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A tardia escolha d'esté assumpto para these, não 
me pennittiii que esta minha dissertação, trabalhada 
no fim do anno lectivo, fosse apresentada a tempo 
de ser defendida na época normal. 

Vem agora tal como a concebi n'aquelle período da 
vida escolar, em cumprimento da lei em busca da 
sanção indispensável para os que se propõem fazer 
clinica. 

Foi um assumpto clinico o que solicitou as minhas 
attenções e prendeu o meu interesse, de tantos que se 
offerecem ao estudo no domínio extremamente desen
volvido das sciencias medicas. 

Para aquelles que se propõem lidar em pugnas 
esforçadas, com brilho de intelligencia e intensa locu-
bração, ficam os problemas mais complicados a re-



solver e as questões mais altas a discutir; mas para 
quem, de harmonia com o seu nome e as suas posses, 
modestamente atravessa as différentes voltas do curso, 
e modestamente o deseja concluir, bastam os factos 
correntes da vida hospitalar, que tivemos ensejo de 
ver e estudar, para esta ultima prova, que representa 
a licção terminal do curso de medicina, abrindo a porta 
para as canceiras profissionaes. 

No campo immenso da tuberculose, apresentam, 
depois das localisações pulmonares, o maior interesse 
clinico, as manifestações peritoneaes, pela variedade 
das suas formas, pela sua frequência, nomeadamente 
nos primeiros annos, pelas suas relações com as loca
lisações pleuraes e até pelo seu tratamento, que vae 
desde as applicações heliotherapicas exclusivas até d 



intervenção cirúrgica, que é processo therapeutico cor
rente nas formas asciticas desde o engano de Spencer 
Wells. 

De todos os doentes que atravessaram as salas 
de Clinica Medica, alguns apresentaram ou isolada
mente, ou de associação com outras localisações do 
mal, a symptomatologia da tuberculose peritoneal. 

A descripção mais ou menos pormenorisada d'es
tes casos, com a nota da sua evolução durante o in
ternato nas enfermarias escolares, a sua classificação 
dentro do quadro taxonomico adoptado e o registo do 
tratamento appliçado e a applicar, eis a synthèse d'esta 
dissertação, onde somente procurei archivât o resul
tado do meu estudo junto dalguns doentes de Clinica 
Medica. 



PRIMEI RR PHRTC 

OBSERVHÇÕES 



OBSERVAÇÃO I 

Joaquim Pereira Baptista, 19 annos, carpinteiro, 
solteiro, natural de Villa Nova de Gaya. 

Entrou no dia 22 de março de 1910 para a en
fermaria n.° 4, passando á sala de Clinica Medica 
dia 26 do mesmo mez. 

EXAME (27-III— 910).—Altura lm,79. Peso 55 
kilos. Capacidade respiratória 2',400. Temperatura 
37°,7. Pulso regular e um pouco hypotenso, 84 pul
sações por minuto. 

Emaciação geral bastante accentuada, notando-se : 
na face a saliência dos malares e arcadas zigomaticas, 
nariz afilado, olhos como que retrahidos no fundo das 
orbitas e rodeados d'uma areola escura : no tronco, o 
exagero das depressões das fossas supra e infra-espi-
nhosas, e depressão egualmente dos espaços intercos-
taes. 
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Ha anorexia que já vem desde o inicio da doença 
e micropolydenia. 

Contrastando com a emaciação, havia um abau
lamento notável da parede abdominal anterior, consta-
tando-se pela palpação uma grande tensão d'essa pa
rede e um empastamento da região umbilical, onde 
havia dores expontâneas que augnientavam com a 
pressão. 

A percussão mostrava um exagero do tympanismo 
na parte superior do abdomen. 

O exame do apparelho respiratório revelou á per
cussão sub-bassidez em ambas as bases pulmonares, 
parte posterior. 

Pela auscultação observava-se expiração soprada 
no vértice direito, rudeza respiratória na base, parte 
posterior, broncophonia na esquerda e ralas sub-crepi-
tantes na direita. 

HISTORIA DA DOENÇA.—Nos princípios do mez de fe
vereiro de 1910 perdeu o appetite, começou a emmagre-
cer e o abdomen a augmentar-lho de volume, a prin
cipio sem dôr, apparecendo esta só mais tarde e loca-
lisada na região umbilical. 

Uns dez dias depois do inicio d'estes primeiros 
symptomas, foi-lhe feita uma paracentèse, sendo reti
rados uns 9 litros de liquido ascitico. 

Depois da paracentèse, esteve bem uns três dias, 
ao fim dos quaes voltaram as dores abdominaes, com 
a primitiva localisação, persistindo até á sua entrada 
para o hospital no dia 22 de março. 
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ANTECEDENTES PESSOAES.—Foi atacado de varíola 
ha dois annos, isto é aos 17, doença que, segundo 
Joffroy e Landouzy, constitue uma notável predispo
sição para a tuberculose pulmonar. 

ANTECEDENTES HEREDITÁRIOS.—Paes e irmãos sau
dáveis. 

EVOLUÇÃO DA DOENÇA.—O estado geral e local do 
doente modificou-se um pouco durante a sua estada 
na enfermaria de Clinica Medica. 

A temperatura oscillou a principio entre 36°,5 e 
e 38°,5, voltando sensivelmente á normal nos últimos 
oito dias que precederam a sahida do doente. 

Com esta normalisação da temperatura coincidiu a 
desapparição das dores abdominaes. 

Do lado do apparelho pulmonar houve a desappa
rição das ralas sub-crepitantes. 

A anorexia, que a principio se havia modificado 
favoravelmente, voltou de novo ultimamente com bas
tante intensidade, sendo isto um dos motivos da sua 
prematura sahida do hospital. 

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

DIAGNOSTICO.—Tuberculose peritoneal e pulmonar, 
chronica. 

TRATAMENTO.—Internamente fez uso de emulsão 
de óleo de fígados de bacalhau e poção d'estrychnina ; 

3 



M 

localmente, no abdomen, pontas de fogo e compressas 
d'alcool. 

Foram-lhe ainda feitas duas injecções de tubercu-
lina; a primeira, que foi feita no dia 7, precedeu a 
elevação thermica (38°,2) que se nota no graphico da 
temperatura na tarde d'esse dia, e ao mesmo tempo, 
uma exacerbação das dores abdominaes. A segunda 
injecção, que foi feita no dia 14, não foi seguida de 
reacção alguma-



OBSERVAÇÃO II 

Justin*, d'Assumpção, de 20 annos, jornaleira, na
tural de Mogadouro. 

Entrou para o hospital dia 14 de janeiro de 1910, 
passando á sala de Clinica Medica dia 17 do mesmo 
mez. 

ANTECEDENTES.— Pae saudável, mãe morreu de 
parto; irmãos saudáveis. 

Teve sezões aos 10 annos. 

HISTOEIA DA DOENÇA.—Ha um anno que começou 
a sentir-se muito fraca, tendo suores muito abundan
tes, com predomínio á noite quando dormia ; cahiu-lhe 
o cabello, faltou-lhe a menstruação e perdeu o appe
tite. 

Dois mezes depois d'estas primeiras perturbações, 
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appareceram-lhe umas dores nos hypocondrios ; ao mes
mo tempo o abdomen principiou a augmentar de vo
lume, impossibilitando-a era breve de abandonar o 
leito. 

Ao fim de dois mezes foi-lhe feita uma paracen
tèse. 

Ficou bem uns quinze dias, passados os quaes, a 
ascite se reproduziu, sendo punecionada um mez de
pois da primeira. 

Vinte dias depois d'esta segunda paracentèse, isto 
é, pelos principios do mez de julho de 1909, começou 
de novo a reproducção do liquido ascitico. 

Appareceu constipação ao mesmo tempo que o 
liquido ascitico, acentuando-se aquella, á medida que 
este augmentava. 

Como o seu estado se não modificasse com o tra
tamento seguido, resolveu vir para o hospital, sendo 
também a isso aconselhada pelo medico assistente. 

EXAME (17-1-910).—Epiderme pallida, d'uma côr 
branca cerosa, destacando-se ao nivel das saliências 
dos malares uma pequena roseola vermelha ; mucosas 
muito descoradas. 

Havia uma notável emaciação e atrophias muscu
lares. 

O abdomen enormemente distendido, apresentava 
todos os signaes d'uma abundante ascite : 

Rede venosa subcutânea um pouco dilatada, bem 
visivel sobretudo no hypogastro. 

Ventre em obuz. 
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Cicatriz umbilical saliente em dedo de luva. 
Matidez absoluta á percussão em todo o abdomen 

e phenomeno de fluctuação bem nitido. 
Havia micro-adenia inguinal. 
Como perturbações funccionaes, apresentava : 
Anorexia que já vem desde o inicio da doença; 

constipação; dores expontâneas nos hypocondrios, e á 
pressão em todo o abdomen. 

Pulso hypotenso e um pouco tachycardico. 
Dyspnêa intensa quando deitada, sendo por esse 

motivo obrigada a conservar-se sempre sentada na 
cama. 

EVOLUÇÃO.—Durante o tempo que esteve na enfer
maria de Clinica Medica, a symptomatologia que apre
sentava quando entrou conservou-se sensivelmente a 
mesma, sendo transferida para outra enfermaria no 
mesmo estado que quando entrou. 

Foi requisitada a sua passagem para a enfermaria 
de Clinica Cirúrgica, para se lhe fazer uma laparato-
mia, mas isso não foi consentido. 

Conservou-se sempre apyretica. 

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

EXAME DO LIQUIDO ASCITICO.—Em preparação co
rada pelo methodo de Leiscbman encontraram-se : cel-
lulas endotheliaes, glóbulos rubros, polynucleares 
muito raros, lymphocitos numerosos. 
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Em preparações coradas pelo methodo de Ziehl 
não se encontraram bacillos de Koch. 

Uma cobaya inoculada com o residuo de centrifu
gação não revelou na autopsia (28 dias depois da 
inoculação) lesões de tuberculose. 

A analyse da urina não forneceu nada de impor
tante. 

DIAGNOSTICO.—Tuberculose peritoneal. 

TEATAMENTO.—Poi-lhe feita uma paracentèse no 
próprio dia da sua passagem á enfermaria de Clinica 
Medica, sendo retirados 12 litros d'um liquido citrino 
amarellado. 

Como o liquido ascitico se reproduzisse dentro em 
pouco, recorreu-se á injecção d'esse liquido no tecido 
cellular sub-cutaneo abdominal (Autoserotherapia). 

Fez-se-lhe a primeira injecção de dois centímetros 
cúbicos dia 26-1-910; a segunda de dez centímetros 
cúbicos (1-11-910). 

Não deram resultado algum. 
Pouco antes de ser transferida, fez-se-lhe nova 

paracentèse, sendo retirados 8 litros de liquido asci
tico. 



OBSERVAÇÃO III 

Maria Rosa Dias, de 23 annos, solteira, domestica, 
natural de Arcos de Vai de Vez ; entrou para Clinica 
Medica era 22 de janeiro de 1910. 

ESTADO ACTUAL.—Emaciação profunda e pallidez 
da pelle e mucosas. Anorexia. Constipação. Pulso hy-
potenso e tachycardico ; dyspnêa ligeira. 

No abdomen : abaulamento, nódulos risiformes dis
seminados á palpação ; dores expontâneas e á pressão 
irradiando para a região lombar ; som basso á percus
são na parte inferior, variando com a mudança de po
sição da doente, para os pontos de maior declive'; flu-' 
ctuação e microadenopathia inguinal. 

A auscultação pulmonar fornecia: pulmão direito, 
adiante, diminuição do murmúrio vesicular e sarridos 
sub-crepitantes desde a 2.a costella até á 7.a, atraz, 
attritos pleuraes ao nivel da 8.a e 9.a costellas. 
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A percussão: som sub-basso rio pulmão direito, 
adiante, desde a 2.a costella até á 7.a. 

HISTORIA DA DOENÇA.—Ha uns três mezes que lhe 
começou a inchar o ventre, apparecendo-lhe ao mesmo 
tempo umas dores vagas no abdomen. 

Como o abaulamento abdominal progredisse, apezar 
de fazer uso do regimen lácteo que o medico lhe indi
cou como tratamento, resolveu entrar para o hos
pital. 

EVOLUÇÃO.- O resultado da injecção de liquido 
ascitico no tecido cellular subcutâneo abdominal (au-
toserotherapia), feita no dia 26 de janeiro, não pôde 
ser verificado, em vista de no dia seguinte se impor a 
paracentèse. 

Extrahiram-se-lhe seis litros de liquido ascitico, 
não se renovando este durante a sua permanência na 
enfermaria de Clinica Medica. 

A curva thermica, sensivelmente normal nos pri
meiros dias, elevou-se a 37°,9 na manhã do dia em 
que se lhe fez a paracentèse (27 de janeiro) e a 38° 
na tarde do dia seguinte; voltou em seguida á nor
mal até ao dia 8 de fevereiro á tarde, em que subiu 
a 39°,5, em vista decerto d'uma injecção de tuberculina 
feita na manhã d'esse mesmo dia. 

Três novas injecções de tuberculina feitas depois 
d'esta e com intervalo de 8 dias entre si, provocaram 
egualmente uma subida na curva thermica; a primeira 
a 38°,4, a segunda a 38°,1, e a ultima a 38°,6. 
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Exceptuando estas subidas, a temperatura conser-
vou-se sempre normal. 

EXPECTORAÇÃO.—Não revelou bacillos de Koch. A 
albumino-reacção de Roger foi positiva. 

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

Sahiu do hospital, a seu pedido, a 9 de março de 
1910. 

O liquido ascitico estava reduzido a uma pequena 
quantidade, as dores abdominaes haviam quasi des-
apparecido e o seu estado geral era um pouco melho
rado. 

ANTECEDENTES.—Foi sempre saudável. 
O pae morreu de grippe em avançada edade; a 

mãe e irmãos são saudáveis. 

DIAGNOSTICO.—Tuberculose peritoneal e pulmonar. 

TRATAMENTO.—Foi-lhe feita uma paracentèse a 27 
de janeiro de 1910, sendo retirados 6 litros de liquido 
ascitico. 

Fez uso, alternadamente, de glycero-phosphato de 
cal, poção d'estrychnina, poção de arseniato de soda, 
paratoxina e injecções de tuberculina; foram-lhe fei
tas 4 injecções, com intervalo umas das outras de uma 
semana. 

Localmente, no abdomen, applicaram-se-lhe pontas 
de fogo de 8 em 8 dias. 



OBSERVAÇÃO IV 

Annibal Augusto Lopes, de 17 annos, solteiro, 
creado, natural de Mirandella. 

Entrou para o hospital a 20 de julho de 1909 e 
passou á sala de Clinica Medica a 22 d'outubro do 
mesmo. anno ; teve alta, a pedido da família, a 6 de 
novembro de 1909. 

EXAME (25-X-909).—Cor extremamente pallida, 
olhos encovados, olhar vivo, nariz bastante adelgaçado 
e lingua sêcca e saburrosa. 

Queixa-se de cephalalgias; tem anorexia e consti
pação. Pulso hypotenso e tachycardico. Olyguria. 

Temperatura, 38°,õ; pulsações, 92. Pelo exame da 
região abdominal, notava-se um certo abaulamento; a 
palpação era extremamente dolorosa; percebia-se uma 
certa quantidade de liquido ascitico e numerosos no-
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dulos duros, disseminados irregularmente por toda a 
região. 

O apparelho respiratório nada fornecia de patholo-
iogico. 

HISTORIA E EVOLUÇÃO DA DOENÇA.—Em abril de 
1908 começou o ventre a augmentar-llie de volume; 
ao fim de quatro mezes este abaulamento indolor foi 
diminuindo pouco a pouco, sem comtudo desapparecer 
por completo. 

Durante este tempo teve alternativas de diarrhea 
e constipação, anorexia e falta de forças. 

Esteve relativamente bem uns 7 mezes, ao cabo 
dos quaes, o abdomen voltou de novo a augmentar de 
volume, mas d'esta vez appareceram juntamente vio
lentas dores abdominaes vagas. 

O seu estado geral quasi não soffreu alteração 
durante os dias que esteve na enfermaria de Clinica 
Medica. 

A temperatura oscillou entre 37o,5, pela manhã, e 
39°, á noite, sem nunca descer á normal. 

O exame do liquido ascitico deu: pouco numero
sos bacillos de Koch; glóbulos purulentos e glóbulos 
rubros. 

CUTI-EEACÇÃO. (28 d'outubro de Í9G9.) — Positiva 
fraca. 

ANTECEDENTES.—Teve em pequeno as sezões, que 
lhe voltaram ha dois annos ; das duas vezes por pouco 
tempo. 
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O pae é saudável; da mãe refere perturbações ner
vosas indeterminadas. 

DIAGONOSTICO.—Tuberculose peritoneal. 

TRATAMENTO.—Para combater a constipação, eram-
Ihe administrados clysteres d'agua fervida, todos os 
dias. 

Internamente, fez uso de theobromina e glycero
phosphate de cal. 

Localmente, pontas de fogo de 8 em 8 dias. 



OBSERVAÇÃO V 

Maria Ferreira, de 21 annos, operaria, solteira, 
natural do Porto; entrou para o hospital no dia 23 
de janeiro de 1910 e passou á sala de Clinica Me
dica a 4 de fevereiro do mesmo anno. 

EXAME.—Emaciação profunda e pallidez intensa; 
olhos encovados, nariz afilado, tachycardia e dyspnêa; 
febre nocturna. 

Sente-se muito fraca, tem anorexia, dores no peito 
com tosse sêcca muito rebelde e diarrhea. 

No abdomen, dores á palpação sobretudo ao nivel 
do epigastro e nódulos muito volumosos e indolores, 
distribuidos da seguinte forma: 3 no hypocondrio es
querdo, 1 no flanco do mesmo lado, 2 na região um
bilical por baixo do umbigo e 1 no hypocondrio di
reito. 
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Ganglios inguino-cruraes hypertrophiados. 
A auscultação pulmonar fornecia uma diminuição 

progressiva do murmúrio respiratório, em ambos os 
pulmões, dos vertices para as bases, sendo nullo n'es
tas; a percussão, diminuição progressiva da sonoridade 
dos vertices para as bases. 

HISTORIA DA DOENÇA.—Ha dois annos entrou para 
o hospital com dores no peito, muita fraqueza, tosse, 
dores no abdomen principalmente ao nivel do estômago 
e com ascite. 

Ao fim de dois mezes sahiu melhorada da tosse e 
dores do peito e curada da ascite. 

Voltou para o hospital em junho do anno passado 
para se tratar de novas dores que ella attribue a um 
pontapé que lhe deu o homem com quem vivia. 

Agora, motivou a sua entrada, anorexia, muita 
fraqueza, dores no peito e epigastro e diarrhea. 

EVOLUÇÃO.—A diarrhea diminuiu um pouco com 
o uso do subnitrato de bismutho. 

As dores abdominaes continuaram, a elevação ther-
mica nocturna tem persistido, oscillando entre 38° e 
38°,5; os nódulos abdominaes que na primeira obser
vação eram duros e indolores, tornaram-se molles e 
um pouco dolorosos. 

As dores do peito não a abandonaram, bem como 
a tosse agora acompanhada de expectoração; os si-
gnaes revelados pela auscultação e percussão pulmona
res não soffreram alteração alguma. 
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EXPECTORAÇÃO.—Não revelou bacillos de Koch. 

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

ANTECEDENTES.—Tem sido saudável. Paes morre
ram no Brazil com febre amarella. 

DIAGNOSTICO.—Tuberculose peritoneal e pulmonar. 

TRATAMENTO.—Internamente fez uso' de subnitrato 
de bismutho para combater a diarrhea, de cacodylato 
de soda em injecções hypodermicas, glycero-phosphato 
de cal e poção de arseniato de soda. 
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Différentes formas de tuberculose 
peritoneal chronica e classifi
cação dos casos observados. 

São diversas as classificações da tubercu
lose peritoneal chronica apresentadas pelos dif
férentes auctores que se teem occupado do as
sumpto; todas porém se fundam na de Boul-
land, que foi o primeiro a apresentar uma clas
sificação nitida e precisa em : forma fibrosa e 
forma ulcero-caseosa. 

Clinicamente, podemos considerar duas 
subdivisões na primeira forma (fibro-ascitica e 
fibro-adhesiva); adoptando, por isso, a seguinte 
classificação : formas fibro-ascitica, fibro-adhe
siva e ulcero-caseosa. 

Forma fibro-ascitica. — Corresponde á forma 
fibrosa que é ascitica durante toda a sua evo
lução. 
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O seu inicio é lento e insidioso por algu
ma ou algumas das perturbações seguintes : 
anorexia, nauseas, vómitos, diarrhea que mais 
tarde alterna com constipação, dores abdomi-
naes vagas, ligeira elevação thermica á tarde e 
augmente de volume do ventre, pouco pronun
ciado a principio, sendo notado sobretudo de
pois das refeições. 

Dentro em pouco, o doente, pallido, ema-
ciado e sem forças, apresenta todos os signaes 
d'uma - ascite que se desenvolve lentamente, 
algumas vezes simulando um kysto do ovário, 
outras, estendendo-se a toda a cavidade abdo
minal, quer livre, quer circumscripta por nu
merosas adherencias. 

É frequente n'estes doentes, a micro-po-
lyadenophatia e a invasão do apparelho res
piratório (lei de Godelier) que se traduz por 
ligeira sub-bassidez, diminuição do murmúrio 
respiratório e alguns attritos, nas bases. 

Nos casos favoráveis, depois d'um tempo 
variável, a ascite reabsorve-se pouco a pouco, 
as dores abdominaes desapparecem, o ventre 
retoma a primitiva flacidez, o estado geral me
lhora e lentamente tudo volta á normalidade. 

Esta evolução para a cura é d'uma certa 
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frequência, mas somente nas creanças e indi
víduos novos, quando as lesões são limitadas 
ao peritoneo ou muito insignificantes as do 
apparelho respiratório. 

Acontece também, e muito frequentemente, 
que esta tuberculose continua a evolucionar, 
quer sob a forma fibro-adhesiva, quer sob a 
forma ulcero-caseosa, constituindo a ascite, 
n'este caso, antes uma phase da doença que 
propriamente uma forma clinica independente. 

Constitue um caso typico d'esta forma a 
doente da observação n e que classifico de 
forma fibro-ascitica (livre). 

Este caso reunia todas as condições consi
deradas as mais favoráveis para uma interven
ção cirúrgica (laparotomia), tanto mais que já 
haviam sido exgotados, sem resultado, alguns 
dos recursos medicos mais empregados n'estes 
casos. 

Como a doente se conformasse com a 
intervenção, foi requerida a sua passagem para 
a enfermaria de Clinica Cirúrgica; esta passa
gem não foi consentida, privando-nos assim, 
de completar esta interessante observação. 

Forma fibro-adhesiva.-- Ella é, quer primi-
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tiva, quer secundaria uma das duas outras 
formas de tuberculose peritoneal chronica. 

Clinicamente, inicia-se da mesma maneira 
que a forma precedente; emaciação, anorexia, 
perturbações digestivas vagas, constipação ou 
diarrhea, febre nocturna e dores abdominaes. 

Lentamente o abdomen é dilatado por 
gazes (meteorismo), notando-se á percussão 
um exagero do som tympanico normal, som 
este substituído, pouco a pouco, por bassidez 
que começa pelas fossas ilíacas. 

A ascite é formada. 
Depois d'um tempo excessivamente variá

vel de doente para doente, o liquido ascitico 
é absorvido; a parede abdominal apresenta 
uma grande tensão, percebendo-se pela palpa
ção, que de ordinário é dolorosa, nodosidades 
dispersas por todo o abdomen e ao nivel do 
umbigo uma massa, pastosa a principio, depois 
dura, formada pelo grande epiploon. 

Estas nodosidades vão diminuindo de vo
lume á medida que a transformação fibrosa 
se effectua; a tensão e a dor abdominaes vão 
desapparecendo, a temperatura volta á normal, 
o estado geral melhora e a cura torna-se um 
facto. 
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Esta evolução para a cura nem sempre se 
completa, sendo muitas vezes detida na sua 
marcha, quer por uma recahida, quer pela 
transformação na forma ulcero-caseosa quasi 
sempre d'um prognostico fatal. 

Frequentes vezes, a evolução fibrosa ultra
passa os limites da utilidade, originando pela 
sua retracção, atrophias (figado, baço, intes
tino) e phenomenos de compressão, alguns 
d'elles rapidamente mortaes (uremia, occlusão 
intestinal). 

Temos ainda como phenomenos de com
pressão: nevralgias, thromboses, edema dos 
membros inferiores, icterícia, dysuria, dysme
norrhea, etc. 

Ha casos em que a ascite falta ou é tão 
pequeno o derrame, que se não chega a notar, 
constituindo o que alguns auctores classificam 
de forma fihro-adhesiva sêcca. 

Como exemplo de tuberculose peritoneal 
chronica forma fibro-adhesiva temos os doen
tes das observações i e m. 

São dois casos muito semelhantes pela 
sua evolução notando-se em ambos a não re
produção do derrame ascitico depois da pri
meira puncção. 

5 
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O diagnostico foi confirmado pela cuti-
reacção, positiva nos dois casos, bem como 
pela hyperthermia que se seguia ás injecções 
da tuberculina. 

Sahiram bastante melhorados, sendo muito 
provável que a cura se realise, se continuarem 
o tratamento iniciado no hospital. 

Forma u/cero-caseosa. — Esta forma desen-
volve-se d'emblée, ou succède a uma das duas 
formas precedentemente descriptas; ordinaria
mente á ascitica. 

A forma ulcero-caseosa d'emblée começa 
insidiosamente por perturbações digestivas va
gas: dyspepsia, cólicas, nauseas, falta d'appe-
tite e alternativas de diarrhea e constipa
ção; um meteorismo, a principio só depois 
das refeições, mais tarde continuo, junta-se 
dentro em breve a estas primeiras perturba
ções. 

Á medida que a doença progride, o doente 
emmagrece, perde as forças e apresenta uma 
ligeira hyperthermia de tarde. 

Examinando o abdomen, encontramol-o 
irregular, tenso, augmentado de volume e al
gumas vezes com edema da parede; a pelle 
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branca e sêcca deixa perceber a rede venosa 
superficial dilatada. 

A palpação e percussão são dolorosas, 
permittindo esta constatar zonas de som basso 
alternando com zonas de som tympanico, 
irregularmente distribuídas mas fixas. 

As zonas de som tympanico correspondem 
ao intestino meteorisado e adhérente á pare
de; as de som basso correspondem a pequenos 
loculos formados na cavidade peritoneal pela 
adherencia, por meio de falsas membranas, das 
vísceras entre si e d'estas á parede abdominal. 

O conteúdo d'estes loculos é quasi sempre 
um liquido sero-purulento. 

Pela palpação percebe-se um empasta
mento, e mais profundamente, aqui e além, 
placas mais consistentes e irregulares. 

Algumas vezes o grande epiploon espesso 
e endurecido forma uma corda transversal que 
facilmente se aprecia. 

A invasão do apparelho pleuro-pulmonar, 
que é quasi fatal, vem agravar o prognostico 
já de si extremamente sombrio. 

A cura que é muito rara realisa-se pela 
evolução fibrosa; quando a evolução caseosa 
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prosegue, a morte resulta dos progressos da 
cachexia, d'uma generalisação tuberculosa ou 
d'uma complicação. 

Entre as complicações mais frequentes, 
conta-se a abertura dos loculos purulentos em 
alguma viscera (intestino, bexiga, utero, vagina, 
etc.) ou para o exterior atravez a parede abdo
minal; algumas vezes dá-se uma dupla aber
tura cutanea e intestinal, originando uma 
fistula, que mesmo uma intervenção cirúrgica 
difficilmente curará. 

Representam esta forma de tuberculose 
peritoneal chronica os doentes das observações 
iv e v. 

No primeiro ha a notar que a forma foi 
primitivamente ascitica, evolucionando só mais 
tarde, depois d'um período de cura apparente, 
para a forma ulcero-caseosa, como o prova, 
além da symptomatologia apresentada, o exame 
do liquido extrahido. 

Ha também de notável a ausência de lesões 
pleuro-pulmonares, o que é raríssimo n'estas 
formas. 

Na doente da observação v, a evolução 
para a caseificação, accentuou-se durante a sua 
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permanência na enfermaria de Clinica Medica, 
como o demonstra o amollecimento progres
sivo dos nódulos abdominaes, persistência da 
febre nocturna e não modificação da restante 
symptomatologia que apresentava quando do 
primeiro exame. 



TÇRŒIRfi PARTE 



Tratamento em geral e applicado 
aos casos observados. 

CAPITULO I 

Tratamentos medicos 

Antes d'entrar no estudo dos diversos tra
tamentos que successivamente téem sido pre-
conisados na péritonite tuberculosa chronica, 
direi duas palavras sobre prognostico. 

Para os primeiros que estudaram esta affec-
ção o prognostico é muito sombrio, assim diz 
Grisolle, "termina-se quasi necessariamente 
pela morte, depois d'uma duração que varia de 
dois mezes a dois annos». 

A opinião de Grisolle foi acceite pelos que 
depois d'elle trataram do assumpto até Boul-
land, que não concordando com esta maneira 
de vêr, termina a sua these (Paris, 1885), pelo 
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que diz respeito ao prognostico da tuberculo
se peritoneal chronica, pelas seguintes conclu
sões: 

"Na forma ulcerosa, podemos intervir; mas 
ella é grave, por ser frequente nos cacheticos e 
porque as ulcerações acarretam numerosas com
plicações; pôde algumas vezes curar por trans
formação calcaria ou fibrosa. 

"O prognostico da forma fibrosa não é 
grave a não ser nos doentes já exgotados, ou 
quando o exagero da esclerose comprime as 
vísceras, ou quando sobreveem complicações 
pulmonares,,. 

A opinião de Boulland é ainda hoje a que 
prevalece. 

No tratamento medico, que de resto é o da 
tuberculose em geral com a addição da thera-
peutica local, podemos considerar duas partes: 
a hygiene comprehendendo a alimentação, re
pouso e cura marítima ou d'altitude segundo 
os casos, e a therapeutica propriamente dita. 

A alimentação deve ser o mais substancial 
possível, collocando-se em primeiro logar os 
alimentos facilmente digeriveis e que encerrem 
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n'um pequeno volume o maior numero de sub
stancias assimiláveis. 

Ao repouso a que a propria doença quasi 
sempre obriga pela sua symptomatologia, de
vemos associar, segundo os casos, a cura ma
rítima ou a cura d'altitude em sanatórios espe-
ciaes, que tão bellos resultados tem dado em 
todos os casos de tuberculose cirúrgica. 

A permanência d'estes doentes nos hospi-
taes geraes, além de perigosa para os que os 
rodeiam, é um dos principaes factores de nu
merosos insuccessos, quer do tratamento me
dico quer do tratamento cirúrgico. 

A therapeutica propriamente dita tem dois 
fins, tonificar o organismo e actuar localmente 
por meio de revulsivos. 

Nos doentes das cinco observações apre
sentadas empregaram-se como tónicos: 

Emulsão d'oleo de figados de bacalhau que 
muito aproveita sobretudo nos indivíduos de 
temperamento lymphatico; sulfato d'estrychni-
na em poção e arseniato de soda egualmente 
em poção; glycerophosphato de cal em hóstias 
de 25 centigrammas, duas a três por dia e ca-
codylato de soda em injecções hypodermicas. 

A tuberculina de Jacobs que se empregou 
6 
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nos doentes das observações i e in e a parato-
xina (pílulas) na doente da observação iu, são 
preconisadas como específicos contra a tuber
culose. 

Como revulsivos empregaram-se pontas de 
fogo que eram applicadas de oito em oito dias 
(observação i, III e iv) e compressas d'alcool 
(observação i). 

Os revulsivos, além de descongestionantes, 
téem como effeito immediate uma diminuição 
da dor. 

Todas as formas de tuberculose peritoneal 
chronica são susceptíveis, a forma ulcero-ca-
seosa muitíssimo menos que as formas fibro
sas, de curar simplesmente com o tratamento 
medico, devendo este ser preferido e só em 
caso de insuccesso ou no caso de sobrevir uma 
complicação, é que estamos auctorisados a re
correr a uma intervenção mais activa (laparoto
mia). 

A puncção simples (paracentèse), só se cos
tuma empregar quando a ascite pela sua abun
dância causa perturbações (dyspnea, arythmia, 
syncope, etc.), que é preciso combater imme-
diatamente; foi o caso das doentes das obser
vações il e m. 



CAPITULO II 

Laparatomia 

Como é sabido, este tratamento cirúrgico 
da tuberculose peritoneal chronica, teve a sua 
origem n'um erro de diagnostico commettido 
por Spencer Wells, cirurgião inglez, em 1862, 
que julgando estar em face d'um kysto do ová
rio, operou uma doente com uma tuberculose 
peritoneal chronica, forma fibro-ascitica. 

Reconhecendo o seu erro depois da aber
tura da cavidade peritoneal, esvasiou simples
mente o liquido ascitico e suturou, assistindo 
maravilhado á cura da doente, que passados 
uns vinte e tantos annos era ainda viva e sau
dável. 

Até 1887 ainda numerosas laparotomias 
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foram devidas a erros de diagnostico, come
çando só depois d'este anno a intervenção con
sciente. 

A laparotomia deve ser muito prudente por 
causa das adherencias que são muito frequen
tes. 

Uma vez a cavidade peritoneal aberta, po
demos encontrar-nos em face quer d'um peri-
toneo coberto de granulações, quer de massas 
caseosas ulceradas. 

No primeiro caso limitamo-nos a evacuar 
o liquido ascitico e a suturar; se acaso houver 
adherencias entre as ansas intestinaes, devemos 
tentar desfazei-as, mas muito docemente com a 
extremidade dos dedos; se resistirem deixam-se 
ficar. 

No segundo caso devemos lavar muito cui
dadosamente as partes ulceradas, tendo todo o 
cuidado, no caso de haver adherencias que li
mitem as massas caseosas, em não as romper 
para não infectar o resto da cavidade perito
neal. 

Devemos extirpar todos os productos tu
berculosos que possamos, mas muito cautelo
samente para não perfurar o intestino. 

Diversas téem sido as causas invocadas 
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para explicar como actua a simples laparatomia 
na cura d'esta affecção. 

Irritação pelo ar, luz, traumatismo? 
Explicam a acção d'estes agentes, uns di

zendo que ha umá irritação substitutiva de evo
lução fibrosa, outros pela congestão vascular e 
phagocytose e ainda outros pela exsudação de 
sorosidade fresca fortemente bactericida. 

Hoje considera-se como actuando todos 
estes meios auxiliados pelo consequente trata
mento medico e hygienico. 

Um medico de Berlim, o doutor Gatti dá, 
a propósito do modo como a cura se réalisa, 
uma explicação curiosa. 

Para este medico, além das causas acima 
enumeradas, a laparatomia tem sobre as cellu-
las epithelioides uma acção degenerativa espe
cial. 

Estas cellulas tornam-se hydropicas e len
tamente se dissociam, comtanto que estejam 
ainda no primeiro período da sua evolução, 
antes do segundo que caractérisa a caseifica-
ção; mas é também preciso que ellas não se
jam muito novas. 

O tubérculo fibroso deixar-se-hia pois in
fluenciar, com a condição de ser já bem desen-
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volvido, como se n'um momento dado hesitas
se entre a esclerose curativa e a caseificação. 

Explicar-se-hia assim, pelas diversas phases 
em que se encontram os tubérculos, a cura só 
obtida á custa de varias laparotomias ; os tu
bérculos muito novos não sendo modificados 
pela intervenção. 

Como já referi anteriormente, a laparotomia 
que estava indicada na doente da observação 
o, não se pôde realisar devido á falta de inde
pendência das enfermarias escolares que são 
obrigadas a sujeitar-se ao regulamento geral do 
hospital. 

Das différentes interpretações do modo como 
actua a laparotomia, nasceram alguns dos pro
cessos therapeuticos a que resumidamente me 
referirei nos capítulos seguintes. 



CAPITULO III 

Puncção seguida de lavagem ou injecção 
de líquidos modificadores. 

Puncção seguida de injecção gazosa 

Puncção seguida de lavagem ou injecção de 
líquidos modificadores.—O primeiro processo 
consiste em injectar, depois de ter retirado o 
liquido ascitico pela puncção, quer agua fervi
da esterelisada, quer uma solução ligeiramente 
antiseptica, agua bórica a 2 °/0 por exemplo. 

As soluções devem conservar a temperatu
ra de 37° quando se fizer a lavagem. 

A quantidade varia de dous a dez litros 
e mais, por vezes; ordinariamente injectam-se 
dous litros de cada vez. 

No segundo methodo devemos sempre dei
xar uma certa quantidade de liquido ascitico, 
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para este servir de vehiculo á solução concen
trada, que é cáustica. 

O naphtol camphorado é o producto quasi 
exclusivamente empregado (1 a 10 grammas 
segundo os casos). 

Estes dois processos que téem dado alguns 
resultados satisfactorios, só se podem empre
gar nas formas fibro-asciticas (libres). 

De resto estas formas são as mais favorá
veis a qualquer tratamento. 

Puncção seguida de injecção gazosa.— O 
primeiro a realisar esta ideia, que foi sugerida 
pela theoria da irritação pelo ar como meio cu
rativo na laparotomia, foi o Dr. Mosetig-Moor-
hof em 1893. 

O ar a injectar faziam-no passar, a maior 
parte dos que experimentaram este methodo, 
atravez uma solução aguosa, quente, de acido 
phenico. 

Foi posto de parte dentro em pouco. 



CAPITULO IV 

Raios Roentgen. Heliotherapia. Autoserotherapia 

Raios Roentgen.-k applicação dos Raios 
Roentgen no tratamento da tuberculose perito
neal chronica não tem mais que um interesse 
histórico, pois as primeiras experiências reali-
sadas em 1899, mostraram graves inconvenien
tes no seu emprego, sendo por esse motivo 
postos de parte. 

Heliotherapia. - É de data bastante recente, 
1900, o emprego da heliotherapia na tubercu
lose cirúrgica. 

D'uma maneira geral, consiste em fazer in
cidir os raios solares, a principio simplesmente 
sobre a região doente e em sessões de cinco 
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a dez minutos, depois pouco a pouco vae-se 
augmentando a superficie exposta até se che
gar ao banho de sol geral que dura horas sem 
inconveniente. 

A cabeça é a ultima a ser exposta á acção 
dos raios solares. 

Devemos proceder sempre gradualmente e 
com todas as precauções, para evitar o erythe
ma solar. 

Os resultados obtidos no tratamento da 
tuberculose peritoneal chronica pelos raios so
lares, são dos mais animadores. 

A radiação solar, além da acção favorável 
sobre o estado geral, tem uma acção local (anal
gésica, resolutiva e esclerogenea) muito impor
tante. 

A diminuição das dores abdominaes ma-
nifesta-se logo ás primeiras sessões. 

Auíoserotherapia—Sob o titulo de Uauto-
serotherapie de F ascite, publicou a Presse Me
dical de 2 de fevereiro de 1910, um artigo as-
signado por V. Audibert e F. Monges, em que 
estes auctores apresentavam uma série de casos 
d'ascite de varias naturezas, tratados, a maioria 
com bons resultados, por meio da injecção de 
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liquido ascitico (2 a 10 centigram.) no tecido 
cellular subcutâneo abdominal. 

Experimentou-se este processo, sem resul
tado, nas doentes das observações n e m. 

Dois medicos francezes que realisaram uma 
série de experiências sobre o assumpto, não 
crêem na sua efficacia '. 

1 Germain Roque et Victor Cordier. "Autoserothe-
rapie ascitiqueB. "La Presse Medical„, 22 juin, 1910. 



Proposições 

Anatomia descriptiva.- É d'uma grande impor
tância o conhecimento da direcção das fibras do liga
mento interosseo do antebraço. 

Histologia.—O resultado d'uma preparação histo
lógica depende, primeiro que tudo, d'uma boa fixação. 

Physiologia.— O conhecimento perfeito da phy-
siologia. dos centros nervosos está dependente dos 
progressos da ehimica biológica. 

Pathologia geral.—O numero de factos etiqueta
dos de idiosyncrasia caminha para zero. 

Anatomia topographica—A topographia da pe-
diosa ainda não está definida. 



78 

Materia medica.—O melhor antídoto do ópio é 
a dôr. 

Pathologia externa.—Todo o hydrocelo é sym-
ptomatico. 

Anatomia pathologica.—Muitas vezes na tuber
culose peritoneal chronica, a evolução fibrosa curativa 
mata. 

Operações. —Nas formas fibrosas da tuberculose 
peritoneal a laparotomia deve ser o ultimo recurso. 

Pathologia interna.—O novo typo de pleurisies 
inesgotáveis de Dieulafoy é mais um argumento con
tra o exclusivismo de Landouzy. 

Hygiene.—Os raios solares, pela sua acção mi-
crobicida, representam um papel muito importante na 
hygiene da habitação. 

Partos—N'uma gravida com impaludismo, pode
mos administrar o quinino. 

Medicina legal.—Os especificos de formula desco
nhecida deviam ser prohibidos por lei. 

Pôde lmprimir-se 
(St. c&ianõào, 
Director interino. 

Visto 

Presidente. 
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