
é certo, porém, é que essas vozes pouco echo 
tiveram e a maior parte dos medicos continua
ram a permanecer fieis ás ideias que lhes havia 
legado a antiguidade. 

E m que consistia essa hereditariedade? 
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Aqui as divergências começavam e as diversas 
opiniões dividiam-se em dois campos. 

Para uns, e entre esses Chauffard, a tuber
culose era uma diathese e, como tal, transmis
sível integral c directamente dos pães aos fi
lhos. As diatheses podem deixar de se revellar 
nos filhos pelas mesmas manifestações, podem 
ficar latentes durante largos períodos e mesmo 
não se manifestar, passando em claro uma ge
ração para se desenvolver n u m a seguinte em 
toda a sua florescência e intensidade ; ora to
dos estes caracteres apresenta a tuberculose. 
Não é um facto excepcional encontrar-se le
sões tuberculosas nas creanças ; e não é isso 
mais uma prova do caracter diathesico da doença?' 

Para outros e, entre estes Pidoux, Bouchar-
dat, Níemeyer, Peter, Bouchard, etc. os pães 
não transmittem toda a doença a seus descen
dentes, mas apenas certas condições que os tor
nam mais vulneráveis e mais próprios para o 
desenvolvimento da tuberculose ; não se herda 
a diathese, mas uma certa predisposição. On 
ne naît pas tuberculeux, mais tuberculisable. (Pe
ter). 

Villemin, porém, demonstra a transmissibi
lidade da tuberculose, Koch completa essa des
coberta, revellando a existência d 'um micro-or-
ganismo particular, agente especifico d'esta 
doença e a tuberculose deixa de ser uma dia-
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these ou um estado constitucional secundário, 
para entrar no quadro das doenças parasita
rias. Desde então, essa questão da hereditarie
dade tinha de ser encarada por uma outra for
ma e resolvida por um critério différente. 

A tuberculose é, portanto, uma doença de 
natureza parasitaria e, para que um dado indi
viduo a contraia, duas condições são neces
sárias: um organismo em estado de receptivi
dade e a implantação n'elle do bacillo especi
fico. Estas duas condições são absolutamente 
indispensáveis. 

Sem o bacillo a tuberculose não se desen
volve, mas, para que elle germine e se repro
duza, é egualmente necessário que encon
tre um certo terreno modificado e tornado pró
prio para o seu desenvolvimento por um certo 
numero de condições physicas, chimicas ou dy-
namicas, condições que podem ser adquiridas 
ou podem ser transmittidas por hereditarie
dade . 

Assim, o homem, que é um meio menos fa
vorável á cultura do bacillo tuberculoso do que 
o organismo da vacca, contrae frequentemen
te esta doença e adquire-a. porque sobrevem 
um conjuncto de condições que transformam 
completamente o seu terreno, de forma que 
germens cahidos n'elle, c ainda hontem es
téreis, se tornam férteis hoje. Essas condições 
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são por demais conhecidas ; são todas aquellas, 
que contribuem para o transformar n 'um orga
nismo decadente, n 'um organismo degenerado; 
são todas aquellas que o levam a um estado de 
miséria orgânica, de miséria physiologica, uma 
vida de privações, um ambiente limitado e 
húmido, os excessos de todo o género, uma 
existência toda tecida de desgostos e tristezas, 
essa longa lista, emfim, das causas que originam 
a nutrição retardante e, é assim, que esse gran
de numero de doenças bradytrophicas, o arthri-
tismo, a diabete, o alcoolismo, a escrophula, 
etc. terminam tão frequentemente pela tuber
culose. 

Esta organisação porém, este terreno emi
nentemente próprio ao desenvolvimento da doen
ça não se adquire somente, herda-se também e 
a prova d'isso está, em que, procurando attenta-
mente os antecedentes hereditários dos tuber
culosos, nós vamos encontrar n'elles uma as
cendência de cachecticos, de velhos, de diathe-
sicos. 

Ha, pois, uma transmissão dos pães aos fi
lhos da tuberculose no estado de tensão ou po
tencial, ha a hereditariedade d'um meio orgâ
nico, modificado e deteriorado, ao qual só falta 
a semente para se desenvolver a tuberculose 
que vem, emfim, liquidar todas essas decaden-
cias nutritivas e extinguir todas essas degene-
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rações do organismo hereditárias ou adquiri
das. E ' n'este sentido que Pidoux disse tam
bém : La phthisie n'est pas une maladie qui 
commence, cèst une maladie qui finit; e que 
H. Bennet dizia egualmente : A tisica pul
monar é uma das doenças destinadas á eli
minação dos que são fracos, imperfeitos, c, 
portanto, inaptos a perpetuar a raça humana 
na sua integridade. 

Vê-se, pois, por aqui que nós admitti-
mos uma predisposição, consistindo n 'um cer
to numero de condições physicas, chimicas e 
dynamicas, hereditárias ou adquiridas que mo
dificam completamente um determinado orga
nismo, de modo a tornal-o apto para contrahir 
a tuberculose. Somos assim da opinião de Bou
chard e de Niemeyer o qual diz que o enfraque
cimento constitucional, produzido nos pães por 
diversas doenças anteriores, cria nos filhos uma 
predisposição innata para a tuberculose. 

Esta predisposição seria mesmo bastante 
frequente na opinião dos diversos auctores e, 
pondo de parte as estatisticas antigas de Louis, 
de Rilliet e Barthez, etc. pouco precisas e que 
só se applicam á tuberculose pulmonar, nós ve
mos que na estatística de Smith que menciona 
não só o numero de pães tuberculosos, mas 
ainda o seu estado de saúde habitual , em iooo ti . 
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sicos os t/10 t inham causas mórbidas nos seus 
ascendentes. Assim : 

Os pães eram simplesmente valetudinários 18/ioo 
Eram quasi constantemente doentes . . 34/ioo 
Tinham morrido tísicos . . . . . . 21/ioo 

A hereditariedade collateral achavase dis

tribuída do modo seguinte: 

Poucos avós tuberculosos 2. 8/100 

Muitos irmãos . . . , 23,3/ioo 
Alguns tios e tias 9/100 

Accrescentando á proporção de irmãos afíec

tados de tuberculose, as creanças perdidas ante

riormente pelos pães, sem que o diagnostico de 
tuberculose se podesse ter estabellecido suffi" 
cientemente, Smith chega a uma proporção de 
40 / 

/íoo ■ 
A estatística de Fuller confirma a de Smith 

no seu conjuncto. A hereditariedade pelo pae, 
pela mãe ou pelos dois ascendentes simultanea

mente, é representada por uma proporção de 
a5,Vioo ; a transmissão pelos avós é de 17/i0o

 e 

pelos tios de l5/]0o • 
Leudet notou que em 214 familias, 108 po

diam ser consideradas, como tendo a heredita 
riedade tuberculosa. Assim : 
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A hereditariedade da mãe aos filhos existia em 5 7 familias 
A hereditariedade do pae aos filhos 21 » 
A hereditariedade da mãe e do pae conjuncta-

mente 4 " 
A hereditariedade da avó aos netos 4 » 
A hereditariedade do avô aos netos 1 » 
A hereditariedade da tia aos sobrinhos 14 » 
A hereditariedade do tio aos sobrinhos 7 » 

Pondo de lado a hereditariedade pelos ir
mãos ou tios, que são antes factos de contagio, 
vê-se que a herança d 'uma predisposição, legada 
pelos pães ou pelos avós a seus descendentes, é 
muito frequente. Esse triste legado é mais ve
zes, mesmo, transmitt ido pela mãe, o que se com-
prehende perfeitamente, pois que a influencia 
materna deve fazer-se sentir durante todo o pe-
riodo fetal sobre o produeto da concepção. 

Resulta d'aqui que se deve admittir uma 
hereditariedade por predisposição, uma heredi
tariedade de terreno, mas, ao lado d'esta, não 
haverá egualmente uma hereditariedade de se
mente, uma transmissão do bacillo tuberculoso 
pelo pae ou pela mãe aos filhos ? E não serão 
muitos d'esses casos considerados, como factos 
de predisposição herdada, antes factos de con
tagio effectuado durante a vida intra-uterina ou 
no momento da fecundação ? 

Parece-me que sim e é o que tentaremos 
provar n'esta curta exposição. 



FREQUÊNCIA DA TUBERCULOSE 
NAS 

PRIMEIRAS IDADES 

FORMAS QUE REVESTE 

Ent re os numerosos estados mórbidos, que 
podem originar a tuberculose, tem sido em to
dos os tempos a escrophulose considerada, como 
aquelle que mais frequentemente a determina e 
a tal ponto, que se chegou a affirmar que as 
duas doenças apenas constituíam uma ou que 
eram como dois ramos provenientes d 'um mes
mo tronco. E , se pathologistas e clínicos emi
nentes emittiram essa opinião, é porque cffecti-
vamente, dispondo somente dos dois critérios, o 
anatomo-pathologico e o clinico, não podiam 
chegar a outra conclusão. 

Anatomicamente as lesões eram idênticas ; 
examinando attentamente os produetos morbi-
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dos da arthrite, da osteite ou da adenite escro-
phulosas, do lupus ou das gommas, via-se que 
afinal se reduziam, da mesma forma que os da 
tísica pulmonar, ao tubérculo primitivo de Fried-
lander c Koster ou folliculo do Charcot e que 
esse folliculo, em ambos os estados, soffria ana" 
logas transformações, a fibrosa e a caseosa. Cli
nicamente observava-se não só que eram sem nu
mero os escrophulosos que se tornavam tisicos, 
mas, investigando os antecedentes hereditários 
dos doentes tuberculosos, encontrava-se também 
nos seus ascendentes a longa serie das mani
festações mórbidas, que constituem o estado 
constitucional synthetisado d 'um modo tão no
tável por Bazin. 

E ' muitíssimo curioso examinar atravez dos 
séculos o estado d'esta questão e vêr as vicissi
tudes porque tem passado a historia da escro-
phula. Esta doença modesta a principio e tão 
modesta que comprehendia no tempo de Hip
pocrates, como únicas manifestações, apenas os 
ingurgitamentos ganglionares do pescoço, teve 
uma fortuna tão extraordinária e tão grande 
que chegou a abranger as lesões as mais diver
sas e as mais disparatadas. En t r a ram assim no 
seu dominio certas manifestações da syphilis, o 
mormo, o mal de Bright e a tuberculose. 

Foi esse o apogeu da sua grandeza, o pe- ' 
riodo áureo da sua historia, mas doenças tão 
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heterogéneas, reunidas assim n 'um mesmo qua
dro, prestavam-se á critica e a justas reclama
ções e estas não tardaram em levantar-se. Foram 
primeiro a syphilis, o mormo e o mal de Bright 
que se desaggregaram da escrophula e adqui
riram a sua independência, como estados mór
bidos distinctos ; mas não tardou que análogas 
contestações se fizessem a respeito da tubercu
lose. Estávamos então longe da epocha em que 
os fundadores da anatomia pathologica, Sylvius, 
.Morton, etç. só viam na tísica pulmonar uma 
manifestação escrophulosa e em que pensavam 
que os tubérculos não eram mais do que pe
quenos ganglios existentes no pulmão e invisi" 
veis no estado normal, que se haviam tornado 
volumosos, da mesma forma que os ganglios 
das outras regiões. 

Era então o tempo de Laennec ; Sylvius, 
.Morton, Sauvages, llufeland, Portal , Baillie e 
Bayle não eram já senão nomes escriptos em 
grossos caracteres nos annaes das sciencias me
dicas e, com elles, haviam passado egualmente á 
historia as suas diversas doutrinas, relativas á 
questão das relações da escrophula e da t u b e r 
culose. A tisica não era já de natureza escro
phulosa, não existiam também já duas formas 
de tisica, uma escrophulosa e outra tuberculo
sa, mas a tisica tornára-se uma só e essa era 
de natureza tuberculosa. 
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Contra essa doutrina levantaram-se princi
palmente Broussais, Graves, Reinhardt e Vir-
chow e, se este ultimo auctor, em nome da ana
tomia pathologica, fez por um instante vacillar 
a theoria de Laennec, isso sò contribuiu para 
tornar este nome mais fulgente, quando Gran-
cher, refutando as ideias erróneas de Virchow, 
demonstrou á face da histologia a natureza tu
berculosa da pneumonia caseosa. 

Estava pois separada definitivamente da es-
crophula a tísica pulmonar. Mas a desaggrega-
ção da escrophula não ficava por ahi e esse cesto 
para o qual se lançavam indistinctamentc todas 
as doenças de causa desconhecida, que affectam 
as creanças de menos de 14 annos, no dizer de 
Henle, ia-se esvasiando a pouco e pouco, á me
dida que se conhecia melhor a etiologia d'esses 
différentes estados mórbidos. A velha familia 
das doenças escrophulosas está em risco de se 
matar á força de exaggerações, dizia o mesmo 
auctor, e essa prophecia cumpria-se em 1871, 
quando Friedlander, na sua memoria sobre as 
tuberculoses locaes, demonstrando a completa 
identidade entre os productos das duas doenças, 
propunha riscar a palavra escrophula do vo
cabulário medico, para se acceitar somente a da 
tuberculose, e á mesma conclusão já haviam che
gado anteriormente alguns outros histologistas, 
como Koster e Schtippel, o primeiro tendo to-
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mado, como caracter differencial, o tubérculo ele
mentar e o segundo, a cellula gigante. 

Assim não só tiravam á escrophula certas 
affecções tuberculosas isoladas, nascendo, de-
senvolvendo-se e vivendo d 'um modo indepen
dente nos diversos órgãos ou apparelhos, sem 
manifestar a menor tendência á generalisação, 
como certas lesões do cérebro, do utero, dos 
testículos, das vias urinarias, etc., mas preten-
dia-se até fazer desapparecer a escrophula dos 
quadros nosologicos. Esta conclusão porém era 
pelo menos prematura, senão mal deduzida, por
que o critério anatómico de que se haviam ser
vido Schùppel, Koster e Friedlander, era insuf-
ficiente para resolver esta questão. Com effeito, 
nem a cellula gigante que Schùppel considerava, 
como a característica da tuberculose e a tal 
ponto, que definia o tubérculo, uma cellula gi
gante, nem tão pouco o folliculo tuberculoso 
serviam para caracterisar a doença, visto que se 
encontram em muitas outras lesões e se podem 
produzir experimentalmente. Assim Ziegler, 
Baumgarten, M. Martin e muitos outros deter
minaram a formação de cellulas gigantes e de 
tubérculos elementares, pela introducção de cor
pos estranhos nos tecidos de animaes vivos ; e 
esses mesmos productos se podem encontrar na 
syphilis, na lepra e no mormo ; alem d'isso, as 
cellulas gigantes foram ainda encontradas nas 
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serosas inflammadas, em diversas variedades de 
sarcomas, nas ulceras e nas inflammações chro-
nicas do tecido conjunctivo, etc. * 

Cornil disse : « A anatomia pathologica só 
não basta, para se definir uma doença ou um 
grupo de lesões ; a doença representa uma con. 
cepção mais ampla e não pôde ser encerrada no 
campo d 'um microscópio, sendo preciso, para a 
especificar, recorrer á etiologia, á marcha clini_ 
ca, ás suas diversas localisações e ao exame ca
davérico de todos os órgãos. A histologia é 
certamente um complemento indispensável dos 
nossos estudos, mas para a distineção, co
mo espécies mórbidas, de duas doenças, cujos 
produetos anatómicos são semilhantes, o exame 
histológico, em certas phases da sua evolução 
pôde ser uma causa d'erro.» 2 

Mas, se a histologia não bastava a resolver 

1 Bard pretende que nas lesões de causa microbiana 
ha um caracter anatómico tão especiíicio, como o próprio 
agente que as determina. Esse caracter é tirado da degene
ração especial, resultante da fermentação que os micróbios 
fazem soffrer aos elementos cellulares. Assim o tubérculo, 
a gomma e o abcesso metastatico, produetos mórbidos muito 
semilhantes, dist inguir-se-iam facilmente pela espécie de 
degeneração que apresentam. Arch. Physiol . 1 8 8 7 . 

3 Soc. med. das hôpitaux, annos de 1880 e 1 8 8 1 . 
Discussão sobre as relações da escrophula e da tuberculose. 
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esta questão, estava também demonstrado, já de 
ha muito, que o critério clinico era egualmente 
insufficiente para distinguir o, que pertence a 
cada u m dos dois estados mórbidos. Assim ve
mos Rilliet e Barthez descreverem a affecção es-
crophulo-tuberculosa no mesmo capitulo clinico, 
Graves declarar que todos os casos de tisica, 
por elle observados, se referiam á escrophula e 
Milcent e Bazin considerarem a tuberculose mi
liar aguda, como uma escrophula primitiva. 

Era este o estado da questão, quando Gran-
cher apresentou a sua memoria em 1880 á So
ciedade medica dos hospitaes e na qual, preten
dendo relacionar entre si a anatomia pathologi-
ca e a clinica, aíErmava a identidade de nature
za dos dois estados pathologieos. Na sua opi
nião : 

«Exis te um estreito parentesco entre a es
crophula e a tuberculose; não ha medico que 
não reconheça que o escrophuloso ou os seus 
descendentes teem uma grande tendência a tor-
nar-se tuberculosos e pôde dizer-se que a escro
phula é uma tuberculose atenuada, uma tuber
culose nascente ou no primeiro grau. Pelo con
trario o tuberculoso é um escrophuloso com
pleto. 

Por outro lado, a histologia mostrou que o 
tubérculo na sua evolução, desde a infância até 
á sua velhice; passa por diversas phases e soffre 

3 
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différentes transformações. Ora a granulação de 
Laennec, que representa o tubérculo no seu 
pleno desenvolvimento, no estado adulto, deve 
ser tomada, como característica da tuberculose; 
pelo contrario, nas phases embryonarias o tu
bérculo pôde não estar lormado ainda ou sim
plesmente representado por celluias embryona
rias e algumas celluias gigantes, não tendo ap-
parecido ainda o tubérculo primitivo de Koster. 
Ora este tecido de granulação de Virchw e es
tes nódulos mais ou menos informes represen
tam evidentemente o primeiro período da tu
berculose e é d'ahi que nascerá a granulação 
tuberculosa ou o tubérculo pneumonico ; mas 
esse tecido e esses nódulos podem permanecer 
sempre no estado embryonario, o tubérculo po
de deixar de se formar e Grancher propõe o 
nome de escrophuloma para esse tecido que será, 
desde então, a lesão anatómica caracteristica da 
escrophula. Assim, o escrophuloma será o gera
dor do tubérculo, da mesma forma que a escro
phula é a geradora da tuberculose e haverá, pois, 
equivalência de termos em histologia e em cli
nica.» 1 

Grancher, porém, não resolvia a questão, co-

1 Die. Encyc.—Art. Escrophula e Soc. Med. des Ho-
pit. 
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mo mostrou a discussão a que deu logar a sua 
memoria e, pelo contrario, vinha tornal-a mais 
confusa. E m primeiro logar, considerando toda 
a escrophula, como o primeiro grau da tubercu
lose, admittia, como de natureza tuberculosa, to
das as manifestações da escrophula, mesmo as 
escrophulides superficiaes, mas, affirmando que 
só o tubérculo adulto podia ser tomado, como a 
característica da tuberculose, vinha de novo col-
locar entre as manifestações da escrophula a 
pneumonia caseosa, que pôde deixar de apre
sentar essas granulações e com ella um grande 
numero de lesões tuberculosas. 

Brissaud x poz bem em relevo a confusão 
que resultaria de tal doutrina. «Existem arthrites 
fungosas chronicas, caracterisadas por uma in-
flammação caseo-tuberculosa das articulações (tu
bérculo pneumonico da synovial) ; em certos ca
sos, porém, ao lado das massas fungosas que en
chem a articulação, constituídas por folliculos 
amontoados, podem encontrar-se algumas gra
nulações semi-transparentes, esparsas á superfí
cie da serosa, nos pontos que ficaram sãos. Ora, 
se admittissemos com Grancher que no momen-

1 Dice. Med. e Cir.—Art. Escrophula e Arch, de Med 
1880 . 
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to em que a granulaçõo apparece, a escrophula 
se transforma na tuberculose, o primeiro d'es' 
tes casos devia pertencer á escrophula e o se
gundo á tuberculose. Mais ainda : supponhamos 
que as granulações englobadas no producto ca-
seoso desappareciam ; ahi t ínhamos nós um 
doente a principio tuberculoso que se tornava 
escrophuloso.» 

De resto, a conclusão a que devia ter che
gado Grancher, não podia ser aquella a que che
gou ; se o escrophuloma origina o tubérculo e 
a escrophula a tuberculose, parece que a sua 
conclusão deveria ser que havia apenas uma 
doença, a escrophula, não sendo a tuberculose 
senão uma phase particular d'essa diathese. 

Villemin, porém, havia demonstrado já a 
transmissibilidade da tuberculose e H. Martin 1 

veiu egualmente provar que só o tubérculo ver
dadeiro ou infeccioso se reproduz em series in
definidas, ciando sempre uma tuberculose gene-
ralisada consecutivamente á inoculação local, 
emquanto que o pseudo-tuberculo, determinado 
pela introducção nos tecidos vivos de corpos es
tranhos de origem animal ou vegetal, só dá lo-

1 Recherches anat-pathol. et exp. sur le tubercule-
Thèse de Paris—1879, e Rev. de Med.—1882. 
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gar a uma pseudo-tuberculose, não transmissí
vel por uma serie de inoculações successivas. 

Finalmente, Koch descobriu o bacillo; e es
tavam assim creados os dois critérios, o bacil-
lar e o experimental, únicos susceptíveis de re
solverem esta questão. 

As esperanças, todavia, que se haviam fun
dado na descoberta de Koch foram em parte il-
ludidas, porque Malassez e Vignal l vieram mos
trar que existem lesões tuberculosas sem bacil-
los, que, inoculadas, podem dar logar também a 
tuberculoses não bacillares, semilhantes de as
pecto ás que o apresentam e que se podem re
produzir com os productos das suas culturas. 
Ent re essas tuberculoses de inoculação sem ba-
cillos, haviam algumas caracterisadas pela pre
sença de massas zoogleicas e outras que não 
apresentavam nem bacillos, nem zooglias dis-
tinctas e caracterisadas apenas, por micrococ
cus disseminados no tecido de granulação, que 
por inoculação davam tuberculoses francamen
te zoogleicas. Estas différentes formas de mi
cróbios parecem apenas ser phases différentes 
do bacillo, porque todas essas tuberculoses, 
com ou sem zooglias distinctas, terminavam 
por se transformar em tuberculoses bacilla-

Arch. de physiologia—1883 e 1884. 
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res. Não deixa, comtudo, de ser verdade que, 
se o bacillo basta a caracterisar a tuberculose, 
não se pôde dizer que toda a lesão em que 
não haja bacillos, não seja de natureza tuber
culosa e, portanto, deixa de ser tão rigoroso, 
como se suppunha, o critério baseado na pre
sença do micro-organismo descoberto por Koch. 
Podia julgar-se ainda que á falta do bacillo, po
diam as zooglias servir de característica, mas 
nem todas as formas de zooglia são susceptíveis 
de corar, de modo que podem haver lesões cuja 
natureza tuberculosa passaria desappercebida 
por serem incolores os micro-organismos. Além 
d'isso, existem certas formas de tuberculose lo
cal nas quaes os bacillos são extremamente 
raros, sendo preciso, para os vêr, praticar cor
tes numerosos. x 

Resta, portanto, o critério experimental e o 
valor d'esté é innegavel. Só o tubérculo verda-

I Na tuberculose pulmonar torpida, nos abcessos ossi-
fluentes e em quasi todas as formas de tuberculose local 
cncontram-se frequentemente numerosos sporos, reunidos 
em grupos, livres ou englobados n u m a massa cellular feri
da de necrose de coagulação. Ao lado dessas massas, pou
cos ou nenhuns bacillos, sendo preciso um grande numero 
de preparações para se descobrir uma forma bacillar typica-
Raymond e Ar thaud. Etudes sur la tuberculose, pag. 36 , 
Tom. i.° 
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deiro se pôde reproduzir em series indefinidas, 
dando sempre uma tuberculose generalisada 
consecutivamente á inoculação local ; se as le
sões escrophulosas, pois, pela sua inoculação 
produzem resultados semilhantes, é porque são 
também de natureza tuberculosa. Posta assim a 
questão, vejamos quaes os resultados a que se 
chegou. 

Bazin definia a escrophula : 
Uma doença constitucional, não contagiosa, 

geralmente hereditaria, d 'uma longa duração e 
traduzindo-se por um conjuncto de affecções 
variáveis de sede e de modalidade pathogenica, 
mas tendo comtudo, por caracteres communs a 
fixidez, a tendência hypertrophica e ulcerosa e 
por sede ordinária os systemas tegumentar, lym-
phatico e ósseo. A esta definição puramente 
symptomatica e, de resto, a única possível n'essa 
epocha, ajuntava elle a descripção das diversas 
manifestações d'esta doença, que dividia em qua
tro períodos : 

i.° período: que decorre ordinariamente en
tre a primeira e a segunda dentição, é caracte-
risado, umas vezes, por affecções cutâneas da es
pécie vesico-pustulosa húmida, como as pseudo-
tinhas, o eczema e o impetigo, etc. , outras ve
zes, por escrophulides seccas, erythematosas ou 
papulo-pustulosas. Simultânea ou mais tar 
diamente sobrevêm então as escrophulides ca-
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larrhaes ou eruptivas das membranas mucosas, 
a blepharite, a ophthalmia, a coryza, a otorrhea, 
etc. E já no fim d'esté período e, como phase 
de transição para o segundo período ou como 
effeito sympathico das erupções do coiro cabel-
ludo, apparecem ingurgitamentos nos ganglios, 
que se inflammam e suppuram sob a influencia 
d 'uma nova producção escrophulosa. Formam-
se então abcessos e ulcerações completamente 
características. 

No 2.° período apparecem accidentes mais 
graves, escrophulides de natureza mais rebelde 
e interessando mais profundamente a pelle e 
mucosas; são o impetigo rodens de Bateman, a 
escrophulide pustulosa de Hardy, todas as for. 
mas de lupus e as escrophulides tuberculosas 
ou molluscum tuberculoso, etc. 

No 3.0 período sobrevêm as lesões do syste. 
ma ósseo, os abcessos frios, as periostites, os 
tumores brancos, as ostéites rareficantes ou 
condensantes, as caries simples ou tuberculo
sas, as hyperostoses, a spina ventosa e as necro
ses. 

No 4." período a escrophula torna-se visceral 
e sobrevem então a tisica bronchica, pulmonar 
ou pleural, a tisica abdominal, as degenerações 
amyloidêas do rim ou do fígado e a escrophula 
cerebral, comprehendendo a meningite tubercu-
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losa ou granulosa, os tubérculos do cérebro e 
os do cerebello. 

Analisemos pois, este quadro symptomatico 
da escrophula á face de critério experimental. 

No 4.0 grupo estão reunidas todas as mani
festações visceraes da tuberculose, todas as le
sões consideradas por Friedlander e Brissaud, 
como tuberculoses locaes e ninguém, hoje, as 
considera ds natureza escrophulosa. Do resto, 
todo o producto mórbido de qualquer d'essas 
diversas lesões dá por inoculação a tuberculose 
verdadeira e infecciosa. 

No 3,0 grupo entram os abcessos frios, os tu
mores brancos, as ostéites rareficantes ou con
densantes, as caries simples ou tuberculosas, as 
hyperostoses, a spina ventosa e as necroses. 

A respeito da natureza d'estas lesões tam
bém não podem subsistir duvidas em virtude 
dos resultados positivos obtidos pelo methodo 
experimental. Desde ha muito, que se havia 
notado a coincidência frequente entre essas le
sões e a tisica pulmonar e se t inha observado 
egualmente n'ellas a presença de tubérculos ; 
Lannelongue, Josias, Brissaud haviam-nos ob
servado nos abcessos frios; Koster e, depois d'es
té, muitos outros nos tumores brancos; Nelaton, 
Kiener e Poulet nas ostéites; mas foi principal
mente a experimentação que veiu esclarecer esta 
questão e mostrar qual a verdadeira natureza 
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d'essas lesões. Assim Schùller conseguiu inocu
lar fungosidades articulares e ósseas; Volkmann, 
Hueter, Konig obtiveram resultados semelhan
tes ; Kiener e Poulet, inoculando por duas vezes 
no tecido cellular de animaes, fungosidades pro
venientes d 'um tumor branco, obtiveram em 
ambos os casos uma tuberculose generalisada e, 
injectando no peritoneu de cobaias pus de ab
cesso frio tuberculoso, viram egualmente produ-
zir-se a tuberculose experimental. 

A demonstração é mais difficil na carie e 
spina ventosa. Par ro t mostrara a coincidência 
quasi constante da spina ventosa com cavernas 
pulmonares tuberculosas e Kiener e Poulet ha
viam observado o folliculo tuberculoso typo 
nos ossos affectados de carie, mas o que é cer
to, é que todas as inoculações de fragmentos de 
osso cariado tentadas por H. Martin apenas de
ram resultados negativos, succumbindo os ani
maes á infecção purulenta. 

Se attendermos, porém, á grande frequência 
da carie óssea nos tumores brancos articulares 
e ao estado fungoso, lardaceo das partes mol
les que revestem o osso cariado, as duvidas de-
sapparecem sobre a natureza real d'essas lesões; 
de resto, se as inoculações com fragmentos de 
osso cariado não teem dado resultados positi
vos por conterem germens pútridos, vindos do 
exterior, os tecidos doentes circumvisinhos pó-
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dem transmitter a tuberculose. H. Martin ob
teve em cabaias uma tuberculose generalisada 
pela inoculação de fungosidades provenientes 
d 'um trajecto fistuloso dos ossos cariados da 
mão. 

No 2.° período entram as lesões cutâneas 
d 'um caracter grave ; as escrophulides inflam-
matorias, como a escrophula cutanea de Rayer 
e Baumés, o impetigo rodens de Bateman, a 
escrophulide pustulosa de Hardy, etc. ; as es
crophulides fibro-plasticas, comprehendendo to
das as formas de lupus ; e as escrophulides tu
berculosas, como o molluscum tuberculoso, etc. 
Estas ultimas eram consideradas até pelo pró
prio Bazin, como de natureza tuberculosa, vis
to que o termo tuberculoso era tomado por elle 
na accepção que lhe dava Laennec ; portanto 
não nos demoraremos n'ellas. 

As escrophulides inflammatorias correspon
dem na sua quasi totalidade, segundo Besnier 
ás gommas escrophulosas dérmicas ; ora estas 
são de natureza tuberculosa, como o provou o 
methodo experimental. Resta-nos pois o lupus, 
mas hoje está provado que tanto o lupus vulgar 
ou tuberculoso, como o escleroso são de natu
reza tuberculosa. Já de ha muito, que a anato
mia pathologica e a clinica nol-o t inham mos
trado: não só se havia observado a frequên
cia da tuberculose nas familias dos indivi-
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duos affectados de lupus, mas muitos auctores 
haviam encontrado nas lesões do lupus o tu
bérculo elementar com as suas cellulas gigan
tes. Todavia, tanto a investigação do bacillo, 
como o methodo experimental t inham dado 
poucos resultados positivos e isso fez com que 
o lupus não fosse collocado desde logo definiti
vamente no grupo das tuberculoses locaes. Cor-
nil, Leloir e Malassez em vão t inham procura
do o bacillo em numerosos casos de lupus ; 
pelo contrario, Pfeiffer, Doutrelepont e Demme, 
mais felizes, encontraram-n'o constantemente e 
o mesmo succedeu a Koch que não só observou 
os bacillos, posto que em pequeno numero, 
mas poude obter alem d'isso, no estado de pu
reza, culturas de bacillos em soro de boi em 
seguida á inoculação d'uni lupus hypertrophi-
co. Ao mesmo tempo Schiiller por meio de in
jecções na trachêa e bronchios, Hueter com ino
culações na iris, Cornil e Leloir chegaram a 
produzir tuberculoses generalisadas. Em vista 
d'isto parece-nos que se pode considerar o lu
pus, como de natureza tuberculosa. 

Resta-nos o primeiro periodo e n'este temos 
o eczema ou impetigo da face, do coiro cabel-
ludo e por vezes da totalidade do envolucro cu
tâneo, as inflammações catarrhaes das mucosas, 
a ophthalmia, a coryza, a otorrhea, etc. Alem 
d'isso, como phenomenos de transição para o 
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segundo período, observam-se erupções do coiro 
cabelludo, ingurgitamentos dos ganglios que se 
inflammam e suppuram, adenites tuberculosas 
que, perfurando a pelle, dão logar a ulcerações 
d'uni aspecto particular e característico. 

Os resultados obtidos pelo methodo expe
rimental só tem sido completamente negativos. 
As inoculações numerosas de productos ecze-
matosos, impetiginosos, etc. nunca conseguiram 
produzir a tuberculose experimental ; mas n'es
te periodo existem outras lesões mais graves, os 
ingorgitamentos ganglionares que podem ter
minar pela transformação caseosa. Ora o me
thodo das inoculações em série veiu mostrar 
que, emquanto que o ingurgitamento ganglio
nar simples e consecutivo a escrophulides su-
perficiaes não é tuberculoso, já não acontece o 
mesmo com o ganglio inflammado e tendo sof-
frido a degeneração caseosa, cujo exame micros
cópico revelia a presença de bacillos e cuja ino
culação dá sempre logar á tuberculose. 

De todas as manifestações cscrophulosas 
descriptas por Bazin vê-se, portanto, que nem to
das pertencem á mesma espécie mórbida e que 
a maior parte são de natureza tuberculosa, ' per-

1 Arloing demonstrou a natureza tuberculosa e ao mes
mo tempo o grau menor de virulência das lesões escrophulo-
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tencendo unicamente á escrophula as lesões do 
primeiro período e os ingurgitamentos ganglio
nares. 

H. Mart in , 1 porém, vae mais longée consi
dera, mesmo, as escrophulides superíiciaes, o 
eczema do coiro cabelludo e da face, as ophthal
mias rebeldes, etc. como de origem arthritica e 
chama-lhes arthritides hereditárias precoces. A 
escrophula, desde então, deixa de ser uma dia-
these para ser apenas uma expressão puramen
te chnica e servindo a designar todo esse longo 

sas pelo seguinte modo : Injectou em coelhos e cobaias sueco 
tuberculoso verdadeiro que deu origem em ambas as espé
cies de animaes a uma tuberculose visceral, e em seguida, 
praticou em outros uma injecção de sueco d'um ganglio 
escrophuloso que deixou o coelho indemne e produziu no 
cavuá uma hypertrophia ganglionar caseosa c uma tuber
culose pulmonar e esplénica. Acad. des Sciences, 1 8 8 4 . 

Daremberg tendo inoculado a um coelho vigoroso uma 
cultura pura debacillos tuberculosos econservando-o n u m a 
temperatura relativamente baixa viu produzir-se uma tu
berculose local (gomma ou abcesso frio na parte superior 
do craneo), cujos produetos inoculados a cobaias e a peque
nos coelhos deram logar a uma tuberculose geral, emquan-
to que, inoculados a coelhos adultos, apenas deram resul ta
dos negativos. Études sur la tuberculose, pag . 530, 
tom. 1. ° 

1 Doe rapports de la scrophule avec la tuberculose. 
Rev. Med. 1 8 8 4 . 
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período que vae, desde as primeiras manifesta
ções apparentes da infecção tuberculosa (phe-
nomenos de transição para o segundo periodo 
das escrophulides de Bazin) até ás manifesta
ções visceraes e principalmente á tísica. 

Não nos parece acceitavel esta opinião de 
H. Martin ; a escrophulose é um estado dia-
thesico evidente, cujas manifestações são as do 
primeiro periodo de Bazin. 

Assim Bouchard * diz : « Mas se t iramos á 
escrophula tudo que parecia pertencer-lhe, que 
lhe resta ? 

Tudo o que não pertence á tuberculose ; 
ella perderá o tubérculo, mas ficará com o que 
é propriamente escrophuloso, as conjunctivites 
rebeldes, as erosões fáceis das narinas, as ma
nifestações paroxysticas da pelle e mucosas, as 
erupções exanthematicas ephemeras e todos es
ses mil indícios, pelos quaes se reconhece tão 
bem a escrophula que ninguém se engana. E ' 
por essas manifestações cutâneas ou mucosas 
que o escrophuloso revelia os vicios da sua nu
trição, evolucionando e curando atravez d'essas 
manifestações, a não ser que se torne mais es
crophuloso e seja affectado pela tuberculose ». 

1 Etiol. e pothogenie des maladies infeccieuses. Rev. 
de Med. i88o-
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Villemin * pensa egualmente que «em certos 
indivíduos existe urna irritabilidade excessiva 
cio conjuncto dos tecidos que formam o syste-
ma lymphatico conjunctivo ; n'elles o catarrho 
das mucosas propaga-se ao chorion mucoso, 
produzindo a hypertrophia e a esclerose e re-
flectinclo-se poderosamente sobre os ganglios 
lymphaticos tributários do terreno lesado; n'el
les também a irritação dos tegumentos acom-
panha-se de phenomenos análogos e o eczema 
toma a forma impetiginosa ou lichenoide ; é a 
escrophula ou o escrophulismo. As dermatoses 
escrophulosas são uma variedade na espécie ; é a 
qualidade de terreno que determina a natureza 
escrophulosa da lesão. 

A escrophula não existe, como espécie, mas 
existem doenças escrophulosas ; o escrophulis
mo é para o systema lymphatico o, que o ner
vosismo é para o systema nervoso. As doenças 
escrophulosas ou a irritabilidade mórbida do 
systema de vegetação são proprias á infância e 
á adolescência». 

Finalmente, Potain 2 admitte nas creanças 
um estado particular a que chama lymphatismo 
que não é mais do que o escrophulismo de Vil
lemin. 

1 Soc. Med. des hopit. 1880 e 1881 . 
* Diet, encycl: art. Lymphatique. 
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Consideramos, portanto, a escrophula e a tu
berculose, como dois estados mórbidos comple
tamente différentes ; a escrophula é um estado 
constitucional, revellando-se por manifestações 
superficiaes da pelle e mucosas ; a tuberculose 
é uma doença infecciosa com tendência a loca-
lisações em différentes órgãos e tecidos. 

Será o terreno escrophuloso o mais favorá
vel ao desenvolvimento da tuberculose ? Não nos 
parece. A escrophula predispõe tanto á tuber
culose, como qualquer outro estado diathesico, 
arthri t ismo, alcoolismo, etc. e, se antigamente 
se tinha essa opinião, era isso devido a que se 
julgavam, como escrophulosas, lesões que eram 
tuberculosas. 

A tuberculose desenvolve-se mais facilmen
te n'esses terrenos, assim preparados por uma 
longa serie de manifestações mórbidas ou por 
um grande numero de circumstancias debili
tantes, e o que é mais, a tuberculose evolucio
na d 'um modo différente em cada um d'esses 
es tados; a maneira porque reage, por exemplo, 
um escrophuloso é muito diversa da que se ob
serva nos arthriticos, nos alcoólicos ou nos sa
turninos; de tendência para a caseificação nos 
primeiros, a tisica tende para a esclerose nos se
gundos. E isto tanto assim é que, segundo Lan-

4 
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douzy, * sendo dada a edade, a constituição e o 
temperamento d 'um individuo se pode predizer 
qual a marcha que seguirá n'elle a tuberculose. 

Múltiplos são portanto os terrenos nos 
quaes o bacillo tuberculoso encontra condições 
favoráveis ao seu desenvolvimento e diversos os 
modos pelos quaes os organismos reagem con
tra a causa productora da doença; mas não se 
pode dizer que um d'elles seja mais próprio á 
cultura do agente pathogenico do que outro c, se 
tal affirmação se podesse fazer, não era o escro-
phuloso, mas o diabético aquelle que melhores 
condições reúne para o desenvolvimento bacillar. 

* 
* * 

Demonstrada a natureza tuberculosa da 
maior parte das lesões escrophulosas, compre-
hende-se que a tuberculose occupe um logar 
importante na pathologia infantil, pois que a es-
crophula tem sido considerada em todos os 
tempos, como uma das doenças mais frequentes 
da infância. Mas não só as différentes formas de 
tuberculose externa ou cirúrgica, como os tu
mores brancos, as gommas, as caries, etc. são 

1 Progrès medical, n.°3Ó—1882. 
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communs nas creanças, encontram-se ainda nas 
primeiras edades frequentemente as diversas 
formas de tuberculose visceral. 

Para a maior parte dos auctores que se 
occuparam de pediatria, não havia cousa mais 
rara do que a tuberculose do pulmão ou dos 
outros órgãos abaixo de dous annos e princi
palmente abaixo de um anno. 

Cohnheim chegou, mesmo, a affirmar que 
os casos de tuberculose, durante as primei
ras semanas da vida, são extremamente ra
ros e só começam a tornar-se mais frequen
tes depois dos três primeiros mezes, não se 
podendo então provar, visto que a creança 
pôde estar exposta durante esse tempo a cau
sas de infecção, se ella herdou ou contrahiu 
a tuberculose. Ora não só a tuberculose é re
lativamente mais frequente, do que suppunha 
Cohnheim, n'essas primeiras edades, mas re
veste formas différentes das que costuma apre
sentar no adulto ou nos casos de contagio, mos
trando o seu caracter hereditário com toda a 
evidencia. Nós vamos provar esta asserção á fa
ce das estatísticas l . 

Lannelongue em dois annos poude reunir 
1005 casos de tuberculose externa em creanças 
de o a 15 annos, comprehendendo abcessos tu-

Etudes sur la tuberculose, pag. 75—tom. i.° 
* 
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berculosos das partes molles ou subcutâneos, 
abcessos symptomaticos d'uma osteite tubercu

losa, osteoarthrites tuberculosas, mal de Pott , 
adenites e testiculos tuberculosos, etc. Esses 
1005 casos distribuemse do modo seguinte: 

1 a 4 semanas • • 4 7 a 
5 a 9 » . . 6 8 
9 semanas a 5 mezcs 17 9 
6 a 1 2 mezes . . . 60 I O 

1 a 2 annos • ■ 144 1 1 

3 annos . 1 0 7 1 2 

4 » . . 1 0 8 13 

5 » • • 99 14 
6 » • • 95 1 5 

73 
55 
28 
48 
39 
28 
30 
19 
9 

Vèse, portanto, por esta estatisca que a tu

berculose externa, comprehendendo na sua 
maior parte lesões consideradas em outro tem

po, como escrophulosas, attinge o seu máximo 
de frequência entre 2 e 3 annos, tendo havido 
ainda, além d'isso, 87 casos de tuberculose em 
creanças abaixo de um anno. E' preciso egual

mente notar que, na maior parte das vezes, estas 
lesões foram observadas muito tempo depois da 
sua apparição, posto que muitas d'ellas se tives

sem manifestado n um período proximo do nasci

mento ou já mesmo n'essa occasião. Estão n'es

te caso as observações 9.*, 10.\ 11.a e 12.a que 
Lannelongue refere no seu artigo sobre a tuber

culose externa congenital e precoce. Assim, na 
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observação 9.* tracta-se d'uma creança de seis 
semanas affectada d 'uma arthrite tuberculosa 
do joelho; na 10.* tracta-se d 'uma creança de um 
mez, mas cujas lesões (osteo-arthrite do joelho 
direito e abcessos tuberculosos múltiplos) t inham 
apparecido antes do decimo quinto dia apoz o 
nascimento; na u . a refere-se um caso de abces
sos tuberculosos múltiplos n 'uma creança de 
três semanas e na 12.", emfim, uma creança de 
dezeseis dias apresentava uma osteite tubercu
losa e abcessos tuberculosos múltiplos. 

Mas não só a tuberculose externa é frequen
te nas primeiras idades, observa-se amiudadas 
vezes também a tuberculose visceral. Não é esta, 
como já dissemos, a opinião corrente nos diver
sos tractados de pediatria. 

Assim Hervieux, em 996 autopsias de crean-
ças, apenas encontrou 18 tuberculosos de menos 
de dois annos e 10 de menos de um anno, dis
tribuídos do modo seguinte : 

Do nascimento aos 1 5 dias 2 
Dos 1 5 dias aos 4 mezes o 
Dos 4 mezes a 1 anno 8 
De 1 anno a 2 mezes 8 

Froebelius, n 'uma estatística mais recente, 
reuniu todos os casos de tuberculose observa
dos em creanças de mamma no hospital de crean-
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cas de S. Petersburgo, durante um período de 
lo annos e chegou aos seguintes algarismos: 

Durante 10 annos foram admitt idas no hos
pital. 

Í
Doentes 65.683 

Mortas 18.569 
Autopsiadas 16.581 e d estas 
Tuberculosas 416 

Froebelius, portanto, em 16,581 autopsias 
apenas encontrou 416 tuberculosos de 1 a 4 
mezes ou uma proporção de 2,5 por 100. 

Demme em 36.148 creanças doentes encon
trou 1.932 ou 5,3 por 100 de tuberculosos. 

Biedert em 1.308 casos de tuberculose in
fantil encontrou uma proporção de 6,8 por 100 
para as creanças de o a 1 anno. 

Shewer n u m a outra estatística chegou a 
resultados idênticos. 

D'estes diversos dados devia concluir-se, 
pois, que era muitíssimo diminuto o numero 
de creanças tuberculosas durante o primeiro 
anno da vida; todavia Landouzy, Queyrat, 
Parrot , Damaschino, Bosselut chegaram a con
clusões muito différentes. iVssim, no decurso do 
anno de 1885 foram admittidas no hospital Te
non 339 creanças; d'estas morreram 61, sendo 
autopsiadas 3 5 e encontrando-se entre estas 11 
tuberculosas. A proporção em relação ás mor-
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tas foi 'de mais de V« e em relação ás auto
psias de mais de V3. D'entre os 11 casos de tu
berculose, a creança mais edosa tinha 23 mezes 
e a mais nova, 3 mezes. (Queyrat) *. 

Segundo Landouzy 2 a tuberculose deve 
egualmente figurar entre as principaes causas 
da mortalidade das creanças nos dois primeiros 
annos. No hospital Tenon, conforme elle diz, 
não se passam quinze dias sem que se faça a 
autopsia a uma creança tuberculosa de algumas 
semanas ou mezes d'edade. No primeiro trimes
tre de 1887, de 21 de janeiro a 17 de abril, 
houve 23 mortes de creanças n'esse hospital, 
sendo 7 de tuberculosas. As suas edades regu
lavam por b semanas, 2, 3, 6, 7, 10 e 12 mezes. 

Na maior parte das observações de Queyrat 
e de Landouzy a tuberculose havia-se manifes
tado d'um modo particular e até então ignora
do. As creanças succumbiam a uma broncho
pneumonia apparentemente banal, da causa ru-
beolica ou á frigore. Ora a natureza d'essa doen-

1 Contribution á l'étude de la tuberculose du premier 
âge. These de Paris, 1886 e note sur la tuberculose infan
tile. Communie, faite á la Soc. med. des hôpitaux, por 
Queyrat e Landouzy séance du 9 avril 1886. 

3 De la fréquence de la tuberculose du premier age. 
Rev. de Med. 1887. 
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ça era inteiramente outra e seria um erro sup-
pôr que ella tinha sido determinada pelo sa
rampo ou pelo frio. Estes dois agentes seriam 
talvez causas predisponentes, a determinante, 
porém, era o bacillo de Koch. 

N'essas broncho-pneumonias não se encon
travam sempre, é verdade, as granulações, mas 
a presença dos bacillos tuberculosos constatada 
pelo exame bacteriológico e a existência simul
tânea de lesões tuberculosas em diversos ór
gãos, como o fígado, o baço, etc., permittiam 
affirmar a natureza tuberculosa da doença. 

Parrot,1 em 219 casos de creanças tuberculo
sas de menos de 2 annos, chegou aos seguintes 
resultados : 

De 1 dia a 3 mezes 23 
De 3 mezes a 6 mezes 35 
De 6 mezes a 1 2 mezes 53 
De 1 anno a 2 annos 108 

Entre as 23 observações de 1 dia a 3 me
zes, contavam-se uma de 18 dias, uma de 4 se
manas, uma de 5 semanas, duas de 6 semanas, 
cinco de 2 mezes, oito de 2 mezes e meio, cin
co de 2 mezes e 3 semanas ; as creanças tuber
culosas de menos de 1 anno eram ein numero 
de i n . Em quasi todos estes 219 casos, se ha
viam lesões pulmonares, existiam concomitante-

1 Études sur la tuberculose, pag. 1 tom. 2. 
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mente outras lesões em diversos órgãos. Estes 
foram encontrados affectados pela seguinte or
dem de frequência : 

Baço—ioi vezes; fígado—82; intestinos — 
72; r ins—41; meniges—32; encephalo—13; pe-
ri toneu—12; pericárdio—10; coração—4; thy-
mus—2 ; etc. 

Para Damaschino * a tuberculose é egual-
mente muito frequente nas creanças, nas quaes 
se encontra em geral disseminada sob a forma 
de granulações cinzentas á superficie das vis-
ceras e em particular do fígado, rins, e baço. 
Pelo contrario a tisica pulmonar ulcerosa de 
marcha lenta é n'ellas muito iara. 

Bosse lu t 3 na sua these apresenta a seguinte 
estatistica de meningites tuberculosas observa
das em creanças de 15 dias a 2 annos. 

De 1 5 dias . . . . 1 De 7 mezes . 9 
De 21 » . . . , 2 De 8 » . . . 3 
De 1 mez . . . 2 De 9 » . . . 4 
De 1 a 2 mezes . • 5 De 10 » . . . 7 
De 3 mezes . . . • 4 De 1 1 » . . . 4 
De 4 » . . . • 4 De 1 2 » . . . 6 
De 5 a 6 mezes . . IO De 1 2 a 18 mezes 34 
De 6 mezes . • 4 De 18 mezes a 2 an.0 1 1 2 

1 Soc. med. des hôpitaux, séance du 23 avril 1886. 
2 Contribution á l'étude de la méningite tuberculeuse 

chez les jeunes enfants âgés de moins de deux ans. These de 
Paris, 1 ! 
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Estas différentes observações foram recolhi
das nas diversas creches de Paris desde o i.° 
de janeiro de 1879 até egual dia de 1887. 

Em face, pois, dos resultados obtidos por 
estes diversos auctores podemos dizer que a tu
berculose é mais frequente na primeira infância 
do que se suppunha, sobretudo frequente de 1 
a 3 annos, mas manifestando-se não d'um modo 
raro abaixo de 1 anno. Mas d'onde provem a 
crença dos antigos pathologistas na raridade da 
doença n'estas primeiras idades ? Em primeiro 
logar, segundo Archambault, de terem sido to
madas as observações mais numerosas em esta
belecimentos, onde as creanças só entram a par
tir de dois annos e, em segundo logar, das for
mas que a doença reveste n'essas idades, formas 
ignoradas e que faziam, com que se tomasse 
por uma cousa différente, aquillo que unicamen
te era de natureza tuberculosa. 

Com effeito, o homem, desde q momento 
do nascimento até á sua morte, apresenta ma
neiras différentes de reagir contra os agentes 
mórbidos e um grau maior ou menor de recep
tividade para as causas de contagio ou de in
fecção. A creança, sob este ponto de vista, é de 
tal modo diversa do adolescente, do adulto ou 
do velho, a forma porque lucta, se defende ou 
succumbe, diffère tanto da dos outros períodos 
da vida, que se pôde dizer que a pathologia in-
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fantil em nada se parece com a das outras eda-
des. E m face, porém, da tuberculose é que so
bretudo essas differenças se tornam bem salien
tes e, a tal ponto, que se fica muitas vezes na 
duvida, se será a mesma doença de que se tra
cta. Ainda mais, a tuberculose, do nascimento 
aos dois annos, revella-se por modos completa
mente différentes dos que apresenta na segunda 
infância. As dissemilhanças são taes, diz Lan-
douzy, 1 que o medico que quizesse ater-se sem
pre e exclusivamente á descripção tão completa 
e minuciosa da tuberculose da infância, feita 
pelos nossos clássicos, expòr-se-hia a enganos 
singulares e cahiria no erro que consiste em 
desconhecer a tuberculose nos dois primeiros 
annos da vida, simplesmente porque pôde affec-
tar modos de traducção que os livros não re
lerem. 

Quaes são esses modos de traducção da tu
berculose nas primeiras edades? São múltiplos, 
mas ha um, cuja constatação se deve principal
mente a Landouzy e cujo conhecimento é da 
maxima importância. 

A creança parece affectada d 'uma doença 

1 La première enfance envisagée, como milieu orga
nique, dans ses rapports avec la tuberculose. Congrès pour 
letude de la tuberculose, pag. 199. 1889. 
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geral, apresenta febre intensa, tem anorexia, 
emmagrece rapidamente e morre. Examinando 
attentamente as diversas lesões que a autopsia 
nos revelia, não se comprehende bem, como a 
morte sobreveiu. São geralmente lesões de or
dem congestiva, d'aspecto banal ; o tubérculo 
é raro, a doença não ultrapassou a phase pre-
granulica. O fígado apresenta a degeneração 
gordurosa, o baço encontra-se hypertrophiado, 
as placas de Peyer injectadas e muitas vezes 
existe um pequeno núcleo de broncho-pneumo-
nia n u m dos lobos pulmonares. Esta broncho
pneumonia porém, posto que nos seja revellada 
pela auscultação e pela percussão é tão insigni
ficante que não se lhe pôde attribuir a gravida
de da doença. Essa gravidade é-nos explicada 
pelo exame bacteriológico, mostrando-nos n'es-
sas diversas lesões a presença do bacillo de 
Koch, a cuja infecção devia ter evidentemente 
suecumbido a creança. 

Esta, porém, não é a única forma que atu-
berculose reveste nas primeiras edades ; vimos 
precedentemente que ella frequentes vezes se 
manifesta sob a forma de tuberculose visceral ; 
e entre as visceras mais commummente lesadas 
mencionamos também o fígado, o baço, os rins, 
as meninges, etc. Um outro facto, que eu que
ro tornar bem frisante, é que quando os pul
mões se achavam lesados, como nas observa-
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ções de Parrot ou nos casos de Landouzy e 
Queyrat, existiam egualmente outros signaes 
de tuberculose nos outros órgãos. 

Se dissermos agora, que, na maior parte 
das observações, as creanças, affectadas de tu
berculose n'essas primeiras edades, eram filhas 
de tuberculosos e que muitos d'esses casos ou 
eram congenitaes ou se haviam manifestado 
n 'uma epocha muito próxima do nascimento, 
vè-se que se impõe á nossa convicção, como um 
facto real, a transmissibilidade do bacillo espe
cifico dos pães aos seus descendentes. Nas quatro 
observações que citamos de Lannelongue era 
inadmissivel qualquer outro modo de contagio, 
a não ser o effectuado pela mãe ou pelo pae. 
Com effeito, como comprehender, tendo-se da
do esse contagio, que a tuberculose não se ma
nifestasse nos pontos qua serviram de porta 
d 'entrada ao bacillo e se fosse localisar em pon
tos muito distantes, como uma articulação ? 

O contagio hereditário existe, pois, e é mes
mo muito mais frequente do que geralmente se 
suppõe. Resta-nos agora vêr, como elle se effec
tua e é o que faremos no capitulo seguinte. 

• 



HEREDITARIEDADE DE SEMENTE 

COMO SE EFFECTUA O CONTAGIO INTRA-UTERINO 

Percorrendo os antecedentes hereditários 
das différentes observações de Queyrat, Landou-
zy, Lannelongue etc. nós vemos que, em certos 
casos, só a mãe é tuberculosa e em outros o pae. 
Muitas vezes, mesmo, a creança herda a tubercu
lose do pae sem que a mãe manifeste qualquer 
lesão, continuando a gosar d'uma saúde perfei
ta. 

Resultam, pois, d'aqui dois modos différen
tes para o feto de contrahir a doença. Vejamos 
a primeira questão ; porque modo transmitte 
a mãe a tuberculose ao feto ? 

Era um facto de observação, já muito anti-
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go, que muitas doenças se podiam transmitt ir 
da mãe ao feto, como a syphilis, a febre ty
phoïde, a variola e as outras febres eruptivas ; 
esse facto, porém, era inexplicável e, o que é 
mais, alguns pathologistas baseavam-se n'elle 
para refutarem a concepção actual da pathoge-
nia das doenças infecciosas. Com effeito, pouco 
depois da descoberta da bacteridia do carbún
culo por Davaine e Rayer, Brauell tendo proce
dido a experiências para ver, se esse micro-or-
ganismo passava atravez da placenta, da mãe 
ao feto, chegava a esta conclusão : 

Os embryões de animaes mortos de carbún
culo não revellam pelo exame anatómico signal 
algum d'essa doença e a inoculação do sangue 
d'esses mesmos embryões dá sempre resultados 
negativos ; o carbúnculo não se transmitte, pois, 
da mãe ao feto. 

Ao mesmo resultado chegava Davaine em 
1867 depois das investigações a que procedeu 
em cobaias gravidas. Na sessão da Academia 
das Sciencias de 9 de dezembro de 1867, dizia 
elle : 

Inoculei a uma cobaia n 'um estado de ges
tação muito adiantado sangue carbunculoso. 
Essa cobaia morria dois dias depois e o seu 
sangue, como o da placenta, apresentava myara" 
des de bacteridias, emquanto que o sangue e os 
órgãos do feto não offereciam nenhum d'esses 

' 
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corpúsculos. Quatro cobaias foram então ino
culadas, uma com o sangue da placenta que 
continha bacteridias e as três outras com o do 
coração, baço e fígado do feto que não conti
nha nenhuma. Ora a primeira cobaia morreu 
no dia seguinte, infectada de numerosas bacte
ridias, emquanto que as outras três, inoculadas 
com sangue de feto, não adoeceram e conserva-
ram-se vivas durante muitos mezes ainda. 

A generalisação d'esté facto a todas as 
doenças infecciosas tornou-se uma lei, por lon
gos annos, quasi universalmente admitt ida e co
nhecida com o nome de lei de Bráuell-Daváine. 
De accordo com esta lei estavam as investiga
ções anatómicas e experimentaes de Coste e Bo-
namy que t inham provado que os líquidos inje
ctados nos vasos da mãe não passavam para os 
vasos fetaes e a histologia que mostrara que os 
vasos do feto formam um circuito completamente 
fechado, mergulhando no sangue da mãe ao ní
vel dos lagos sanguíneos da placenta. 

Assim, pois, era essa lei um dos mais sérios 
argumentos e um dos mais sólidos esteios so
bre que se fundavam os adversários das ideias 
novas para negarem a natureza parasitaria de 
certas doenças. Não tardou, porém, muito que 
se começassem a notar as excepções. 

Foram Arloing, Cornevin e Thomas os pri
meiros que em 1880, demonstrando que o mi-
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crobio do carbúnculo symptomatico passa da 
mãe ao feto, provaram ao mesmo tempo que a 
lei de Brauell-Davaine não era d 'uma applicação 
tão geral, como se julgava. 

A esse facto, porém, que apenas constituía 
uma excepção á lei, foram-se juntando muitos 
outros ; assim, pouco depois, Chambrelent e 
Roux, tendo feito experiências com o sangue 
de gallinhas cholericas, chegaram á conclusão de 
que o coccus do cholera das gallinhas era trans
missível da mãe ao feto. 

Estes experimentadores, tendo empregado 
primeiramente liquido de cultura fornecido pelo 
próprio Pasteur , haviam observado que o san
gue materno tinha propriedades infecciosas, em-
quanto que o do feto não as possuia; empre
gando, porém, em vez de sangue tirado das ca
vidades cardíacas, sangue primeiramente sub-
mettido a processos de cultura, notaram que 
este sangue se carregava de micróbios e adqui
ria propriedades infecciosas, menos enérgicas 
comtudo que as do liquido sanguineo da mãe, 
o que levava a crer que o sangue fetal continha 
primitivamente germens que a cultura tornava 
mais numerosos. 

Ao mesmo tempo, demonstrava-se o mesmo 
facto para o vibrião séptico que em certos ani-
maes passava da mãe ao feto e finalmente Straus 
e Chamberland chegaram a uma idêntica con-
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clusão para o micro-organismo, cuja transmis
sibilidade atravez da placenta t inham negado 
Brauell e Davaine. Mais felizes, depois de uma 
serie de experiências com resultados completa
mente negativos, poderam aíHrmar que, se a 
placenta não constitue, como se julgava, uma 
barreira intransponível para o bacillus anthra-
cis e não é, portanto, u m filtro perfeito, não dei
xa comtudo de gosar um certo papel de filtra
ção, porque dá somente passagem a um nume
ro restricto de micróbios. 

A resultados ainda mais completos chegou 
Koubassoff * que n 'uma nota apresentada á Aca
demia das Sciencias chega, entre outras conclu
sões, a esta : 

Os bacillos de carbúnculo passam sempre 
da mãe ao feto. 

Menos concludentes, porém, são os resulta
dos a que chegou Wolff, que, tendo inoculado 
o carbúnculo em muitas fêmeas de coelhos e de 
cobaias prenhes, e examinado em seguida, sobre 
cortes corados os órgãos de 17 fetos, não encon
trou um só bacillus anthracis. E m 13 inocula
ções feitas com fragmentos de órgãos d'esses fe
tos apenas por duas vezes viu morrer os ani-

1 Comptes rendus de l'Acad. des Sciences, séances 
du g Février et 6 Juillet de 1885. 
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macs, em experiência, de carbúnculo; d'onde 
concluiu que a passagem da bacteridia do san
gue da mãe para o do feto, é possível, mas não 
constante. E, em experiências análogas, Chau-
veau apenas d'entre n casos encontrou por duas 
vezes o sangue fetal virulento e nunca encon
trou no feto, mesmo no baço, a menor lesão do 
carbúnculo. (Ann. de 1'Inst. Pasteur, 25 — 2 — 

88.) 
D'estes factos resulta, pois, que a placenta 

não è, como o julgavam Brauell e Davaine, um 
filtro perfeito; ella pode ser atravessada por cer
tos micro-organismos, vivendo, como parasitas, 
no organismo materno, mas nem sempre com a 
mesma facilidade. Alguns ha que a transpõem 
d 'um modo constante, mas existem outros, como 
o bacillo do carbúnculo, que exigem certas con
dições da parte d'essa membrana para poderem 
penetrar no organismo fetal, condições que só 
explicam os resultados contradictorios obtidos 
pelos diversos experimentadores. Essas condi
ções consistiriam em alterações ou lesões da 
placenta ; Malvoz tendo inoculado tinta da Chi
na diluida em agua a fêmeas de coelhos gravi
das, micróbios não pathogenicos a outras fê
meas (micrococcus prodigiosus) e a outras ain
da micróbios pathogenicos, como o bacillus an-
thracis, encontrou sempre na placenta, posto 
que em menor quantidade do que no fígado 
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materno, partículas de tinta da China, micró
bios não pathogenicos e micróbios pathogeni-
cos, mas na veia umbilical e nos diversos ór
gãos do feto apenas observou, em certos casos, 
o bacillus anthracis. Ora, se elementos indiffé
rentes, partículas inorgânicas ou micróbios iner
tes, não atravessam a placenta e, se, pelo contra
rio, os micróbios pathogenicos a transpõem, é 
porque se produz qualquer effracção, pondo em 
communicação directa a circulação materna com 
a do feto. Comprovam isto os focos hemorrha-
gicos que se encontram nas placentas de cobaias 
gravidas inoculadas com o bacillus authracis e 
cujos fetos apresentam esse mesmo micróbio e, 
ainda, as hemo.rrhagias que se podem observar 
até macroscopicamente nas placentas de fêmeas 
de coelhos prenhes, inoculadas com os produc-
tos de cultura do micrococcus do cholera das 
gallinhas. 

Estas lesões, porém, não são sempre as mes
mas e não apresentam em todos os casos a mes
ma extensão ; isso depende da espécie de ani
mal sobre que actua o mesmo micróbio e varia 
com as diversas variedades de agentes pathoge
nicos que actuam com maior ou menor energia. 
Assim, se nas cobaias são mais frequentes as 
lesões ou alterações placentares consecutiva
mente á inoculação de culturas do bacillus an
thracis, o mesmo já não acontece nas fêmeas de 
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coelho gravidas que, inoculadas com productos 
análogos, não apresentam hemorrhagias placen-
tares e cujos fetos nunca ou raras vezes apre
sentam vestígios de infecção. Já dissemos egual-
mente que, emquanto as lesões da placenta, apoz 
a inoculação de productos de cultura do bacil
lus anthracis, eram frequentes, mas não cons
tantes, se produziam sempre nos casos de ino
culação com os productos de cultura do micro
coccus do cholera das gallinhas. Koubassoff na 
nota já mencionada, estabelece as différentes 
condições de que depende a infecção do feto 
pela mãe. Resulta das experiências, a que elle 
procedeu, que a passagem dos micróbios atravez 
da placenta depende do grau de virulência dos 
micro-organismos, do tempo que decorre entre 
a inoculação e a morte do animal, do estado 
da placenta, etc. 

Aplacenta é, portanto, uma barreira transpo
nível, quando apresenta alterações estrueturaes, 
sendo então de regra a infecção fetal; mas este 
facto, que se observa em todas as doenças que 
mencionámos, será ainda verdadeiro no caso da 
tuberculose ? 

Landouzy e Martin 1 provaram, em 1883, 

1 Faits cliniques et expérimentaux pour servir á 
J'histoire de l'hérédité de la tuberculose. Rev. Med. 1883. 
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que se pôde dar também a passagem do bacillo 
de Koch atravez da placenta. 

N'uma primeira série de experiências, ino
cularam no peritonei! d 'uma cobaia um fra
gmento de pulmão são de feto de tisica ; ao ca
bo de quatro mezes, essa cobaia tinha uma tu
berculose generalisada e inoculações em série 
confirmaram este resultado. 

N'uma segunda série de experiências reti
raram d 'uma mulher gravida e tendo succum-
bido a uma tisica, ao mesmo tempo, pulmonar e 
laryngea um feto de cinco mezes, a placenta e 
um dos pulmões maternos. 

Um fragmento d'esté pulmão, inoculado a 
uma cobaia, produziu, em quarenta dias, uma 
tuberculose generalisada e um ganglio bronchi-
co d'esta cobaia deu logar, em setenta e dois 
dias, a uma tuberculose generalisada. 

Um fragmento de placenta são, inoculado 
a uma cobaia, produziu, em quarenta dias, uma 
tuberculose do mesmo aspecto e tão generalisa
da, como a que se obteve por inoculação do pul
mão tuberculoso da mãe; e um ganglio bronchi-
co d'esta cobaia deu logar, em sessenta e u m 
dias, a uma tuberculose generalisada. 

Sangue cardiaco de feto são, inoculado a 
u m a cobaia, produziu, em dois mezes, uma tu-
berculisação generalisada. 

A inoculação de tecido pulmonar, de figa-
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do e de polpa cerebral de feto sãos a cobaias 
não t inha determinado a morte ainda, quatro 
mezes depois, de nenhum d'esses animaes. E ' 
preciso, porém, accrescentar que a inoculação do 
fígado fetal lhes pareceu ter sido também tu-
berculisante, somente essa tuberculisação seguiu 
uma marcha mais lenta do que no caso da ino
culação do sangue do feto. 

Estes resultados foram contraprovados por 
experiências feitas parallelamente com o sangue 
e as vísceras de fetos nascidos sãos de cobaias 
tuberculosas. Assim, sacrificada uma pequena 
cobaia cie dois dias, filha d 'uma das cobaias 
mortas de tuberculose generalisada, notou-se 
que os seus órgãos não apresentavam lesão al
guma, estando absolutamente sãos, mas inocu
lações praticadas no peritoneu de cobaias com 
fragmentos de pulmão e de fígado deram logar 
a uma tuberculose generalisada. 

Estas experiências foram todas feitas com 
o máximo rigor e com todas as precauções an-
tisepticas e sò uma objecção se lhes poderia fa
zer, a não verificação do bacillo de Koch. Esta 
demonstração, porém, foi feita por Johne em 
1885. 1 

No matadouro de Chemnitz era abatida em 

These de Queyrat. 

r 
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20 de fevereiro de 1885, uma vacca affectada 
d 'uma tuberculose pulmonar bastante extensa 
e não apresentando em qualquer outro órgão 
vestígios de lesão pertencente á mesma doença. 
Esta vacca estava gravida, mas nem na placenta, 
nem no utero se pôde observar o menor si
gnal de tuberculose. O feto, de 8 mezes, apenas 
apresentava tubercules no fígado e pulmões. 

Estes órgãos, depois de extrahidos, foram 
enviados a Johne que procedeu attentamente ao 
seu exame. 

Na base do pulmão direito d'esse feto exis
tia um nódulo amarello-acinzentado do volu
me d'uma" ervilha ; os ganglios bronchicos acha-
vam-se tumefactos e um d'elles caseoso ; o fíga
do estava crivado de tubérculos miliares, uns 
cinzentos, outros caseosos e alguns mesmo cal
cificados ; os ganglios do hilo do figado apre
sentavam as mesmas alterações que os ganglios 
bronchicos, mas n 'um grau menos avançado. 
O exame histológico das peças, endurecidas no 
alcool absoluto, confirmou a natureza tuberculo
sa das lesões; todos os nódulos examinados se 
compunham d'uma accumulação de elementos 
cellulares, tendo na maior parte o caracter de 
cellulas epithellioides, mas assemelhando-se na 
peripheria antes a leucocytos. As cellulas gigan
tes de núcleos múltiplos e disseminados irregu
larmente eram bastante numerosas nos focos 
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tuberculosos. Por meio do methodo de colora
ção de Koch e Nielsen, Johne poude distinguir 
bacillos característicos na maior parte das cel-
lulas gigantes, sendo em numero de um ou 
dois, por vezes, de quatro ou cinco para cada 
cellula. Estes bacillos eram egualmente nume
rosos em certos núcleos, na peripheria das par
tes caseificadas, nos pontos em que começavam 
as cellulas epithellioides que, todavia, não os 
apresentavam. 

Um facto a notar, n'esta observação, é que, 
emquanto que no figado havia um numero 
considerável de tubérculos, estes eram muito ra
ros nos pulmões e não existiam nos outros ór
gãos. 

A par d'esté, existem ainda outros casos 
de tuberculose fetal. No caso de Charrin, a 
mãe, tisica, teve um parto prematuro aos sete 
mezes e meio, a creança morreu ao terceiro dia 
e pela autopsia observaram-se lesões tuberculo
sas nos órgãos abdominaes, figado, ganglios e 
baço. 

No caso de Merkel, a mãe, já tuberculosa 
no momento da concepção, tem um parto de 
termo e succumbe poucos dias depois ; a auto
psia fez constatar a existência de cavernas e 
d'uma tuberculose miliar nos pulmões. A crean
ça tinha, no momento do nascimento, um tumor 
amarello, do volume d'uma grossa ervilha, ao 
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nivel da abobada palatina e apresentava uma 
atrophia geral. Ao terceiro dia, o tumor abriu-
se, dando sahida a pús caseoso ; em seguida, 
sobreveiu-lhe um abcesso ao nivel do trochan
ter esquerdo e, apezar de todos os cuidados, suc-
eumbiu de athrepsia. Na autopsia os pulmões 
estavam intactos ; na abobada palatina havia 
um foco caseoso interessando o osso e com nú
cleos caseosos nos ganglios lymphaticos visi-
nhos e atraz da articulação coxo-femoral, mas 
não interessando a articulação, existia um se
gundo foco caseoso. 

Berti, em 1882, publicou duas observações, 
uma das quaes pôde ser considerada, como um 
caso de tuberculose congenita. N'esta observa
ção tracta-se d 'uma creança, nascida de termo 
d 'uma mãe tisica, a qual succumbiu nove dias 
depois do nascimento e em cuja autopsia se en
contraram duas cavernulas no bordo posterior 
do lado inferior do pulmão direito, cheias de 
materia caseosa. 0 exame histológico demons
trou a natureza tuberculosa da lesão. 

Demme encontrou, também, na autopsia de 
duas creanças mortas aos vinte e um e aos vin
te e nove dias, n u m caso, uma tuberculose in
testinal e no outro, uma tuberculose pulmonar 
com cavernas em grande dasenvolvimento. 

Malvoz e Brouwier referem nos Annaes do 
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Instituto Pasteur dois casos de tuberculose ba-
cillar congenita que dizem respeito : 

i.° A um bezerro de oito mezes encontrado 
no utero são d'uma vacca affectada de tubercu
lose generalisada, morta no matadouro de Liège. 

2." A um bezerro de seis semanas morto no 
mesmo matadouro. E m cortes histológicos do 
ligado, dos ganglios bronchicos e dos ganglios 
do hilo do fígado d'esses bezerros, corados pelo 
methodo de Hermann, encontraram bacillos em 
algumas cellulas gigantes. Os pulmões e os in
testinos não apresentavam lesões. 

Chauveau affirma ter constatado frequente
mente, por occasião da abertura de vaccas tísi
cas, a existência de lesões tuberculosas nos seus 
fetos. 

Bang crê que o contagio da mãe ou do pae 
ao feto exerce um papel importante na tuber
culose. Tendo escripto a todos os veterinários 
dinamarquezes para averiguar a frequência do 
contagio e da hereditariedade da tuberculose 
obteve resposta de 165, d'entre os quaes 32 di
ziam ter visto casos de tuberculose em bezerros 
recem-nascidos, quer logo depois do nascimen
to, quer nas duas ou três primeiras semanas da 
vida. 

Um veterinário da Jut landia seguiu a his
toria de 24 bezerros, filhos de pae e mãe tuber
culosos. Dez foram mortos durante a primeira 
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semana da vida extra-uterina, encontrando-
se tuberculosos ; cinco foram mortos na edade 
de 6 a io semanas e .apresentaram egual-
mente affecções tuberculosas ; seis foram deixa
dos vivos, mas algum tempo depois, apresentan
do symptomas tuberculosos, julgou-se necessá
rio matal-os; os três restantes succumbiram 
também á mesma doença n u m a edade mais 
avançada 1. 

A estas observações pódem-se juntar as de 
Lannelongue, algumas de Parro t publicadas 
por Leroux nos Estudos sobre a tuberculose de 
Verneuil, etc. 

A estes factos de observação podemos ajun
tar alguns resultados favoráveis obtidos pela 
experimentação. Assim, Charrin e Karth no seu 
trabalho sobre a virulência da tuberculose se
gundo os humores e os tecidos (Rev. de Med. 
1885) assignalam alguns resultados positivos 
colhidos pela inoculação d 'um fragmento de 
placenta de tísica. 

Koubassoff, egualmente, tendo praticado 
uma injecção sub-cutanea com escarros de tí
sico, nos quaes observara bacillos longos e del
gados, n 'uma cobaia gravida viu formar-se no 

1 Congrès pour l'étude dela tuberculose, pag. 536— 
1889-
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ponto em que havia praticado a injecção, um 
abcesso, cujo pus apresentava numerosos bacil-
los tuberculosos. Com este pus fez inoculações 
em cobaias gravidas que abortaram dentro de 
pouco tempo e nos íetos encontrou bacillos tu
berculosos. 

Ao lado d'estes factos que comprovam a he
reditariedade materna por contagio é preciso 
mencionar alguns resultados experimentaes 
completamente negativos. 

Max Wolff inoculou fêmeas de animaes 
(coelhos) antes ou durante a gravidez e não en
controu os filhos tuberculosos. E m presença 
d'estes resultados pensa que, se é possivel a 
transmissão, ella todavia deve ser rara, dando-
se a infecção geralmente só depois do nasci
mento e effectuando-se então pelas vias respira
tórias ou pelas erupções cutâneas tão frequen
tes nas creanças. 

Galtier, tendo inoculado fêmeas de animaes 
n 'uma epocha mais ou menos avançada da ges
tação, sacrificando os fetos e praticando inocu
lações por este processo foi menos feliz que Lan-
douzy c Martin, tendo obtido só resultados ne
gativos em nove experiências. Não foi mais fe
liz, inoculando tecidos de feto d 'uma vacca tu
berculosa que havia abortado. N'uma segunda 
serie de experiências, Galtier praticou inocula
ções no começo da gestação e conservou os fi-
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lhos para os sacrificar algum tempo depois. Uma 
fêmea de coelho, inoculada no decimo quinto 
dia depois da copula, teve cinco filhos, dos quaes, 
ainda que todos tivessem sido amamentados 
pela mãe, só três se tornaram tuberculosos. 
Tendo, emfim, inoculado por via intra-venosa 
uma fêmea de coelho, quatro ou cinco dias de
pois da copula, não encontrou lesão alguma tu
berculosa nos filhos, em quanto que a mãe suc-
cumbiu á tuberculose. (Congrès pour l 'étude de 
la tuberculose) 1. 

Mais recentemente, emfim, Sanchez-Tole
do \ tendo procedido a très séries d'experien-
cias, chegou aos seguintes resultados : 

N'uma primeira série, injectou um centí
metro cubico de cultura pura do bacillo de 
Koch na jugular de fêmeas de cobaias gravidas 
que morreram no fim de doze a vinte dias de 
tuberculose generalisada. Es tas cobaias eram 
abertas com todas as precauções e nos fetos 
procurava-se o bacillo. Este nunca foi encontra
do quer no sangue do coração, quer no dos ou
tros órgãos, baço, fígado, etc. 

Fragmentos de baço ou de fígado immersos 
primeiramente em sangue e, em seguida, esma
gados foram injectados no peritoneu de cobaias 

1 Soc. Biologie, maio de 1889 e Arch, de Med. ex
périmentale et d'Anat. pathologique, julho de 1889. 
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sãs, na dose de duas a três seringas de Pravaz. 
Estas cobaias permaneceram sãs e, sacrificadas 
no fim de seis mezes, o exame minucioso dos 
seus órgãos não revellou a presença de tubér
culos. Estas primeiras investigações foram fei
tas em quinze fêmeas gravidas que produziram 
trinta e cinco fetos. 

N'uma segunda série, onze fêmeas gravidas 
receberam na cavidade pleural uma iujecção de 
cultura virulenta. Estas tiveram dezesete fetos 
que serviram ás mesmas investigações e com 
resultados idênticos. 

N'uma terceira série nove fêmeas foram ino
culadas no tecido cellular subcutâneo da coxa ; 
e treze fetos, provenientes d'ellas, foram egual-
mente examinados com o mesmo insuecesso. 

Além d'estes, ha ainda outros resultados 
completamente negativos a que chegaram Koch, 
Grancher e Straus , Nocard e Leyden. 

Estes resultados negativos, porém, nada 
íazem perder do seu valor ás experiências de 
Eandouzy e Martin e ás observações de Johne , 
de Merkel, etc., e apenas provam as difficul-
dades qnc ha a vencer n'este género de expe
rimentação. Não chegaram a resultados com
pletamente negativos Straus e Chamber land 
nas suas primeiras experiências e não foram 

esses auetores, assim como Koubassoff, mais 
felizes do que Wolff e Chauveau na demonstra-

n 



8,1 

ção do mesmo facto, a passagem atravez da pia 
centa do bacillus anthracis ? 

De resto, essa passagem, como já vimos, de
pende de circumstancias diversas ; depende do 
estado de integridade ou de alteração da pla
centa, do grau de virulência do micro-organis-
mo, da espécie de animal em que se praticam 
as inoculações e do período mais ou menos 
longo que decorre entre a sua inoculação e a 
sua morte. 

De todas estas condições a mais importan
te parece ser a do estado de maior ou menor 
integridade da placenta. Lesões tuberculosas 
d'esta membrana devem favorecer a penetração 
na circulação fetal do bacillo de Koch ; não se 
pode dizer, todavia, se essas lesões são ou não 
frequentes, faltando os elementos para resolver 
essa questão, pois que as attenções pouco se 
teem voltado para este ponto. Jani , porém, n u m 
caso de tuberculose miliar aguda generalisada, 
affectando os pulmões, o baço, os rins, o fíga
do, a choroidêa, a piamater, o corpo thyroideu 
e o coração não encontrou vestígios de tubér
culos ou de bacillos na placenta. 

Uma condição mais importante ainda que 
todas as que já mencionamos, condição indis
pensável para que se dê o contagio materno 
atravez da placenta, é a existência no sangue da 
mãe do agente da tuberculose. 
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Como se sabe, quando o bacillo de Koch 
penetra n u m ponto qualquer do organismo dá 
origem ahi a uma tuberculose local, cuja exten
são vae augmentando progressivamente, ao mes
mo tempo que os bacillos se desenvolvem e se 
multiplicam. Esta lesão, porém, não fica locali-
sada e o agente pathogenico pôde invadir todo 
o organismo, quer pelos lymphaticos, quer pe
las veias. 

Quando entra nos lymphaticos converge pa
ra os ganglios visinhos e estaciona ahi por urn 
período mais ou menos longo, dando origem 
a tubérculos ganglionares, de forma que não se 
lança immediatamente na circulação sanguínea. 
Quando penetram no sangue os bacillos não se 
demoram ahi por muito tempo ; o sangue não 
é um meio favorável ao seu desenvolvimento. 
D'esté modo se explica, porque Roustan, Mar-
cet, Charrin e Karth apenas obtiveram resulta
dos negativos, inoculando sangue de tuberculo
sos. Todavia, o sangue pôde ser virulento, como 
o provaram os resultados positivos obtidos por 
Villemin, Toussaint, Liouville, Raymond, Gos-
selin, etc. 1 com as suas inoculações. De resto 

1 Villemin inoculou, por duas vezes, a um coelho 2 
cent, cúbicos de sangue d'um outro coelho tuberculoso, o 
qual apresentou, dois mezes depois, alguns tubérculos nos 
pulmões, no rim e no appendice ileo-caecal. Um segundo, 
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os bacillos foram descobertos no liquido sanguí
neo por Weichselbaum, Meisels, etc. ; Charrin 
e Karth encontraram-os egualmente no sangue 
do baço, quando esse órgão ainda não apresen
tava signaes de tubérculos. 

O numero de bacillos existentes no sangue 

a quem inoculou sangue extrahido do fígado d'um homem 
morto tísico, succumbiu, seis semanas depois a uma tu -
berculisação das mais generalisadas. De quatro outros que 
haviam recebido sangue de tisico extrahido com uma ven
tosa, um só apresentou, três mezes depois, uma massa ca-
seosa ao nivel do ponto inoculado e a lguns tubérculos nos 
pulmões. 

Liouville, inoculando i o gottas de sangue tuberculo
so a uma cobaia, encontrou na autopsia, feita um mez de
pois, uma tuberculose generalisada. 

Toussaint, apoz muitas experiências com sangue 
fresco de porco tuberculoso e de vacca egualmente tubercu
losa obteve suecessos constantes. 

Raymond obteve sempre resultados positivos, com a 
condição de operar com sangue fresco e proveniente d u m 
animal n u m estado já avançado da doença. 

Gosselin, tendo injectado em três coelhos i o gottas 
de sangue de cobaia, tuberculisada i 2 dias antes, não viu 
produzir-se a tuberculose n'esses animaes, mas três outros 
coelhos aos quaes injectou sangue da mesma cobaia, tendo 
chegado já ao período de cachexia suecumbiram a uma tu 
berculose generalisada. 

Parece, pois, que o sangue de tuberculosos pode con
ter bacillos, com a condição, porem, que a doença tenha at-
tingido um período já adiantado. 
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é muito limitado e é essa a razão, porque mui
tas vezes, mesmo depois de investigações minu
ciosas, não se encontram esses parasitas no san
gue doá tuberculosos. Além d'isso, de passagem 
n'este meio, vão-se localisar em diversos órgãos 
ou são eliminados com as ourinas. 

O agente da tuberculose pôde, pois, existir 
no sangue para invadir d'ahi os diversos órgãos 
e é provável que affecte a placenta, posto que 
nada se possa dizer sobre a frequência das le
sões d'essa membrana. 

Rota assim a barreira que se oppunha á 
infecção do feto, comprehende-se que o sangue 
e os órgãos fetaes possuam propriedades viru
lentas e possam produzir a doença por inocula
ção. As duas circulações, a materna e a fetal, 
tendo então uma communicação directa, os ba-
cillos penetram no feto pela veia umbilical e 
vão localisar-se no fígado. E ' por esta razão 
que nos casos de tuberculose congenita são 
muito frequentes as lesões hepáticas. Mas o san
gue da veia umbilical não se distribue total
mente no ligado; parte d'elle vae lançar-se na 
auricula direita, d'onde passa em grapde por
ção, atravez do buraco de Botai para o coração 
esquerdo, distribuindo-se, em seguida, nos di
versos tecidos. D'aqui a frequência da tubercu
lose do baço, dos rins, etc., nas primeiras eda-
des. 
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O pulmão, pelo contrario, durante a vida 
intra-uterina apenas recebe uma pequena quan
tidade de sangue da veia umbilical e portanto 
escapa mais facilmente á acção bacillar. Apezar 
d :isto, porém, a tuberculose pulmonar existia em 
muitos dos casos de tuberculose congenita que 
citámos ; a tuberculose do figado ou a dos ou
tros tecidos predominava, os tubérculos n'essas 
partes eram bastante numerosos, mas no pul
mão existiam também lesões, posto que menos 
extensas. 

Parece-me, pois, demonstrada a infecção do 
feto pela mãe, podendo já revellar-se durante a 
vida intra-uterina por lesões diversas. Mas mui
tos dos casos de tuberculose infantil com ante
cedentes hereditários tuberculosos e desenvol-
vendo-se mesmo, alguns annos depois do nasci
mento não poderão ser considerados ainda, co
mo devidos ao contagio materno, tendo-se effe-
ctuado durante o periodo fetal ? Podemos affir-
mal-o e explicar esse periodo, por veves longo, 
durante o qual o agente pathogenico permanece 
em inactividade, pela resistência particular que 
apresentam os elementos cellulares novos á 
acção dos bacillos. Seria esse um phenomeno 
análogo áquelles que Verneuil 1 denomina de 

1 Verneuil chama parasitismo microbico latente a 
um estado pathologico caracterisado pela existência em di-
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parasitismo microbico latente ou microbismo la
tente e que se observam tão frequentemente 
em certas espécies de micro-organismos e espe
cialmente nos micróbios pyogenicos, nos da 
erysipela, da syphilis, da raiva e tantos outros. 

E m apoio d'esta nossa opinião podiamos 
trazer a de Baumgarten que considera, como re
gra, a infecção congenital e pensa que os tecidos 
embryonarios resistem mais que os do adulto 
á invasão bacillar e retardam a multiplicação 
dos bacillos, que penetrando no feto se iriam 
lixar nos ganglios lymphaticos, na medulla do 
osso, etc. e ahi permaneceriam no estado lar
var. Mais tarde, na vida extra-uterina a interven
ção d'uma causa externa, diminuindo a vitali
dade dos tecidos faria com que esses agentes se 
desenvolvessem. 1 

versos pontos do organismo de micróbios pathogenicos po
dendo ficar inactivos durante mezes e annos e não se revel-
lando por symptomas manifestos senão no dia em que uma 
causa qualquer occasional incidindo sobre o organismo vem 
abalar ou destruir a saúde. (Bull, de 1'Academie de Méd. 
1886.) 

1 H. Martin chegou, mesmo, a demonstrar que os mi
cróbios tuberculosos podem permanecer no organismo de 
certos animaes refractários, por muitas semanas e mezes, 
conscrvando-se n'uma espécie de vida latente c manifestan
do, só mais tarde, as suas propriedades infecciosas, pela 
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Isto estaria d'accordo com os factos. Não 
■vimos já anteriormente que Chambrelent e Roux 
sò obtiveram resultados positivos depois de te

rem submettido a processos de cultura o san

gue fetal? Não vimos também nas experiências 
de Straus e Chamberland e nas de Wolff que 
o numero de bacillos do carbúnculo existentes 
no feto era muito limitado ? E não seriam os re

sultados negativos obtidos por Wolff, Galtier, 
SanchezToledo a consequência do mesmo fac

to e não seriam seguidas de resultados positi

vos essas experiências, se, antes de procederem 
ás inoculações, elles tivessem submett ido aos 
processos de cultura os líquidos e órgãos fe

taes ? 
De resto, os bacillos podem existir no es

tado de sporos, que são, por assim dizer, as suas 
larvas ; ora nenhum dos experimentadores que 
citamos os procurou, o que na verdade seria 
um pouco difficil, visto que não existe ainda um 
methodo de coloração que os ponha em evi

dencia. 

transplantação n 'um meio favorável ao seu desenvolvimento. 
Gallinhas inoculadas com productos tuberculosos não con

t rahi ram a doença, mas cobaias inoculadas, n'um tempo 
mais ou menos variável apoz a inoculação d'essas gall i 

nhas com sangue ou órgãos d'estas contrahiram a tubercu

lose. Os bacillos não t inham perdido a sua virulência d u m 
modo sensivel. E'tudes sur la tuberculose, pag 36 2 tom i . ° 
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* 
* * 

Demonstrada a infecção intra-uterina, da 
mãe ao feto, resta-nos resolver agora-a segunda 
questão. Haverá um contagio paterno effectuan-
do-se no momento do concepção? 

Certos factos de observação parecem de-
monstral-o. Landouzy * refere o caso seguinte : 

Um individuo affectado de tuberculose la-
ryngea e pulmonar casado com uma mulher 
saudável e isempta de toda a manifestação tu
berculosa apesar da sua cohabitação com o ma
rido e de cinco partos em septe annos, teve 
cinco filhos ; quatro d'estas creanças apesar de 
terem sido creadas ao peito, longe do pae, mor
reram tuberculosas. 

Ferrand s no congresso para o estudo da tu
berculose referiu egualmente dois factos de he-
ritariedade paterna. N'uma primeira familia 
composta dos pães e de septe filhos, o pae 
morre aos 75 annos de tisica, depois de ter 
apresentado, durante longos annos, hemoptyses, 

1 Sur quelques faits expérimentaux relatifs á l'his
toire de l'heredo-tuberculose. Études sur la tuberculose, 
pag. 59, tom. 1." e Rev. Med. 1883. 

2 Congrès pour l'étude de la tuberculose, pag. 486, 
1889. 
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a mãe, apesar da sua cohabitação com o marido, 
era saudável ainda aos 8o annos, os filhos suc-
cumbiram todos a accidentes tuberculosos, as 
duas filhas morreram novas e os filhos d'estas 
succumbiram egualmente á tuberculose. 

N'uma segunda familia, cujo pae era tuber
culoso e cuja mãe morrera d 'um cancro hepáti
co aos 50 annos, os dois filhos morreram tuber
culosos e, de quatro netos, dois succumbiram á 
mesma doença. 

Como estes, podíamos mencionar muitos 
outros factos, comprovando a influencia paterna 
sobre a tuberculose dos filhos. 

A experimentação, por outro lado, veiu 
mostrar que o liquido espermatico pode gozar 
de propriedades infecciosas. Landouzy e Mar
tin, querendo averiguar esse ponto, procederam 
a uma serie de experiências. A 8 de agosto de 
1883 praticaram a primeira inoculação experi
mental com resultados negativos ; n 'uma segun
da tentativa, porém, foram mais felizes e tendo 
inoculado no peritoneu de duas cobaias esper
ma tomado nas vesículas seminaes ; e no pe
ritoneu de outras duas polpas de testículo d'u-
ma cobaia morta de tuberculose obtiveram re
sultados positivos. Uma das duas primeiras co
baias morria, três mezes depois, de tuberculose 
generalisada e das inoculadas com polpa de 
testículo uma d'ellas morria egualmente ses-
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senta e oito dias depois, de tuberculose gene-
ralisada. A estas inoculações seguiram-se ou
tras e de dezeseis inoculações, com esperma de 
animaes tuberculosos obtiveram seis resultados 
positivos. 

Estas experiências vinham provar que o 
liquido espermatico de tuberculosos pode ser 
virulento. Isto porém não era uma novidade, 
porque Curt. Jani já anteriormente havia cons
tatado em tisicos a presença de bacillos tuber
culosos, posto que em pequene numero, nos 
tubos espermaticos dos testículos e debaixo do 
epithellio das glândulas prostaticas sem lesões 
apreciáveis d'esses órgãos e Niepce havia igual
mente encontrado bacillos no esperma de indi
víduos tuberculosos. Mas, demonstrada a viru
lência do liquido seminal, pôde o ovulo ser in
fectado por elle no momento da fecundação ? E 
infectado será ainda susceptive! de desenvol
vimento ? 

As experiências de Landouzy e Martin nada 
nos dizem a tal respeito, mas Baumgarten ten
do fecundado artificialmente uma fêmea de coe
lho com esperma tuberculoso encontrou um ba-
cillo no ovulo d'esse animal ; e resulta egual-
mente das experiências de La Torre l que o es-

Congrés pour l'étude de la tuberculose. 
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perma tuberculoso é capaz de tuberculisar o 
ovulo fecundado. Além d'isso, é um facto de 
observação que mulheres completamente sãs 
podem dar á luz uma creança tuberculosa e ter 
consecutivamente a esta primeira gravidez um 
grande numero de abortos. Esta polylethalida-
de fetal, segundo Landouzy, sò se poderia ex
plicar por um contagio para-ovular. 

E m apoio d'esté modo de vèr poderíamos 
ainda mencionar o que acontece na syphilis em 
que os pães podem transmitt ir a doença a seus 
descendentes, ficando a mãe livre de todo o con
tagio. O que é certo, porém, é que não se com-
prehende, nem as experiências citadas explicam 
d 'um modo claro, como se effectua a transmis
são da tuberculose do pae ao producto de con
cepção. 

Por um lado, o espermatozóide é resistente 
á maneira dos núcleos que geralmente não são 
atacados pelos bacillos e não pôde, portanto, ser-
vir-lhes de vehiculo; mas suppondo mesmo que 
os bacillos podem penetrar na massa do esper
matozóide, não iriam esses micro-organismos al-
terar-lhes as propriedades fecundadoras e des" 
truil-os? Por outro ladc, admittindo-se mesmo 
que os bacillos possam chegar até o ovulo, aju
dados pelas celhas vibrateis da mucosa do ute
ro e das t rompas poderia fazer-se d'um modo 
regular a evolução do ovulo e não seria prova-
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vel que este fosse destruído pelo bacillo ou es
te agente pelo próprio ovulo, que, como toda 
a cellula embryonaria, gosa d'uma grande acti
vidade ? 

Mas, sendo destruídos os bacillos pelo ovu
lo, teriam elles produzido sporos antes da sua 
destruição e permaneceriam estes germens ina 
ctívos e indestructiveis durante todo o desen
volvimento ovular? São problemas estes, que 
só futuros trabalhos poderão resolver; por em-
quanto só nos podemos limitar a dizer que o 
contagio paterno, effectuando-se no momento 
da concepção é possivel e parece mesmo existir, 
mas as experieneias feitas n'este sentido são 
pouco numerosas e nada nos permittem affir
mer. 



CONCLUSÕES 

As conclusões a que, pois, chegamos no fim 
d'esté trabalho, são as seguintes : 

i.a A tuberculose pôde ser herdada. Essa 
heriditarieclade consiste, n u m grande numero 
de casos, na transmissão de certos vicios nutri
tivos que tornam os filhos dos tuberculosos 
mais aptos a contrahir a doença. 

2." E m certos casos, relativamente frequen
tes, a doença parece transmittir-se integral
mente dos pães aos seus descendentes, mas, em-
quanto que é evidente o contagio materno, efíe-
ctuando-se atravez da placenta, já o não è tanto 
o contagio paterno, que, para ser admitt ido, ne
cessita de novas experiências que o venham 
confirmar. 



PROPOSIÇÕES 

Anatomia.—Admitto a existência da bolsa de 
Fleischmann. 

Physiologia—A respiração no feio é análoga 
á respiração branchial de certos vertebrados. 

Therapeutica. — Grande parte das substancias 
empregadas, como antithermicas, actuam pelas 
suas propriedades anti-septicas. 

Pathologia externa.—O furúnculo, o panarício 
o anthraz, a ostéomyélite, etc. são apenas locali-
sações différentes do mesmo estado mórbido, a in
fecção purulenta. 

Medicina operatória.—Rejeito a trachêa-tomia 
nos casos de laryngite diphterica. 

Partos.—As manifestações febris durante a 
gestação são talvez uma causa das deformações 
fetaes. 

Pathologia interna.—A lesão cardíaca e a le
são renal são na nephrite intersticial factos si
multâneos e resultantes d'uma mesma causa, a 
orterio-sclerose. 

Anatomia Pathologica.—Os tumores de tecidos 
múltiplos são congénitos e têm a sua origem nas 
cellulas nodaes do embryão. 

Hygiene.—E' um erro procurar na atenuação 
do bacillo de Koch a vaccina contra a tuberculo
se ; ella deve, talvez, ser procurada nos antagonis
mos mórbidos ou na modificação do meio orgâni
co. 

Pathologia geral.—E' preciso fazer desempe
nhar aos alcalóides bacterianos e animaes um pa
pel importante na pathogenia da febre. 

Visto Pôde imprimir-se 
O PRESIDENTE, O DIRECTOR, 

Urbino de Freitas Visconde d'Oliveira 
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