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INTRODUCÇÃO 

Apesar de todos os esforços empregados 
pelos medicos do mundo inteiro, a tuber
culose pulmonar permanece na ordem do 
dia e a sua frequência persiste considerável. 

Doença terrível que ataca em todos os 
logares e que parece augmentar com os 
progressos da civilisação; doença hereditaria 
que os pães transmittem aos filhos mais 
seguramente que a sua propria fortuna, e 
que, desde o nascimento, imprime na crean-
ça o seu sinete fatal; doença contagiosa 
de que nem a juventude nem a riqueza 
preservam, a tuberculose é um dos mais 
terríveis flagellos da humanidade. 

O numero de victimas que ella faz em 
cada anno é verdadeiramente espantoso. 
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Em Paris a tuberculose pulmonar mata 
10:000 indivíduos por anno; na Allemanha 
succumbem anuualmente 180:000 tuberculo
sos; e o mesmo succède approximadamente 
em todos os paizes civilisados, de sorte que 
a mortalidade por tuberculose pulmonar pode 
ser avaliada, só para a Europa em 1.000:000 
de victimas por anuo. A eloquência terri-
vel d'estes algarismos não tem necessidade 
de commentario. 

O facto é certo: a 6* farte da popula
ção do globo succútnbe d tuberculose; todas 
as estatísticas o provam. 

Ha, demais, um facto não menos bem 
demonstrado: de todas as doenças chronicas 
a tuberculose c a que mais vezes e mais 

facilmente cura. Com effeito ella cura mui
tas vezes espontaneamente. Pois, se todos 
os tuberculosos tivessem de morrer plithi-
sicos, nós seriamos obrigados a coutar, em 
vez de 20 a 25 por 100 de mortalidade, 
80 por 100, se não mais. 

Compreliende.se d'esté modo que não haja 
para o medico problema mais interessante do 
que o do tratamento e da cura d'esta cruel 
doença. 

Durante muito tempo os esforços dos 

http://Compreliende.se
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homens da arte ficaram estéreis, porque 
elles ignoravam a propria natureza da af-
fecção que tentavam combater. 

Mas nós sabemos hoje o que é a tu
berculose, e, bem que não possuamos ainda 
para ella o remédio que salva, sabemos 
como o doente tuberculoso pode triumphar 
de seu mal e curar, e quaes os meios 
que é preciso empregar para chegar á cura. 

Sabemos mais; sabemos como se pode 
prevenir o desenvolvimento d'esta doença, 
e por que meios se pode preservar o ho
mem são de suas investidas. 

É o que é preciso que todos saibam, 
porque a lucta contra a tuberculose não 
pode ser obra de a lguns: ella necessita, 
para ser efficaz, do concurso esclarecido de 
todos. 

A lucta deve ter por fim a doutrina 
das duas proposições seguintes, sobre as 
quaes estão de accôrdo os clínicos e os 
experimentadores de todos os paizes: 

A tuberculose é contagiosa; nós conhece
mos o seu agente bacillar, os seus modos 
de transmissão, ella é pois evitável. 

A tuberculose é curavel. Todos os me
dicos, todos os anatomo-pathologistas têm 



3̂> 

constatado, não excepcionalmente mas fre
quentemente, casos de cura, a ponto de 
poder dizer-se, com Grancher, que ella é a 
mais curavel de todas as doenças chronicas. 

Para combater um inimigo com successo 
é preciso conhecei-o bem: saber quem elle 
é, onde está, por onde e com que armas 
pode atacar, quaes são os seus allia-
dos e a sua táctica. Só então se pode 
preparar a defeza, e, chegado o momento, 
repellir a invasão. 

Procurar a natureza e as causas da tu
berculose, estudar como ella se propaga e 
se desenvolve, para d'ahi deduzir os meios 
de a prevenir ou deter na sua marcha, tal 
é o nosso fim. 



CAPITULO I 

Historia da doença 

A tuberculose, na sua manifestação mais fre
quente, a phthisica pulmonar, tem sido obser
vada desde a mais alta antiguidade. Mas os an-

í > : n í o abriam os cadáveres e por isso apenas 
nos deixaram quadros symptomaticos. Para elles 
a palavra phthisica (de pJdiein, seccar, definhar-
sé) applicava-se a toda a doença consumptiva, 
ligada a uma affecção do pulmão, acompanhada 
de expectoração, de febre, e terminando pela 
morte. 

Hippocrates conhecia-lhe os signaes princi-
paes. 

Aristeu da Capadócia (50 annos depois de 
Christo) traçou do phthisico um quadro exa
cto, que é uma das mais bellas paginas da me
dicina antiga. 

Durante séculos nada se accrescentou ás des-
cripções de Hippocrates e de Aristeu. 
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A partir da época da Renascença, os anato
mistas começam a dissecar os cadáveres para es
tudar a estructnra dos órgãos, e os medicos ap-
plicam-se pela primeira vez a esse estudo para 
procurar a sede e as causas das doenças; mas é 
só no século x v n que se reconhece que a phthi-
sica resulta d'uma lescão pulmonar especial. 

Francisco de Boë (Sylvius) foi o primeiro que 
descreveu os tubérculos. 

O inglez Morton, em 1689, faz da phthisica 
uma doença verdadeira e especifica. 

Portal, em 1792, reconhece que os tubérculos 
se amollecem e deixam excavações nos pulmões. 

O allemão Vetter, em 1803, compara a ma
teria, que resulta da degenerescência do tubér
culo, ao queijo; d'onde o nome de materia ca-
seosa, que serve muitas vezes para designar a 
materia tuberculosa. 

Mas estava reservado para o génio de Laèn-
nec (1781-1826) o dar das lesões da phthisica pul
monar uma descripção anatómica precisa, d'uma 
exactidão tal, que os trabalhos ulteriores pouco 
accrescentaram e nada tiraram, e além d'isso o 
permittir ao medico, pela immortal descoberta 
da auscultação, o meio de perscrutar as profun
dezas do pulmão do homem vivo e de lhe reco
nhecer as lesões com tanta certeza como se o 
órgão doente estivesse sobre a meza de autopsia. 

«Pelos seus immortaes trabalhos sobre a 
phthisica pulmonar, Laënuec, diz o professor 
Dieulafoy, legou ao mundo medico um estudo 
tão profundo d'esta doença, descrevendo tão ri-



gorosamente as suas lesões e as suas formas e 
proclamando a sua unidade; descobriu e' des
creveu tão maravilhosamente os signaes que 
nos são revelados pela auscultação, que nós te
mos de curvar-nos perante a obra immorredoura 
d'esté homem de génio. > 

Mas a natureza da tuberculose ficava desco
nhecida. 

Laënnec cria n'uma producção extranha ao or
ganismo, tendo uma vida especial; Broussais não 
queria vêr ahi senão um producto d'inîlammaçao. 

As discussões eram ardentes, quando em 
1865 Villemin demonstrou que a tuberculose 
é uma doença inoculavel e transmissível dos ho
mens aos aniinaes. 

As experiências de Villemin foram repetidas 
e variadas pelos sábios de todos os paizes, en
tre os quaes merecem menção : Cohnheim, na 
Allemanha; Chauveau, em França (1868), e Tap-
peiner (1880). 

Todas essas experiências estabeleceram d'uma 
maneira brilhante a natureza virulenta da tuber
culose; restava descobrir o agente d'esta viru
lência. 

Os memoráveis trabalhos de Pasteur, os pro
cessos que elle tinha empregado para o estudo 
dos fermentos e do carbúnculo serviram de guia 
e de modelo. 

Graças ao maravilhoso impulso dado por 
elle, as descobertas multiplicaram-se, e, em Maio 
de 1882, Robert Koch, de Berlin, descobre, isola 
e cultiva o micróbio da tuberculose. 



CAPlTIyO 11 

Natureza da doença 

Fixemos em poucas palavras a natureza in
tima da doença. 

O inexorável flagello chamado tuberculose 
é uma doença unicamente produzida pela pul-
lulação, n u m organismo enfraquecido ou doente, 
d'um micróbio especial chamado bacillo de Ko eh. 

Este bacillo faz parte da família das algas, 
grupo dos bacteriaceas. Apreseuta-se ao micros
cópio sob o aspecto d'um bastonnete immovel, 
de 2 a 3 millesimos de millimetre de compri
mento sobre 3 décimos millesimos de millime
tre de espessura. 

Este parasita é dotado d'uma grande resis
tência a todos os agentes de destruição e con
serva durante annos a sua vegetação e a sua 
virulência, d'onde resulta o seu perigo. 

Os bacillos têm a propriedade de segregar 
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venenos chamados toxinas, diastases, toxalbu-
minoses, ptomaïnas, etc., capazes de decompor as 
matérias albuminóides, o amido, etc. ; têm além 
d'isso lima toxicidade propria, residindo na sua 
substancia. 

Es te micróbio pode encontrar-se na atmos-
phera e sobretudo nas poeiras, nas aguas e nos 
alimentos, no corpo dos animaes, de certos in
sectos, como as moscas, persevej os, etc. 

Uma vez introduzido no organismo, pelo ar 
da respiração, pelos alimentos ou por uma fe
rida da pelle, o bacillo segrega seus venenos e 
os nossos tecidos collocam-se immediatamente 
no estado de defeza. 

As cellulas multiplicam os seus núcleos e se-
gmentam-se (kariokinèse); os vasos capillares di-
latam-se, dão passagem aos glóbulos brancos 
(leucocytos) que emigram dos vasos visiuhos 
para irem reunir-se em coroa em torno do foco 
infeccioso. Es te conjuncto de cellulas e de gló
bulos, encerrando no centro bacillos, constitue 
uma pequena granulação : a granulação tubercu
losa, o tubérculo. 

Se as cellulas constituintes d'esté nódulo tu
berculoso não são dotadas duma vitalidade suf-
ficiente ou se as toxinas são muito abundantes 
ou muito virulentas, a parte central, em con
tacto com os bacillos, amollece-se, ulcera e deixa 
os micróbios evacuarem-se para o exterior, de 
modo a irem formar aos lados novos focos infec
ciosos. 

Mas, se os germens introduzidos são pouco 
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numerosos, isto é, no começo da infecção, ou de 
virulência fraca, e sobretudo se o individuo é 
bastante resistente, as cellulas peripbericas do 
tubérculo organisam-se, produzem tecido fibroso, 
tecido de cicatriz, e oppõem assim ao bacillo 
uma barreira invencível. 

D'um lado, pois: bacillo e seu veneno ten
dendo a destruir os tecidos ; — do outro : cellu
las tendendo pelo contrario a endurecer os te
cidos. 

Eis alii a doença, eis ahi o ataque e a defeza. 

A. 



CAPITULO I I I 

Como o individuo se torna 
tuberculoso 

Nós conhecemos o agente da tuberculose, o 
bacillo de Koch, e vimos qual era a sua acção 
sobre o organismo. 

Vejamos a parte mais interessante da histo
ria da tuberculose, o estudo das condições em 
que a doença se propaga e se desenvolve. 

O contagio e a hereditariedade, diz Dieulafoy, 
são as duas grandes causas da tuberculose; sob 
este ponto, a analogia entre a syphilis e esta 
doença é perfeita. 

Começaremos por essas grandes causas, con
forme a expressão do illustre professor. 
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C o n t a g i o 

Sabemos já que a tuberculose é uma doença 
infecciosa, cuja causa essencial é a penetração 
d'um micróbio no organismo. Uma ferida da 
pelle ou da mucosa, os nossos alimentos, e so
bretudo o ar que nós respiramos podem servir-
lhe de porta d'entrada e de vehiculo. 

Encontram-se bacillos quasi em toda a parte : 
na rua, nas carruagens, nos caminhos de ferro, 
nos quartos onde têm estacionado phthisicos, 
nos vestidos d'estes, etc. Nas salas dos hospitaes 
estão em legiões, e M. Straus, examinando as 
mucosidades do nariz e do isthmo das fauces de 
seus alumnos e enfermeiros, quasi sempre achou 
o bacillo especifico. 

Comprehende-se facilmente n'estas condições 
a frequência da doença, e de facto o contagio é 
a causa ordinária da tuberculose pulmonar. 

D'onde provém esta disseminação dos ger
mens? Qual a razão d'esté contagio universal? 
Dever-se-ha considerar os tuberculosos como 
pestíferos e negar-lhes os cuidados a que elles 
têm direito? Não. 

Nem todos os portadores de bacillos se tor
nam phthisicos, e os alumnos de Straus têm ainda 
saúde e alegria. O corpo do tuberculoso, conve* 
nientemente cuidado, pode não revelar bacillos; 
o seu suor não os conterá; o ar expirado por um 
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phthisico liao ■ encerra gérmen algum, porque, 
como adiante demonstraremos, é optica e bacte

riologicamente puro. Do lado do tegumento ex

terno é preciso que um traumatismo intervenha, 
creaudo uma solução de continuidade; é preciso 
igualmente uma alteração prévia da mucosa 
respiratória e digestiva para que o bacillo possa 
transpor estas barreiras naturaes. 

A raça humana não possue o triste privile

gio da tuberculose. Certos animaes, em particu

lar o boi e o porco, sãolhe muito sujeitos; é 
bastante frequente no macaco; e é rara no ca

vallo, carneiro, cabra, cão e gato. 
Comprehendese toda a importância ligada á 

tuberculose dos bois, das vaccas leiteiras e do 
porco, se se recordar as experiência de Chauveau. 

Exemplos numerosos provam que a tubercu

lose dos animaes pode transmittirse ao homem. 
Um veterinário de Weimar foi infectado quando 
fazia a autopsia d'uma vacca tuberculosa, e suc

cumbiu phthisico dois annos e meio mais tarde. 
O homem pode igualmente contrahir a tu

berculose pelo uso da carne d'animaes doentes 
e não tendo soffrido uma cozedura sufficiente, 
como pela ingestão de leite crú, proveniente de 
vaccas portadoras de pulmoeira ou attingidas 
de tuberculose mammaria. 

Nos matadouros das grandes cidades, os ins

pectores examinam os animaes abatidos, e appre

hendem as carnes suspeitas que não podem ser 
entregues ao consummo. Infelizmente succède 
muitas vezes que os creadores de gado, presen
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tindo a doença, niandam-os abater em matadouro 
clandestine 

A transmissão da tuberculose ao homem pelo 
uso do leite de vaccas tuberculosas está demons
trada por factos authenticos. O leite, mais ainda 
que a carne, é perigoso, mas somente quando 
se bebe crú sem o ter fervido; a ebullição sup
prime todo o perigo. 

Medidas severas devem ser tomadas para 
impedir a venda de carnes infectadas. 

Quanto ao leite, basta fervêl-o para que elle 
seja inoffensive 

Sendo o consummo de leite crû a causa mais 
frequente do desenvolvimento da tuberculose 
d'origem alimentar, a ebullição systhematica do 
leite deve ser uma regra absoluta de hygiene 
pratica. 

Se o contagio pelos alimentos é relativamente 
raro, visto muito poucas tuberculoses começa
rem pelo intestino, apesar mesmo de quasi todos 
os phthisicos engulirem escarros, isso provém 
da acção providencial que os nossos suecos di
gestivos, saliva e sueco gástrico, têm de destruir 
os micróbios. 

A disseminação do bacillo faz-se principal
mente pelos escarros. 

Km Portugal escarra-se em toda a parte (es-
carra-se até na cabeça do visinho); o escarro 
secca, e esta perigosa poeira, carregada de mi
cróbios è de toxinas tuberculosas, espalha-se por 
toda a parte. 

Se se escarra no lenço pensa-se ter attiugi-
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do o auge da limpeza e da conveniência! Eassim 
era se o lenço servisse uma só vez e se, em casa, 
fosse queimado ou collocado em agua fervente 
sem outra manipulação. 

Mas, habitualmente, as coisas não se passam 
assim. Os escarros, depositados no lenço, sec-
cam-se. Quando volta a tosse, retoma-se o mes
mo lenço, desdobra-se, alguns mesmo sacodem-
no, e espalha-se por toda a parte esta maléfica 
poeira. A maior porção é reinspirada pelo pos
suidor do próprio lenço, em seu grande detri
mento, distribuindo generosamente o resto pela 
sua família, pelos seus amigos, por toda a gente. 

Eis o grande perigo, mui fácil felizmente de 
evitar, se o doente expectorar sempre n'uma 
escarradeira contendo uma solução antiseptica. 
Com esta simples precaução, todos poderão ap-
proximar-se e tratar os tuberculosos sem correr 
risco de contagio. É o que succède nos sanató
rios de phthisicos, onde nunca ha contagio no 
pessoal ou no corpo medico. 

E porque não é assim em qualquer outra 
parte? Porque, até ao presente, é nos sanatórios 
e hospitaes especiaes somente que se faz com-
prehender ao doente e á sua entourage o perigo 
das expectorações. 

Ahi o doente sabe que será a primeira victi-
ma da sua desobediência. Com effeito, se elle 
chega a respirar de novo os bacillos que acaba 
de expulsar, estes irão formar nos seus pulmões 
novas colónias, cuja prosperidade será certa-

4 
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mente muito grande, porque o terreno está bem 
preparado para esta sementeira. 

No sanatório ninguém transgride esta ex
cellente medida, porque a regra é inflexivel : 
todo o doente que escarre fora da escarradeira 
é prevenido a primeira vez e irremediavelmente 
despedido no caso de reincidência. Aqui a seve
ridade mais rigorosa é um serviço prestado ao 
doente e ao proximo. 

Na Australia, em Sidney, impõe-se uma multa 
de 25 francos a todo o individuo accusado de 
ter escarrado sobre o soalho d'uni edifício pu
blico ou na rua. 

Entre nós não ha, que eu saiba, medida 
alguma 11'este sentido, e penso que a melhor 
sancção será talvez a que provém do próprio in
dividuo; quando estiver convencido que é peri
goso, para si em primeiro logar, escarrar no 
chão, elle se absterá de o fazer sem ter necessi
dade de ameaças. 

E o que Brouardel chama educação autitu-
berculosa. 

H e r e d i t a r i e d a d e 

Para que um micróbio qualquer possa deter
minar uma doença, não basta que elle penetre 
no organismo; é preciso que elle possa ahi des-
envolver-se; é preciso que o estado geral do in
dividuo seja favorável ao seu desenvolvimento; 
é preciso, em uma palavra, uma predisposição 
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que ponha o individuo em estado de receptivi
dade. 

Se de entre cinco homens apenas um morre 
por tuberculose, é que n'uni 5.0 dos casos so
mente, o homem, por effeito de modificações sof-
fridas pelo seu organismo, perde os seus meios 
ordinários de defeza contra a tuberculose. 

Entre as causas que predispõem para a tu
berculose, que preparam ao bacillo de Koch um 
terreno próprio para o sezt desenvolvimento, é pre
ciso collocar em primeira linha a hereditarie
dade. 

O contagio é verdadeiro. 
A hereditariedade é innegavel. 
A noção de hereditariedade da tuberculose 

remonta a Hippocrates. 
Recentemente escreve o professor Strauss: 

«Se ha uma noção solidamente estabelecida em 
medicina é a da hereditariedade da tuberculose.» 

As estatiscas comprovam-n'a mostrando que 
a grande maioria das creanças nascidas de pães 
phthisicos morrem tuberculosas. 

De resto, sem entrar em detalhes muito te-
chnicos, todo o mundo sabe que ha na familia 
não somente semelhança de feições, mas seme
lhança de aptidões physicas, physiologicas e iu-
tellectuaes. Se se herda aptidões physiologicas, 
por que se não ha de herdar aptidões patholo-
gicas? E d'ordinário assim é. 

A hereditariedade pôde exercer aqui a sua 
influencia de duas maneiras différentes : 

Os pães tuberculosos podem apenas legar 
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a seus filhos uma predisposição hereditaria ' á 
doença. 

Outras vezes podem transmittir-lhes o pró
prio gérmen da doença, o bacillo de Koch. 

No primeiro caso diz-se que ha hereditarie
dade de terreno; no segundo, hereditariedade 
de semente, segundo a justa expressão do pro
fessor Landouzy. 

A hereditariedade de semente, isto é, a trans
missão directa do bacillo especifico d'um dos 
pães ao filho antes mesmo do nascimento, é pos-
sivel, mas rara, excepcional mesmo. 

Tem-se observado algumas vezes lesões tu
berculosas manifestas nos órgãos de creanças 
nascidas de mães tuberculosas e mortas algumas 
horas depois do nascimento; a hereditariedade 
directa d'origem materna é, pois, certa, mas está 
longe de ser fatal. 

Quanto á transmissão do gérmen tubercu
loso do pae ao feto é muito problemática. 
Todavia algumas observações parecem demons
trativas; entre essas mencionaremos a de Lan
douzy e a de Fieux. 

Tem-se invocado a favor da tuberculose he
reditaria directa a frequência da doença em 
creanças muito novas; é porque se tem tomado 
muitas vezes factos de contagio por casos de 
transmissão hereditaria. 

Se a transmissão directa é rara, excepcional, 
a hereditariedade indirecta ou hereditariedade 
de terreno, isto é, a transmissão de predisposi-
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ções hereditárias á tuberculose, é extremamente 
frequente. 

Ella é a nnica admittida por certos auctores: 
«Não se nasce tuberculoso, mas tuberculisavel», 
dizia Peter». — O que os pães trausmittem a 
seus filhos, diz o professor Bouchard, é a tuber
culose em espectativa e não em natureza». 

O que é hereditário não é o bacillo, é a apti
dão para o receber e para o deixar germinar. 
Esta aptidão reside n'uma diminuição da vitali
dade e da força de resistência do organismo, 
que traduz na creança o mau estado dos. gera
dores. A hereditariedade prepara o terreno, mas 
a semente é levada por contagio. 

Os indivíduos predispostos á phthisica pul
monar, os candidatos á tuberculose, como lhes 
chama o professor Eaudouzy, apresentam attri
butes physicos particulares: a maior parte das 
vezes acha-se na sua constituição um conjuncto 
de caracteres que podem, antecipadamente, fazer 
prever o desenvolvimento da doença. 

Por falta d'espaço, não nos occuparemos 
d'esta constituição especial, dos predestinados á 
tuberculose, já conhecida e descripta pelos an
tigos. 

Os e n f r a q u e c i d o s 

O contagio existe, mas, com algumas precau
ções fáceis, corre-se menos risco em tratar um 
doente em sua casa, do que tomando uma car
ruagem ou um trem de caminho de ferro. 
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A hereditariedade existe também, sem duvida, 
e n'estas condições todo o mundo devia ser tu
berculoso. Não é felizmente assim, e, como muito 
bem diz Davaine: «o que falta á epidemia, não 
é o virus, são as condições que lhe dão a activi
dades. 

Se Pasteur demonstrou a ubiquidade dos ger
mens da atmosphera, se os bacteriologistas têm 
achado o bacillo em toda a parte, e visto que 
nem toda a gente morre de tuberculose, é pre
ciso evidentemente que outra causa venha 
ajuntar-se á primeira: esta nova causa é uma 
alteração permanente ou passageira do organis
mo. Se a primeira, o micróbio, que é banal, e 
está bem estudado, tantas esperanças tinha dei
xado entrever, a segunda, o enfraquecimento do 
organismo, mais reservada e mais complexa, só 
difficilmente se deixa apreciar. 

Nós damos hospitalidade a um numero con
siderável de micróbios, uns nocivos, outros úteis; 
mas, para que um gérmen possa tornar-se peri
goso, é preciso que o organismo se preste a isso, 
isto é, que esteja em condições taes que não 
possa defender-se. 

A defeza do apparelho respiratório contra a 
infecção só pôde exercer-se d'uma maneira ef-
ficaz se a saúde geral é bastante perfeita 
para que os leucocytes tenham conservado toda 
a sua energia, as glândulas o seu poder d'emun-
ctorio, os vasos a sua contractilidade e os cen
tros nervosos a sua sensibilidade. 

Da mesma maneira a transformação da pre-
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disposição, doença virtual, em acto mórbido, 
doença real, é obra do organismo vivo, desviado 
de seu funccionamento normal por uma qualquer 
das influencias que constituem as causas das 
doenças. 

Na affecção que nos occupa, factos innume-
ros estabelecem a proposição seguinte: 

Um individuo toraa-se tuberculoso por con
tagio ou por herança quando está enfraquecido 
ou doente. 

Excesso e fadiga 

t 

A miséria physiologica é o ponto de partida 
da tuberculose, a base da phthisica. Causas na-
turaes podem levar-nos a este estado, mas mui
tas vezes somos nós mesmo os culpados. 

Todas as vezes que, por necessidade ou por 
prazer, se gastam mais forças do que as que é pos-
sivel recuperar pelo repouso e a alimentação, ha 
excesso e fadiga. 

Normalmente, todas as cellulas da nossa eco
nomia fornecem uma certa somma de trabalho, 
gastam-se, transformam-se e são eliminadas pelos 
diversos emunctorios, principalmente pelos rins 
e a pelle. 

Se exigirmos ás nossas cellulas um tra
balho mais rápido ou mais prolongado do que 
o que ellas devem fornecer, assistiremos a uma 
série de phenomenos de que os mais salientes 
são os seguintes; 
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Primeiramente, as cellulas gastam-se mais 
depressa e em maior numero. Para remediar a 
esta perda exaggerada, o organismo é obrigado a 
crear immediatamente novas cellulas e por isso 
a exaggerar a despeza alimentar. 

Mas estas cellulas gastas são em tão grande 
numero, que os nossos emunctorios tornam-se 
insufficientes para a sua eliminação. Ora, nume
rosas experiências provam que os derivados das 
nossas cellulas conduzem ' ás mesmas doenças 
que as secreções dos organitos infecciosos. 

A cellula da economia gosa da maior parte 
das propriedades attribuidas incessantemente ao 
micróbio. Se o veneno proveniente directamente 
do exterior desaggrega as nossas membranas, os 
residuos da nutrição não eliminados conduzem 
a perturbações análogas. A producção exaggera-
da de materiaes gastos e insufficientemente eli
minados leva, pois, á fabricação de toxinas or
gânicas capazes de produzir as mais diversas 
perturbações. 

Mas lia mais. Vimos, no principio d'esté es
tudo, os glóbulos brancos travando a lucta con
tra todo o corpo extranho introduzido no orga
nismo, englobando-o e digerindo-o (phagocytose). 
Fazendo-se cansar animaes, injectando-se-lhes 
antes, durante ou depois d'esté excesso de tra
balho um veneno qualquer, saes de chumbo, de 
mercúrio, alcool, acido láctico, tuberculina, to
xina pyocyanica, etc., observa-se como primeiro 
phenomeno que a phagocytose afrouxa, já não 
é activa, nem abundante; a destruição dos ba-
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cillos, no ponto d'inoculaçao, não se faz. A con
sequência é directa: nos tecidos alterados as 
bactérias multiplicam-se mais abundantemente 
do que nos que estão intactos. 

O cansaço intellectual e moral, producto de 
preoccupações constantes da lucta pela existên
cia, cuidados de ambição, paixões, tristezas da 
vida, prazeres, desgostos, revezes de fortuna, e 
ainda a multiplicação das emoções pelo jornal, 
o livro, o espectáculo e o jogo. 

Estas causas psychicas são particularmente 
poderosas quando se associam ás causas physi-
cas; assim, a saudade e o excessivo trabalho dos 
que, longe dos seus, vão procurar á cidade ou 
aos paizes extrangeiros, os meios da sua.subsis
tência. 

Se commettemos excessos, se nos cansamos, 
collocar-nos-hemos nas melhores condições pos-
siveis de ser invadidos e vencidos pela doença. 

M i s é r i a 

Ha infelizmente muitos indivíduos que, sem 
commetter excessos, não podem obter os alimen
tos necessários ao renovamento e á reconstitui
ção das cellulas gastas pelo trabalho e em rela
ção com o exaggero d'esté trabalho. 

Os operários ganham em Portugal um sa
lário em regra apenas suffi ci en te para viver con
fortavelmente, para reparar as perdas do dia, no 
estado de celibatários. 
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Com a constituição da família, começa a mi
séria com todas as suas consequências: a mesma 
quantidade d'alimentos dividida por 4 ou 5 bocas 
reduz-se a um bocado de pão, batatas e agua; o 
quarto, sufficiente para um homem que não pas
sava n'elle senão algumas horas da noite, não 
tem o cubo d'ar necessário á respiração perma
nente de 3, 4 ou 5 pessoas. Como os quartos 
escuros são mais baratos, a luz, a propria luz, 
essa origem de vida, falta na familia do ope
rário. 

O resultado d'esta situação é fácil de conce
ber: o organismo, não achando os alimentos ne
cessários á formação de cellulas novas que pos
sam substituir as cellulas gastas, toma sobre si 
mesmo os materiaes indispensáveis á vida. As 
reservas são atacadas e em seguida esgotadas; o 
homem emmagrece, perde as suas forças e acha-
se á mercê de todas as doenças e em particular 
da tuberculose. 

Inf luencia dos meios 

Não podemos subtrahir-nos a dizer algumas 
palavras sobre a influencia dos meios e as con
dições de vida, porque ellas exercem sobre o or
ganismo uma acção poderosa. 

Quando ellas são más, arrastam a debilitação 
do individuo, a diminuição da sua força de resis
tência, exaggeram a predisposição, se ella existe, 
podendo mesmo creal-a nos indivíduos indemnes 
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de toda a degenerencia, de toda a tara heredi
taria. 

O nosso organismo está submettido ás leis do 
mundo physîco de que elle faz parte; elle soffre 
a acção dos meios em que vive e não pode sub-
trahir-se á dos agentes exteriores, em particular, 
dos agentes atmosphericos, 

O a r 

O que é o ar, e qual é o seu papel physio-
logico ? 

O ar é um alimento gazoso tendo, como os 
alimentos sólidos ou líquidos, a propriedade de 
fornecer ao organismo vivo elementos indispen
sáveis á sua manutenção e á sua reparação. 

Se o apparelho digestivo escolhe, por assim 
dizer, nos alimentos as substancias de que precisa 
e rejeita as outras, o pulmão, também, apodera-se 
do oxygénio do ar e rejeita o azoto. 

Do mesmo modo que o tubo digestivo não 
somente recusa certos alimentos, mas ainda des
embaraça o organismo dos resíduos da nutrição 
tornados impróprios á vida, assim o pulmão 
absorve o oxygenio, recusa o azoto e rejeita o 
acido carbónico e os productos de desassimilação 
de que o sangue deve desembaraçar-se. 

Ao oxygenio do ar pertence o papel de sus
tentar a vida (*). 

(*) Os tecidos absorvem e consomem o oxygenio do 
sangue com uma rapidez verdadeiramente surprehen-
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O oxygenio é o elemento essencial da riqueza 
do ar. 

Consumindo cada sêr vivo uma certa quan
tidade d'ar, comprehende-se facilmente que o ar 
do campo seja mais rico que o d'uma cidade, o 
ar d'uma praça mais rico que o d'uma casa, e o 
d'uma sala mais rico que o d'um quarto. 

Mas se a quantidade d'ar é necessária á vida, 
a sua qualidade, isto é, a sua pureza, é indispen
sável á saúde. 

O ar confinado é perigoso e actua á maneira 
d'um veneno. L,embra-nos, entre outros factos, 
um episodio da revolta dos Cypayos, na índia 
ingleza, conhecido pelo nome de «buraco negro», 
reducto obscuro, onde se accumularam os infeli
zes revoltados, sendo encontrados cadáveres na 
manhã do dia seguinte. 

Era o envenenamento agudo pelo ar já res
pirado. Mas o envenenamento lento é muito 
mais frequente e faz muito mais victimas. É o 
que succède nas miseráveis ilhas das nossas ci
dades mais populosas. 

O ar é insufficient^ e viciado por mil causas: 
accumulação d'homens e d'animaes, accumula-

dente; em 70 segundos elles esgotam a provisão d'oxy-
genio contida nos glóbulos, o que explica bem a neces
sidade absoluta da renovação contínua dos princípios 
reparadores levados pelo ar ao sangue : o homem pri
vado durante alguns minutos d'esté alimento gazoso 
morre muito rapidamente. 



6 i 

ção d'immundicias, emanações d'esgotos, de fa
bricas, etc. 

«Dae-me um pântano e um organismo huma
no, diz Peter, e eu vos darei uma febre intermit
tente. Dae-me uma cidade, com a sua hygiene 
depravada, e eu vos darei uma população de 
tuberculosos.» Quem quer recusaria com horror 
beber agua do esgoto collector, mas nem quem 
quer recusaria respirar o ar d'uma sala de con
certo ou de theatro, verdadeiro esgoto aéreo. 

O ar que respiramos nas cidades é ar respi
rado já por milhões de pulmões; contém menos 
oxygenio e azoto, e está carregado em compensa
ção de gazes tóxicos, de acido carbónico, oxido de 
carbone, e de vapores ammoniacaes. 

Assim, nas cidades o ar é defeituoso como 
quantidade e como qualidade. O organismo pri
vado d'oxygenio, alimento indispensável á vida, 
enfraquece por um phenomeuo comparável ao 
esgotamento progressivo que resulta da falta de 
nutrição; é a iuanição pelas vias respiratórias 
que Peter approxima da inauição pelas vias di
gestivas. 

A luz 

«Dove non va il sole, va il medico.» 
Onde não entra o sol, entra o medico, diz o 

provérbio italiano. É a expressão de toda a ex
periência d'uni povo que, pelos seus ensaios diá
rios, múltiplos e variados, teve occasião de apren-
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der como é importante para a saúde a influen
cia da luz solar. 

Acha-se este conhecimento empyrico do po
der sanitário da luz do sol em todos os povos 
do Oriente, que expõem as roupas e os vestidos 
aos seus raios directos. 

Numerosas experiências demonstraram que 
as bactérias em cultura eram mortas immedia-
tamente õu tornadas incapazes de desenvolvi
mento ulterior, quando se expunham á luz do 
dia. 

Comprehende-se toda a importância pratica 
d'esta descoberta e vê-se quanto é essencial para 
a saúde que as nossas ruas, as nossas casas, os 
nossos vestidos, e mesmo o nosso corpo, sejam 
convenientemente expostos á luz do sol. 

Comprehende-se também como e por que as 
epidemias de doenças microbianas se vêem tan
tas vezes coincidir com tempos sombrios, carre
gados, nebulosos e sem sol. 

Poderoso agente de desinfecção, o sol dissipa 
a humidade, desecca o solo, sanêa as habita
ções, accelera a oxidação das matérias orgânicas, 
a destruição e a desapparição das immundicias. 

A t e m p e r a t u r a 

A temperatura, segundo as observações feitas, 
não influe por ser mais ou menos elevada, mais 
ou menos baixa ; são as variações atmosphericas 
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frequentes e súbitas que favorecem o desenvol
vimento da tuberculose. O professor Martins 
notou a raridade da doença na Noruega sob o 
70.0 grau de latitude, onde o clima é essencial
mente igual. Do mesmo modo, apezar da ele
vação da temperatura média, a phthisica é pouco 
conhecida em Ceylão e 110 Senegal. 

As e s t a ç S e s 

As estações não parecem ter uma influencia 
notável. Sabe-se somente desde Hippocrates que 
os phthisicos succumbem sobretudo no outo-
mno: Autumnus tabidis malus. 

A a l t i t u d e 

A tuberculose é rara sobre os platós eleva
dos (Jaccoud). A partir de 1:300 metros quasi se 
não encontram phthisicos. Esta immunidade tem 
sido attribuida á pureza do ar, á igualdade da 
temperatura, emfim, á diminuição da pressão 
atmospherica que favorece a circulação e a res
piração. 

Resulta sobretudo da grande pureza micro
biana do ar das altas montanhas, que são pouco 
habitadas e onde o bacillo de Koch está por 
conseguinte pouco espalhado ; porém, desde que 
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os phthisicos procuram as altitudes, a tubercu
lose está longe de ser ahi rara. 

P r o f i s s õ e s 

Certas profissões favorecem o desenvolvi
mento da tuberculose; são as que collocam o in
dividuo em más condições d'hygiène, as que de
mandam um excesso de trabalho ou apenas ga
rantem um salário insufficiente, as que favore
cem o contagio, grupando em locaes pouco es
paçosos, mal arejados, um grande numero de in-
dividuos. 

Os que, pela sua profissão, estão expostos a 
respirar poeiras irritantes, em particular os mi
neiros, os carvoeiros, os canteiros, etc., parecem 
mais expostos á tuberculose, por effeito da in-
flammação das vias respiratórias que resulta da 
inhalação d'estas poeiras e que prepara um ter
reno favorável ao bacillo de Koch. 

P r i s õ e s 

Nas prisões a mortalidade é enorme: todas 
as condições physicas e moraes que enfraquecem 
o organismo e o preparam para a tuberculose, 
estão ahi reunidas. 
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C o n v e n t o s 

A tuberculose pulmonar é a chaga dos con
ventos. Basta, para provar a influencia terrível 
da reclusão, lembrar o facto, citado por Iyaënnec, 
d'um convento, mal construído, insalubre e hú
mido, no qual todas as religiosas morreram 
phthisicas á excepção da irmã porteira, única 
que gozava d'uma boa saúde, porque só ella 
podia transpor a soleira da porta do convento! 

C o l l e g i o s 

Nos collegios a tuberculose ataca mais os 
alumnos internos que os alumnos externos que 
vivem com suas famílias. 

t Em resumo: 

Estas causas d'enfraquecimento, imbrincadas, 
por assim dizer, umas nas outras, conduzem, 
como os excessos e a fadiga, ao mesmo resultado: 
a miséria physiologica a candidatura á tuber
culose. 

5 
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Os d o e n t e s 

Se, na existência, ha momentos críticos na-
turaes, outros, também perigosos, podem acom-
metter-nos e collocar-nos em estado de resistên
cia inferior; refiro-me, é claro, á doença. 

Pizziui demonstrou, da maneira mais precisa, 
que o bacillo de Koch pode existir no organis
mo, no .seio dos tecidos, sem manifestar a sua 
presença pela producção das lesões anatómicas 
proprias á tuberculose, nem por symptoma al
gum. 

Os bacillos penetram na trachêa ou nos gros
sos bronchios e ficam durante mais ou menos tem
po á superficie da mucosa. Em certo momento, se 
esta mucosa é lesada por uma inflammação, mini
ma que seja, e mesmo no caso em que persista 
perfeitamente sã, os bacillos atravessam-n'a e vão, 
pelas vias lymphaticas, até aos ganglios da 
região. 

Ahi podem estacionar indefinidamente, sem 
se tornarem o ponto de partida d'uma manifes
tação tuberculosa. 

Conservam entretanto toda a sua virulência 
e, em um momento dado, sob a influencia d'um 
certo enfraquecimento do organismo e da doença, 
podem tornar-se activos, multiplicar-se, e ser o 
ponto de partida das lesões tuberculosas. 

Certas doenças parecem entretanto mais par-
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ticularmente favoráveis ao desenvolvimento da 
tuberculose. 

Passemol-as rapidamente em revista, come
çando pelas affecções das vias respiratórias. 

B r o n c h i t e , C o q u e l u c h e , S a r a m p o , 
V a r í o l a , G r i p p e 

O modo d'infecçao é o mesmo para todas 
estas doenças; o seu caracter commum é o de 
apresentarem sempre alterações do apparelho 
respiratório. Ora, uma inflammação prévia pode 
actuar como um traumatismo e, graças á desuu-
dação da mucosa, dar origem á infecção. 

Por outro lado, uma infecção pulmonar raras 
vezes fica simples, e três phenomenos podem 
produzir-se: ou o primeiro bacillo enfraquece o 
organismo e impede-o de resistir ao segundo; 
ou abre as vias que permittem ao segundo ger
minar; ou emfim os dois micróbios se associam 
para nosso maior damno. 

Traumatismo produzindo a solução de conti
nuidade, enfraquecimento do organismo e asso
ciação microbiana, taes são os modos d'acçao das 
doenças acima citadas. 

Não devemos esquecer que ellas não são 
simplesmente causas predisponentes á tubercu
lose. As observações de M. Marfan mostram com 
effeito que esta é muitas vezes anterior á coque
luche ou ao sarampo e que estas duas infecções 
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não têm uma acção predisponente, mas uma 
acção aggravante. 

Esta acção parece limitar-se, na maior parte 
dos casos, a exaggerar e a tornar evidente uma 
adenopathia tracheo-bronchica preexistente. 

O professor Debove diz que todo o individuo 
attingido de bronchite corre um verdadeiro peri
go, e aconselha os seus alumnos a não frequenta
rem o hospital quando estão encatarrados. 

A maior parte dos tuberculosos fazem re
montar, com justa razão, o começo da sua doença 
a um arrefecimento seguido d'uni catarro, d'uma 
bronchite, ás vezes ligeira, que muitas vezes ape
nas desperta a sua attenção por uma prolon-
gação indefinida. 

O frio não pode crear a doença sem o con
curso d'um micróbio, mas eleva d'uma maneira 
considerável a aptidão mórbida do organismo. 

A grippe ou influenza exerce sobre o desen
volvimento e sobretudo sobre a evolução da tu
berculose uma influencia terrível. Quando a 
grippe surprehende um individuo de boa saúde, 
raras vezes tem uma terminação fatal, mas infe
lizes dos fracos, dos velhos, infelizes sobretudo 
dos phthisicos! 

P l e u r i s i a 

Esta doença merece uma menção especial, 
porque é tão frequente no tuberculoso, que 
Eandouzy pôde dizer: em presença d'um derrame 
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pleural, a frigore, não se deve esquecer que se 
trata d'um pleuritico d'hoje, que é um tubercu
loso d'hontem, e será, se a therapeutica não in
tervém d'uma maueira efficaz, um phthisico do 
future 

É facil de comprehender que a pleura, que 
cerca o pulmão, se torne quasi inevitavelmente 
doente se o órgão com o qual está em contacto 
estiver infiltrado de tubérculos infecciosos e dota
dos de propriedades irritantes. Entretanto, nem 
todas as pleurisias são tuberculosas. 

A pleurisia pôde ficar um accidente local e 
curar como uma tuberculose dos ossos ou das 
articulações. 

Na pleurisia, e sem faliar dos p2rigos inhé
rentes ao derrame liquido, a pleura, pelo próprio 
phenomeno da inflammação, espessa-se, e formam-
se, entre os dois folhetos, adherencias que impe
dem a expansão normal do pulmão. 

A respiração acha-se assim muito diminuida 
e ha n'este ponto uma verdadeira stase d'ar e 
das poeiras pathogenicas. A pleurisia é, pois, 
sempre uma doença perigosa, demandando cui
dados especiaes de vigilância, muito tempo de
pois da sua terminação apparente. 

E s c r ó f u l a 

Collocava-se outr'ora a escrófula na primeira 
linha das doenças geraes que predispunham á 
tuberculose. 
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Sabe-se hoje que a escrófula não é mais do 
que uma tuberculose attenuada, localisada nos 
ganglios e no systema ósseo, ordinariamente cu-
ravel, mas susceptível também de exaltar a sua 
virulência e de se generalisar. 

A escrófula é, pois, mais do que uma predis
posição á tuberculose, é mais do que um excel
lente terreno de cultura, é um terreno semeado, 
uma verdadeira tuberculose, 

S y p h i l i s 

Os filhos de paés syphiliticus morrem geral
mente nos cinco ou seis primeiros mezes da vida 
intra-uterina, isto é, antes de ter visto o dia; os 
três quartos dos falsos partos reconhecem por cau
sa esta doença. Dos que chegam a termo, uns mor
rem no fim de dois, três ou seis mezes e os ou
tros são candidatos permanentes á tuberculose. 

O adulto que contrahe a syphilis torna-se tu
berculoso por três razões: 

i.a O desgosto provocado por esta doença di
minue por si mesmo a resistência do organismo 

2.a O tratamento, se não é muito bem diri
gido, torna-se também uma causa de enfraque
cimento. 

3.* A syphilis, pela sua propria natureza, é 
muito debilitante. 

Quando a syphilis sobrevem em indivíduos 
attingidos de tuberculose, aggrava-a e precipita-
lhe a marcha. 
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Quando a tuberculose sobrevem em syphiliti
cus, a maior parte das vezes évolue d'uma ma
neira rápida, se a syphilis está no seu periodo 
secundário, e pelo contrario fica torpida, se a 
doença venerea é antiga. 

O tratamento da syphilis tem as mais das 
vezes uma influencia deplorável sobre a tuber
culose; para conjurar a sua syphilis, o doente 
aggrava a sua phthisica: é, pois, uma terrível 
associção infecciosa. 

Todo o syphilitico deve fugir da convivência 
dos phthisicos e cuidar d'uma minuciosa antise-
psia da boca e da garganta, porque as lesões 
suscitadas pela syphilis sobre a lingua, mucosa 
das bochechas, amygdalas, laryngé, bronchios, 
ou pulmões, são outras tantas portas d'entrada 
para o bacillo tuberculoso e outros micróbios pa-
thogenicos. 

Um tuberculoso não deve tornar-se syphili
tico, e para isso só ha um bom processo: não se 
expor. 

E u não quero demorar-me mais sobre esta 
causa aliás tão frequente de tuberculose, mas 
era do meu dever mencional-a. 

A l c o o l i s m o , d iabete 

O alcoolismo é uma causa muito frequente 
de tuberculose. Todos os auctores que o têm 
estudado chegam ás conclusões seguintes; o ai-
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cool por si só não pode produzir a tuberculose, 
mas favorece-a poderosamente, tornando o ter
reno apto a favorecer a multiplicação do gér
men da doença. 

O alcool é, como a morphina, um excellente 
medicamento, mas um veneno perigoso. O pri
meiro effeito da ingestão do alcool é de encar
quilhar e endurecer os tecidos com que está em 
contacto; actua á similhança d'um cáustico, aper
tando todas as glândulas da mucosa e por con
seguinte seccando-a. 

A linguagem popular traduz bem este estado, 
dizendo: tem o estômago queimado; e todos os 
militares conhecem a expressão pittoresca e si
gnificativa: ter a guela de pau, servindo para 
traduzir o estado particular de seccura da lingua 
que existe no dia immediato a libações muito 
prolongadas. 

N'este estado, o estômago contrahido, aper
tado e sêcco, é incapaz de supportar os alimen
tos, e não os demanda emquanto lhe dura a im
pregnação. 

Comprehende-se assim porque os alcoólicos 
não comem, porque certos operários bebem um 
copo d'aguardente para enganar a fome, porque, 
nos dias de batalha, quando as tropas não teem 
comido durante muito tempo, o general manda 
distribuir uma ração de cognac. 

Se esta constricção do estômago é pouco in
tensa e passageira, pôde ter effeitos salutares 
sobre uma digestão lenta, penosa, com distenção 
e inércia do estômago; mas, se ella é frequente-
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mente repetida (e n'este caso é-o sempre com 
excesso), o tubo digestivo ficará inapto para todo 
o alimento sólido. 

Um outro effeito do alcool é provocar uma 
excitação passageira de todo o systema nervoso 
e sobretudo do cérebro. Todo o mundo conhece 
este estado d'agitaçao, de loquacidade, de neces
sidade d'acçao e de movimento, constituindo não 
a embriaguez, mas um ligeiro grau de ebriedade. 

Ahi ainda o medico acha no alcool um adju
vante precioso, quando tem de combater uma 
anemia cerebral, uma inhibição momentânea 
(paralysia) dos centros nervosos, succedendo a 
um traumatismo ou a um choque moral ou ope
ratório. N'este momento um excitante é neces
sário, e o alcool é o meio mais seguro, o mais 
commodo e o mais rápido de reanimar quasi 
instantaneamente um systema nervoso entor
pecido. 

O alcool, activando a circulação, é o medica
mento de escolha nos casos de resfriamento, de 
suor por effeito de fadiga exaggerada, ameaçando 
produzir um grande abaixamento de tempera
tura da pelle com todas as suas consequências. 

O alcool produz igualmente nas doenças 
agudas, como a pneumonia, effeitos excellentes, 
e sabe-se, emfim, que o melhor contraveneno dos 
cogumellos é o alcool em alta dose. 

Eis ahi, pois, um medicamento de gran
de valor se é tomado em dose conveniente 
e em momento opportuno! Porque é, então, que 
elle é a causa d'uni numero tão considerável dç 
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doenças e faz estragos tão extensos? É porque, 
em logar de ser usado somente como medica
mento, conforme á prescripção do medico, em-
prega-se por prazer, para excitação em virtude 
do calor factício que produz; é assim que se 
contrahe o alcoolismo. 

Muitos individuos crêem não fazer excessos 
de bebida se não se têm embriagado muitas ve
zes ou se não têm tido accessos de delirium tre
mens. E um erro. A ingestão habitual de be
bidas alcoólicas em maior ou menor quantidade 
faz o alcoólico agudo, subagudo ou cbronico. 

O alcool, continuamente ingerido, não tem 
tempo de ser eliminado pela pelle, rins, pulmões, 
e accumula-se no figado e no cérebro (*). 

Os alcoólicos morrem de cirrhose e de ca
chexia hydropica, porque o alcool se accumula 
no figado; morrem de perturbações cerebraes, 
alienados, porque o seu cérebro contém alcool 
em natureza. Podem ainda morrer pelos rins 
(nephrite), ou pelo coração (arteriosclerose e 
myocardite), mas podem também morrer pelo 
pulmão, contratando uma phthisica pulmonar. 

O alcoólico torna-se tuberculoso porque: 
i.° Come pouco. — E inutil repetir aqui o que 

acima dissemos a propósito do estômago; cousta-

(*) Provas chimicas precisas demonstram que o al
cool não é transformado no figado, cérebro, rins e pul
mões, emquanto que o é nos outros órgãos : baço, mús
culos, sangue, etc. (Geoffreddi). 
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temos somente que este órgão sêcco, encarqui
lhado, queimado, não supporta os alimentos e 
que, conseguiu temente, sendo a somma d'elemen-
tos reparadores insufficiente ou nulla, bem de
pressa o organismo esgota as suas reservas e 
cahe na miséria physiologica com suas conse
quências já conhecidas. Não somente come pouco, 
mas vomita, quasi todas as manhãs, tem pi-
tuita, indicio certo d'uma perturbação grave 
nas funcções do estômago. 

2.° Bebe muito. — Os alcoólicos têm sempre 
sede. A sua mucosa estomacal, quente e sêcca, 
reclama imperiosamente o ser refrescada e hume
decida; por isso, o primeiro cuidado do alcoólico, 
desde o despertar, é beber. Bebe ao levantar-se, 
bebe entre as suas refeições, e bebe á mesa 
muito mais do que come. O estômago, repleto 
de líquidos, deixa-se distender e paralysa-se; os 
alimentos excessivamente diluídos não são absor
vidos: nova causa de perda de forças. 

3.0 Dorme pouco e mal. — A noite é agitada; 
o somno, de mui curta duração, é cheio de pe
sadelos. Vê objectos bizarros que augmentam 
em proporções phantasticas, depois diminuem e 
tornam-se microscópicos; vê multidões, cujo trajo 
dominante é de cor vermelha. Em logar de re
pousar, o systema nervoso está em estado per
manente de excitação e o alcoólico, mais fati
gado, mais fraco, mais estonteado ao levantar 
do que na véspera, experimenta a necessidade in
vencível de se reanimar por uma nova dose de 
seu veneno favorito. 
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Esta tuberculose, resultante do enfraqueci
mento pelo alcool, apresenta caracteres espe-
ciaes, bem estudados e descriptos por M. Lan-
cereaux e por Roussel. 

Desenvolve-se na idade em que os tu
berculosos hereditários têm já succumbido, isto 
é, desde os 35 annos até á velhice, em individuos 
nascidos vigorosos, fortes, bem constituídos, cu
jos pães e ascendentes não eram tuberculosos. 

Tem uma predilecção especial para o vértice 
do pulmão direito; procede por accessos succes-
sivos rápidos, o que a différencia da tuberculose 
aguda que segue uma marcha rápida, mas inin
terrupta. 

Os accessos granulosus são muito extensos 
e acompanhados de hemoptyses abundantes, fa
cilitadas pelo mau estado anterior dos vasos 
pulmonares. 

Emfim, acompanha-se de manifestações he
páticas graves sob a forma de cirrhoses gor
durosas e tuberculosas (*). 

(*) O figado, tão constantemente e tão gravemente 
lesado pelo alcool, duma das molas fundamentaes da nutri
ção geral. Fabrica a bilis, ajudando assim o intestino no 
trabalho da digestão; alimenta toda a actividade orgâ
nica e defende o nosso corpo contra os venenos. 

O intestino é como o vestíbulo de todos os agentes 
tóxicos e infecciosos: venenos alimentares, como o al
cool, venenos da digestão, como os ácidos butyricos, etc., 

_ 
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O que dizemos aqui dos alcoólicos pode 
applicar-se aos diabéticos, somente a natureza 
do veneno diffère. 

Deprimidos e gastos por uma perda inces
sante do assucar produzido á custa do organis
mo, elles morrem geralmente tuberculosos e pelo 
mesmo mecbanismo. 

N'elles também as funcções do figado estão 
gravemente alteradas, e os venenos vindos do 
exterior, como os venenos orgânicos, têm um 
livre accesso na circulação. O bacillo tuberculoso, 
achando as vias livres, um organismo sem de-
feza, e um terreno de cultura excellente, instal-
la-se, desenvolve-se, multiplica-se, e a morte é 
a consequência certa do seu triumpho. 

micróbios e seus Venenos, as toxinas. Õra, a veia-portá 
conduz ao figado todos os productos da infecção intes
tinal e d'outro lado a artéria hepática oonduz-lhe igual
mente os venenos formados na profundidade do orga
nismo. 

Comprehende-se, pois, a extrema importância de 
um bom funccionamento do figado, e, como toda a lesão 
hepática, supprimindo a sua funcção de retenção para 
os venenos, os deixa passar para a corrente sanguinea; 
como, não elaborando já, ou elaborando d'uma maneira 
viciada os productos normaes da assimilação digestiva, 
ha, não somente desnutrição, mas auto-intoxicação. 
Ora, todos os alcoólicos têm o figado doente. 



78 

Contusões 

Entre as causas predisponentes ou occasio-
naes da tuberculose não podemos deixar de men
cionar os traumatismos, as contusões. A phth'i-
sica d'origem traumatica tem sido assignalada 
por um certo numero de medicos. 

Os marinheiros do Rhodano têm o habito de 
fazer mover os barcos mergulhando no rio uma 
longa vara sobre a qual apoiam a parte supe
rior do peito, região infraclavicular. Esta parte 
do peito acha-se, pois, exposta a contusões múl
tiplas e reiteradas, repercutindo-se sobre o vér
tice do pulmão e favorecendo o desenvolvimento 
do bacillo de Koch. 

E primeiramente um ponto de congestão 
chronica que se forma no vértice do pulmão. 
N'este ponto os doentes sentem uma certa dôr, 
surda e profunda, depois começam a tossir. 

Em outros casos, a tuberculose pulmonar 
pode ter por causa uma contusão única, violenta, 
do thorax, mesmo em individuos não apresen
tando pelos seus antecedentes hereditários ou 
pessoaes nenhuma disposição mórbida. 

É mechanicamente, isto é, por traumatismo 
(contusão), que actuam as poeiras mineraes, os 
corpos sólidos em suspensão na atmosphera 
quando vêm offender o epithelio das fossas 
nasaes, da laryngé, dos bronchios ou dos alvéo
los pulmonares. 
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Mas ha mais ainda. Não somente os bacillos 
podem fixar-se sobre um ponto lesado, mas ha 
para este ponto uma verdadeira chamada dos 
princípios nocivos contidos no organismo. O 
traumatismo cria uma predisposição local que 
fixa o mal, fazendo do ponto lesado um logar 
de menor resistência. É assim que uma queda, 
uma contusão, uma entorse, são frequentemente 
o ponto de partida d'uma tuberculose local, como 
o tumor branco. 

Durante muito tempo não se tinha podido 
comprehender este phenomeno da chamada de 
uiateriaes tuberculosos para um ponto lesado. 

Porém as experiências de MM. Charrin e 
Carnot rasgaram o véu: Se se lesar um rim ou se 
se cauterisar superficialmente o lóbulo esquerdo 
do figado, injectando-se em seguida bactérias no 
sangue, é fácil reconhecer que o rim lesado ou 
o figado cauterisado encerram maior numero de 
bactérias que o rim normal ou o lóbulo são. 

Para se produzir uma tuberculose articular 
basta praticar sobre a articulação uma lesão 
traumatica, como uma entorse, depois de ter pre
viamente injectado em qualquer ponto do orga
nismo o bacillo de Koch. 

Sobre pulmões tuberculosos recolhidos n'um 
coelho que tinha absorvido saes de chumbo, 
pôde vêr-se que estes saes são sobretudo abun
dantes ao nivel dos tubérculos. 

Estas experiências têm um grande interesse 
sob o ponto de vista physiologico puro, mas 
permittem-nos também comprehender porque os 
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saes de bismutho se accumulam nas ulcerações; 
porque o mercúrio sahe pelos pontos fracos; por
que, n'um gottoso, ou rato de soda, que circula, 
vae depôr-se n'um cotovelo ou n'urn pé, que um 
traumatismo vem ferir; porque a tuberculina vae 
ao tubérculo; porque o vértice do peito dos ma
rinheiros se carrega de bacillos, e uma entorse 
se transforma em tumor branco, se o nosso or
ganismo contém já toxinas tuberculosas ou ba
cillos, o que, como já vimos, é muito frequente. 

Um facto fica adquirido: as lesões conferem 
aos tecidos uma aptidão a fixar as substancias 
em solução, notavelmente os venenos da tuber
culose, e diminuem a resistência orgânica. 



CAPITULO IV 

(Durabilidade da tuberculose 

Durante muito tempo encarou-se esta doença 
Como fatalmente mortal, e nenhum medico ou
sava dizer ao seu doente a natureza verdadeira 
da sua affecção, porque seria a seus olhos uma 
sentença de morte, unicamente capaz de abre
viar os dias do paciente. 

Então essa mentira misericordiosa era per-
mittida e mesmo recommendada, visto o estado 
da sciencia; não se conheciam os numerosos 
casos de cura espontânea pelo único esforço do 
organismo; ignoravam-se as leis e as diversas 
formas de hereditariedade; o agente contagioso 
era desconhecido e o seu modo de propagação 
muito obscuro. 

Mas ha 25 annos as coisas mudaram e os 
progressos são immensos. Villemin demonstra a 
coutagiosidade da doença, Koch encontra o seu 

« 



82 

bacillo, e, depois, uma verdadeira legião de tra
balhadores estuda a doença sob todas as suas 
faces, em todas as suas formas, e a conclusão 
de todos, anatomistas, physiologistas e clínicos 
é unanime sob um ponto: a tuberculose pulmonar 
é curavel no maior numero dos casos. 

Laënnec, o mestre immortal, tinha-o procla
mado altamente: «Um grande numero de factos, 
dizia elle, tem-me provado que, em alguns casos, 
um doente pode curar depois de ter nos seus 
pulmões tubérculos que amolleceram e formaram 
uma cavidade ulcerosa». 

Conheim diz: «A infecção tuberculosa pôde 
ser vencida pelo organismo humano». 

Jaccoud: «A phthisica pulmonar é curavel 
em todos os períodos». 

Bouchard: «Esta doença que se encarniça 
sobre a humanidade é curavel no maior numero 
de casos». 

Hoje, dizer a um doente que está tubercu
loso, não é pronunciar a sua sentença de morte. 
É, pelo contrario, empenhal-o n'uma lueta que 
lhe valerá a vida. 

Hoje, a mentira seria um grande erro no co
meço da doença pelo menos, e, em todos os casos, 
um perigo, permittindo o contagio. 

A curabilidade da tuberculose é, pois, um 
axioma solidamente estabelecido entre os me
dicos, e com muita razão diz Debove: «Não ha 
talvez um medico que não possua algum exem
plo de phthisicos curados». 

A mesma proposição poderia ser applicada a 
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i|«alqiteç homem tendo vivido um certo tempo; 
Aqui a fornia muda, mas a prova permanece 
completa. 

Quem não tem, com effeito, ouvido fallar, nd 
decorrei- da sua existência, d'uma creança ou 
d'um homem novo, tossindo ou escarrando san
gue, condemnado pelos medicos, e hoje ainda 
em bom estado de saúde apparente, 30 ou 50 
annos depois da sua condemnação? O povo at
tribue estes factos a um erro de diagnostico, 
«os medicos enganaram-se». Não, não é um erro; 
é simplesmente uma cura, ou um doente accom-
modaudo-se regularmente á sua affecção para 
viver muito tempo com ella. 

Outros têm um primeiro ataque bem evi
dente da doença; depois, retomando o organismo 
o predomínio, engordam, fortificam-se e, á 
primeira vista, ninguém poderia reconhecêl-os 
como antigos tuberculosos. 

Géneau de Mussy achou em bom estado de 
saúde doentes em que tinha constatado 15 e 20 
annos antes signaes certos de phthisica avan
çada (cavernas pulmonares). 

Ha 2 annos constatei signaes seguros de 
phthisica avançada em um meu contempo
râneo, rapaz assaz robusto; estavam d'accôrdo sob 
esse ponto todos os clínicos que o observaram. Um 
anuo depois, tendo estado três mezes na Penha, 
em Guimarães, e um mez na Guarda, o doente 
apresenta-se com um excellente estado de saúde, 
longe de parecer um tuberculoso. 

É fácil citar exemplos illustres de phthisicos 
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curados. Lembrarei apenas Goethe, que, conde-
mnado aos 19 annos, morreu com 81, e Napo
leão i.°, que foi attingido de tuberculose pulmo
nar na occasião do cerco de Toulon. 

P r o v a s a n a t ó m i c a s 

Mas ha provas palpáveis, visíveis mesmo á 
vista desarmada, da cura expontânea dos tubér
culos, consignadas em todas as obras de anato
mia pathologica. Esta cura é muito frequente e 
é fácil de se verificar, consultando os cadernos 
d'autopsias dos hospitaes, das morgues e sobre 
tudo dos asylos de velhos. 

Em Bicêtre, Natalis Guillot achou lesões tu
berculosas antigas e cicatrisadas em velhos mor
tos de todas" as espécies de doenças, salvo de 
tuberculose, na proporção de 60 por 100. 

Brouardel, autopsiando indivíduos mortos de 
accidente, afogados ou envenenados, achou tu
bérculos antigos e curados em 50 por 100 dos 
indivíduos examinados. 

Em Saint-Antoine, Eetulle acha também 50 
por 100. 

Estes algarismos, pela semelhança de seus 
resultados, são d'uma grande eloquência; mos-
tram-nos muito claramente que a metade dos ho
mens reputados saudáveis e não tuberculosos, 
morrendo de velhice ou de causa fortuita, foram, 
em um momento dado da sua existência, tocados 
pela doença, mas curaram. 
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Ha, pois, muitos atacados e também muitos 
curados, pois que a metade do género humano 
tem tubérculos, mas supporta-os e e impede-os 
de damnificar, sem mesmo se duvidar da sua 
presença. Tal é a significação verdadeiramente 
consoladora do resultado das autopsias. 

P r o v a s p h y s i o l o g i c a s 

Não só as autopsias nos asseguram, mas nos 
mostram também, a maneira como se opéra a 
cura. 

O homem introduz diariamente nos pulmões 
cerca de 10:000 litros d'ar em 20:000 inspirações. 
A mucosa das vias respiratórias, exposta constan
temente a esta dupla corrente em sentido inver
so, deve estar constantemente em condições de 
resistir á deseccação. 

Deve igualmente estar garantida contra as 
differenças de pressão, de temperatura e de hy-
grometria soffridas pelo ar inspirado. 

É preciso que esta mucosa lucte contra as 
poeiras de todo o género que nós vemos fluctuar 
n'uni raio de sol, e contra os germens innumeros 
que não vemos e dos quaes uns são indifférentes 
ou úteis, e outros são nocivos. 

O systema bronchico abre-se em pleno canal 
na pharyngé, na boca e 110 nariz. Os germens 
introduzidos pelo ar e alimentos acham n'estas 
cavidades todas as condições favoráveis ao seu 
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desenvolvimento: calor e humidade nas fossas 
nasaes, alojamente e colonização fácil nas cry
ptas das amygdalas ou sobre o tártaro e partí
culas alimentares deixadas nas fendas inferden-
tarias. O nariz e a boca são para as doenças 
das vias respiratórias as salas de espera da in
fecção. Muitas vezes encontra-se ahi o pneumo-
cocus e o staphylococus, constantemente o stre-
ptococus, ás vezes também o bacillo da tuber
culose. 

E, apesar de tantas causas de inoculação, o 
alvéolo pulmonar fica indemne no homem em 
bom estado de saúde. É que o pulmão desem
penha em face dos micróbios o papel do filtro 
mais perfeito. Não limita a sua acção a deter 
os germens na sua passagem: chega ainda a 
absorvêl-os e a destruil-os in loco (*). 

Eis aqui como o organismo se defende : O ar 
colloca-se á temperatura e no grau de humidade 

(*) Nós possuímos a prova physica d'esta asserção: 
o ar expirado é opticamente puro, isto é, privado de 
toda a partícula em suspensão capaz de diffundir a luz 
(Tyndall). 

Também temos a prova bacteriológica: fazendo-se 
misturar a caldos de cultura uma grande quant idade 
d'ar expirado, estas culturas ficam estéreis, mesmo se 
este ar provém de tuberculosos. (Strauss). 

Isto demonstra bem que o ar expirado por elles não 
é nocivo por causa dos micróbios, mas pelas razões que 
já expozemos n'outro logar. 
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da superficie pulmonar, passando atravez das 
pregas da mucosa quente do nariz. Esta mem
brana e as glândulas innumeras annexas á mu
cosa respiratória segregam constantemente um 
liquido lubrificando a superficie dos bronchios. 

Os pêllos das fossas nasaes e os órgãos con
tidos no nariz (cornetos) detêm as poeiras; as 
lagrimas asseguram a limpeza das fossas nasaes; 
as celhas vibrateis varrem a superficie da arvore 
respiratória. 

As glândulas da mucosa bronchica segregam 
incessantemente um muco que, não somente ag
glutina os corpúsculos e os detém, mas que, 
sendo bactericida, os mata in loco (*). 

(*) Quando a poeira e os germens chegara a trans
por a barreira que lhe oppõe a mucosa respiratória, en-
contram-se logo no tecido conjunctivo sub-tegumentar 
ou intersticial que forra o invólucro protector da eco
nomia. 

É excepcional, com effeito, que os micróbios pene
trem directamente no systema vascular, arterial ou 
venoso, e pôde dizer-se que a infecção venosa primi
tiva é tão rara como a secundaria é frequente. 

Os espaços conjunctivos, que absorvera desde a sua 
entrada as bactérias pathogenicas, sendo uma depen
dência do systema lymphatico, pois que representara 
mesmo a origem dos canaes da lympha, pôde dizer-se 
que unia vez transposta a fronteira cutanea ou mucosa 
do organismo, o primeiro andar occupado pela infecção 
é um andar lymphatico. 

É, com effeito, n'este momento inicial da evolução 
infecciosa e nas origens da circulação lymphatica que 
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P r o v a s c l i n i c a s 

Tomando as estatísticas dos sanatórios co
nhecidos, acham-se em média: mortos 6,3 por 
100; melhorados 68,9 por 100; curados 24,8 por 
100. 

Seis mortes por cento é bem pouco em frente 
da gravidade da doença. 

Ter melhorado parece um termo bastante 
vago, e entretanto tem uma grande significação. 
Quer dizer: detenção dos progressos da doença, 
e, todo o mundo o sabe, o que não avança recua; 
é, pois, o primeiro passo para a cura e, por si 
só, não é uma quantidade desprezível. Diz: pro-
rogação, algumas vezes indefinida, permittida ao 

vae travar-se o primeiro combate entre os elementos da 
defeza orgânica e os da invasão bacteriana; é ahi que a 
observação anatómica e clinica permitte surpreliender 
quasi sempre as primeiras lesões reaccionaes dos teci
dos infectados, marcar a sede inicial e prever o sentido 
das migrações ulteriores da infecção. 

Ahi encontram-se as cellulas chamadas phagocyta-
rias, isto é, capazes de absorver, de comer os micróbios ou 
os corpos extranhos. Ha-as que têm muitos núcleos 
(leucocytos polynucleares) que têm uma acção rápida 
mas pouco poderosa e atacam os micróbios pouco resis
tentes, d'onde o seu nome de microphagos. Outras, mais 
enérgicas, operando em segunda linha, têm apenas um 
núcleo (mououucleares) e atacam os micróbios resis
tentes, taes como o da tuberculose. 

Quando as cellulas microphagas que têm absorvido 
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organismo para retomar forças e empenhar uma 
nova lucta contra o inimigo. Emfim diz a todos: 
sobrevivência, prolongação da existência. 

Não é pois nada tndo isso? 
Emfim, ha os curados 24,8 por 100. Conside-

rando-se qne a maior parte dos doentes a qne 
se refere esta estatística começaram o seu trata
mento em um período já bastante avançado da 
doença (porque não se vae para o sanatório em-
quanto ha a mais pequena duvida sobre a natu
reza da doença, mas só quando já não pode ha-
vêl-a), o resultado torna-se excessivamente favo
rável. 

— Concluindo : A tuberculose é curavel em 
todos os graus; cura espontaneamente, e a pri
meira manifestação nunca mata, como se depre-
hende das autopsias dos velhos de Bicêtre e 

o parasita são vencidas por elle e são feridas de dege
nerescência, os leucocytos mononucleares intervêm e 
englobam conteúdo e continente, d'onde o seu nome de 
macrophagos. 

Os macrophagos são encarregados da absorpção 
dos corpos extranhos, micróbios ou poeiras. 

A lucta começa, pois, nos espaços e vasos lymnha-
ticos pequenos e grandes; e se os germens são vieto-
riosos, proseguem na sua marcha para a frente e che
gam ao primeiro ganglio. 

Ahi novo campo de batalha. Os micróbios que es
caparam á acção do primeiro ganglio encontrarão uma 
série d'outros a atravessar, e se a sua marcha não c 
detida, será pelo menos sempre retardada. 

As bactérias paralysadas na sua acção e retidas 
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das de Brouardel na Morgue; eu poderia provar 
esta ultima proposição d'nma maneira mais con
cludente, tomando para exemplo uma creança 
attingida de meningite tuberculosa, mas o que 
fica dito basta. 

Accrescentemos agora um outro axioma das 
proposições precedentes: Quanto mais recente 
é uma lesão tuberculosa, tanto mais facilmente 
cura. 

É de toda a evidencia, com effeito, que não 
haja, n'este caso, no organismo senão um pe
queno numero de tubérculos; haverá igualmente 
menos bacillos, e portanto menos venenos; nós 
poderemos luctar com tanta mais vantagem 
quanto o inimigo for inferior em numero. 

Vê-se, pois, toda a importância d'Util diagnos
tico precoce, condição essencial de successo. 

nos ganglios podem, como o bacillo da tuberculose, por 
exemplo, ser suficientemente resistentes para não serem 
destruídas mas somente postas na impossibilidade de 
prejudicar; ficarão no estado latente se nenhuma causa 
vier despertai-as do seu torpor. Isto explica a genèse 
d'uma série inteira d'actos mórbidos, expontâneos em ap-
parencia, que na realidade são uma consequência. 

Englobamento dos bacillos pelas cellulas e glóbulos 
brancos; formação, em torno, de tecido fibroso, duro; 
suppressão da vida no tubérculo e impregnação de saes 
calcareos (tubérculos cretáceos) tal é a ordem mais com
ummente seguida pela natureza para impedir o bacillo 
de destruir completamente os nossos órgãos, de nos en
venenar pelas suas secreções: tal é o modo habitual 
da cura espontânea. 



CAPITULO V 

T r a t a m e n t o 

O tratamento da tuberculose pode dividir-se 
em duas partes: preventivo e mrativo. 

T r a t a m e n t o p r e v e n t i v o 
í p r o p h y l a x i a ) 

As medidas proprias para prevenir a doença 
dednzem-se naturalmente do estudo das causas 
que fizeram o objecto do capitulo III, o que nos 
dispensa de grandes divagações. 

Conhecendo a natureza e as causas da tuber
culose, assim como os seus modos de propagação, 
é fácil racionalmente estabelecer os meios com os 
quaes se pode impedir a extensão do mal. 

Sendo, a tuberculose um produçto de d°is 
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factores : semente — o bacillo, e terreno — a pre
disposição, os dois preceitos fundamentaes da 
sua prophylaxia serão: evitar o contagio e com
bater a predisposição. 

Para evitar o contagio é evidente que é ne
cessário e sufficiente impedir a disseminação 
dos bacillos e destruil-os. 

O contagio é excepcional por uma solução 
de continuidade, por uma picada, ferida, etc. 

Pelas carnes d'alimentaçao o contagio é raro. 
Pelo leite é pouco frequente e excepcional se 
for previamente fervido. 

O contagio da tuberculose faz-se na immensa 
maioria dos casos pelo escarro do tuberculoso, 
deseccado e reduzido a poeira que vebicúla os 
bacillos para as vias respiratórias. O ar expirado 
é optica e bacteriologicamente puro. 

A questão do escarro é, pois, da maxima im
portância. Ao que já dissemos u'outro logar 
pouco temos a acerescentar. 

É indispensável que o escarro seja recolhido 
n'uma escarradeira de bolso, contendo uma certa 
quantidade de liquido, despejada todos os dias 
no fogo, e em seguida lavada em agua fervente. 
Hoje construem-se escarradeiras muito commo-
das, que convém vulgarisar o mais possivel. 

As matérias pulverulentas, arêa, cinza, serra
dura de madeira, ás vezes usadas nas escarra
deiras, devem ser rejeitadas. O melhor é usar 
agua contendo i por r.ooo de sublimado. 

O doente que escarrar no lenço não evita, 
pelo menos para si, o perigo de tornar a respirar 
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micróbios já expulsos e que nas partes sãs de 
seus pulmões irão formar novos focos. 

A interdicção de escarrar no chão não deve 
applicar-se somente aos tuberculosos averigua
dos; deve ser geral e sanccionada por uma lei. 
Quantos semeiam bacillos pelos seus escarros, 
sem terem a menor suspeita da doença? 

O tuberculoso terá um quarto separado dos 
outros habitados pelo resto da familia; o soalho 
será lavado e não varrido. 

O aposento onde viveu um tuberculoso deve 
ser cuidadosamente desinfectado; e, d'uma ma
neira geral, a roupa, os vestidos, todos os obje
ctos que serviram ao doente, o devem ser, e 
todos os productos tuberculosos (escarros, dejec
ções) destruídos. 

A criança, nascida de pães tuberculosos, deve 
ser, desde o seu nascimento, afastada de seus 
pães, collocada no campo e confiada a uma ama 
sã e robusta. Mais tarde, subtrahir-se-ha a todas 
as influencias, cuja acção funesta sobre o desen
volvimento da tuberculose nos é conhecida. 

Os esposos tuberculosos devem evitar o dor
mir no mesmo quarto. 

Se estas prèscripções fossem seguidas, ver-
se-hia diminuir consideravelmente os estragos 
causados por essa terrível doença. 

Mas uma grande difficuldade surge — é a 
ignorância do povo. 

É um dever espalhar as noções que põem o 
individuo ao abrigo da doença. 

Para triumphar na campanha contra a tu-
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berculose é preciso empreliendér, a conquista dá 
opinião publica, é preciso que todo o mundo se 
convença da necessidade das regras de hygiene 
preventiva; 

Devemos convencer o tuberculoso de que é 
um perigo para si e para a sua família escarrar 
no chão; devemos convencêl-o de que, para po
der continuar a participar livremente da vida 
commum, é preciso que elle cesse de ser um pe
rigo para os outros. 

Por isso, julgo da maior importância affixar 
nos logares públicos instrucções simples, assi-
gnalando os estragos da tuberculose e a maneira 
de a evitar. 

Nas escolas primarias devem ser ensinadas 
noções elementares de hygiene pratica; e essas 
noções cada vez mais completas, devem igual
mente fazer parte do ensino secundário. 

Quando a educação anti-tuberculosa fôr admi
nistrada á creança, desde a escola, a lucta en
trará nos costumes do povo, e a victoria será 
alcançada. 

Para combater a predisposição, que cria a candi
datura á tuberculose, dissemos no capitulo ni, fal-
lando da hereditariedade, do excesso, da miséria 
etc., quanto basta para se comprehender a linha de 
conducta sob o ponto de vista da prophylaxia. 

Completaremos ainda esse estudo quando nos 
referirmos á therapeutica hygienica, cujos pre
ceitos são aqui absolutamente applicaveis. 

Muitas d'essas causas não exercem a sua fu
nesta influencia senão nas classes pobres. 
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A miséria é, pois, um dos maiores factores 
da phthisica pulmonar. 

E preciso obter para as classes operarias ha
bitações amplas, limpas, bem arejadas, onde. a 
saúde penetre com o sol; é preciso, emfim, per-
mittir cada dia ao operário o tempo de repouso 
necessário á reparação de suas forças. 

Este problema pertence aos philantropos e 
aos economistas. 

T r a t a m e n t o c u r a t i v o 

Os meios que poderiam ser empregados ra
cionalmente na cura da tuberculose são de três 
ordens: 

Uns têm por fim combater a doença actuan
do directamente sobre a causa, isto é, sobre o 
bacillo — tratamento causal. 

Outros propõem-se extirpar o mal d'uma só 
vez por uma operação cirúrgica tirando órgãos 
ou partes d'orgaos doentes — tratamento cirúr
gico. 

Outros, emfim, destiuam-se a actuar somente 
sobre o organismo doente para o sustentar na 
sita hicta contra o bacillo, a reparar as suas 
forças, a augmentai' a sua resistência, para o auxi
liar na cura, favorecendo o esforço curativo da 
natureza — tratamento hygienico. 



96 

T r a t a m e n t o c a u s a l 

Conhecendo a causa da doença, parece, á pri-
nieira vista, fácil a sua cura. Como o auctor dé 
todo o mal é um micróbio vivendo nos nossos 
tecidos, bastaria matar este micróbio para obter 
a cura. 

O arsenal therapeutico é rico de medicamen
tos capazes de matar os micróbios; possue-se 
uma série inteira de antisepticos. 

Desinfectam-se as feridas com snblimado, 
acido phenico, etc.; e não se pode matar o ba-
cillo tuberculoso? 

É que, quando se desinfecta uma ferida, le-
va-se directamente o antiseptico em quantidade 
sufficiente ao contacto com o micróbio. N'este 
caso o medicamento actua localmente, sem pe
netrar no organismo. 

Mas quando os micróbios, como os bacillos 
de Koch na tuberculose pulmonar, estão fixos 
na profundidade de nossos tecidos, não podem 
ser attingidos pelos medicamentos senão por 
intermédio da circulação. O antiseptico só pode 
chegar ao seu contacto depois de ter sido absor
vido, e de ter penetrado e circulado no sangue 
que o acarreta a todos os órgãos. 

Ora, os antisepticos, que matam os micróbios, 
actuam também sobre as cellulas do nosso orga
nismo, são venenos activos, e as doses uecessa-
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rias para matar o bacillo seriam mortaes para o 
doente. 

Não se conhece actualmente uma substancia 
que, absorvida por um tuberculoso, destrua se
guramente o bacillo que vegeta nos focos tuber
culosos de seu organismo. 

Mas existem alguns corpos que parecem im
pedir u'uma certa medida a vegetação do bacillo 
de Koch. 

Conforme o professor Bouchard, entre todos 
os remédios propostos contra a tuberculose, o 
melhor que temos é a creosoto, que, se não des-
true os micróbios, parece pelo menos impedir o 
seu desenvolvimento e a sua multiplicação. In
felizmente a sua acção é das mais incertas; a 
creosota não é, pois, o medicamento especifico 
da tuberculose. 

Outros medicamentos podem ser úteis, taes 
como o arsénio, o cacodylato de soda, o tannino, 
o gaiacol, etc., mas nenhum d'elles possue a es
pecificidade. 

Na falta d'uni medicamento especifico, foram 
descobertos nos últimos annos novos methodos 
therapeuticos que darão talvez um dia a solu
ção do problema do tratamento da tuberculose. 

Pôde tornar-se o organismo refractário ao 
desenvolvimento ou á acção d'uni micróbio, quer 
pela inoculação d'esté micróbio attenuado na 
sua virulência por processos especiaes de cul
tura, quer pela introducção no organismo dos 
productos tóxicos ou toxinas fabricadas por esse 
micróbio. 

1 
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Provoca-se assim a elaboração, pelas cellulas 
do organismo, de substancias, das quaes, umas, 
ditas antimicrobianas ou bactericidas, diminuem 
a actividade dos micróbios ; e outras, ditas subs
tancias antitoxicas, augmentam a resistência do 
organismo ás toxinas microbianas. 

Foi assim qtie Robert Koch julgou ter en
contrado o remédio especifico da doença, annun-
ciando no Congresso de medicina de Berlim em 
1890 a sua tubercnliua. 

Sabe-se o ruído, as esperanças, o enthusias-
mo, produzidos pela tubercnliua ou limpha de 
Koch e a amarga desillusão que se lhes seguiu. 

Recentemente o professor Koch apresentou 
ao mundo medico uma nova tuberculina que 
teve a sorte da primeira. 

Entretanto a tuberculina de Koch parece 
prestar alguns serviços ao diagnostico, e em ve
terinária tem sido empregada com esse fim. 

Depois da descoberta da sorotherapia é per-
mittido retomar esperanças e pensar que um 
dia este novo methodo poderá applicar-se com 
successo á cura da tuberculose. 

Para immortalisai' este methodo da sorothe
rapia bastava a cura da diphteria pelo soro do 
dr. Roux do Instituto Pasteur. 

Este methodo repousa sobre o poder antimi-
crobiano que possue o soro do animal immuni-
sado, e sobre a acção que exerce este soro, não 
somente sobre os microbrios mas ainda sobre os 
venenos microbianos. 

O principio da sorotherapia é applicavel a 
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todas as doenças infecciosas, á erysipela,,á febre 
typhoide, ao tétano, á peste, á varíola, mas até 
hoje só a sorotherapia da diphtheria den provas 
de valor. 

O dr. Marigliano empregou o soro d'animaes, 
jumento, cavallo, immunisados por injecções de 
toxinas, provenientes de culturas de bacillos de 
Koch. 

Ensaiou-se também o soro d'animaes natural
mente refractários á tuberculose, como a cabra, 
o cão, soro de cabra junto á tuberculina, soro 
humano proveniente de indivíduos indemnes de 
tuberculose, etc. 

Até ao presente, nenhum dos soros experi
mentados tem dado resultados certos, e não se 
pode julgar ainda do seu valor. 

Mas, se a sorotherapia antituberculosa não 
tem ainda dado resultados applicaveis segura
mente á pathologia humana, tem, todavia, dado 
um passo immenso. 

Ë desde, hoje adquirido cpie se pôde, n'uma 
certa medida, impedir a evolução da tubercu
lose experimental; é adquirido que o soro dos 
animaes submettidos ás toxinas tuberculosas 
goza d'um poder an ti toxico; é adquirido, emfim, 
que o homem produz antitoxiuas de reacção 
quando se lhe injectam d'estas toxinas, o que 
dá a chave da cura espontânea da tuberculose. 

Por isso, tem-se o direito de esperar que, no 
futuro, o methodo que tem dado brilhantes re
sultados paia a diphteria, nos dará emfim o 
meio de curar a tuberculose, cortando o mal 
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pela raiz, matando o micróbio e neutralisando 
as toxinas. 

Não basta, corn effeito, matar os bacillos ; os 
bacillos mortos continuam a actuar pelas toxi
nas que encerram. Tem-se produzido assim ex
perimentalmente a doença, merecendo n'este 
caso o nome de necrotuberculose. 

A therapeutica racional da tuberculose deve, 
pois, consistir em : matar os micróbios que têm 
invadido o organismo ou pelo menos diminuir 
a sua vitalidade, afim de pôr obstáculo á sua 
multiplicação e á formação das toxinas ; destruir, 
neutralisai- a acção ou provocar a eliminação 
das toxinas accumuladas no organismo e que 
se reproduzem emquanto que existirem no corpo 
bacillos virulentos. 

Para attingir este fim um único meio está 
actualmente ao nosso alcance : consiste em for
tificar a energia vital do organismo doente, para 
lhe permittir vencer por si mesmo a doença, 
destruir os bacillos, aniquilar e rejeitar para o 
exterior as suas toxinas. 

Mas, antes de encetarmos este tratamento 
hygieuico, vamos para não perder a linha que 
traçamos, dizer algumas palavras do tratamento 
cirúrgico. 

T r a t a m e n t o c i r ú r g i c o 

As operações cirúrgicas que têm por fim des
truir os focos de tuberculose dão-uos brilhantes 
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resultados, mas somente, até hoje, nos casos de 
tuberculoses locaes, ganglionar, óssea, articu
lar, etc. 

Apesar de, n'estes últimos annos, alguns ci
rurgiões audazes terem tentado extirpar os fo
cos tuberculosos do pulmão, a tuberculose pul
monar fica ainda fora do alcance do tratamento 
cirúrgico. 

O tratamento cirúrgico das affecções tuber
culosas, qualquer que seja a sua sede, tem por 
complemento obrigatório o tratamento geral da 
tuberculose e sobretudo o emprego dos meios 
hygienicos que nos resta estudar. 

T r a t a m e n t o h y g i e n i c o 

Dissemos e demonstramos n'outro logar que 
a tuberculose é curavel. Aqui temos de confes
sar o que a observação demonstra — que a the-
rapeutica hygienica é a única efficaz. 

Tem-se esquecido muito n'estes últimos an
nos, diz o dr. Marfan, que, na. tuberculose pul
monar, o bacillo não é tudo. Quando o bacillo 
penetra n'um organismo, para que elle possa ve
getar, é preciso que o organismo dê o seu con
sentimento. 

O tratamento deve, pois, ter por objecto 
principal collocar o doente nas melhores condi
ções de vitalidade, para augmentai' as suas for-



I 0 2 

cas de resistência, e favorecer a tendência da 
natureza á cura, secundando os seus esforços. 

O individuo d'origem tuberculosa deve, desde 
a sua infância, viver ao ar livre, no campo, fre
quentar as localidades d'altitude elevada, fazer 
exercicios physicos, alimentar-se bem e evitar 
todas as causas de contagio, porque mais do que 
qualquer outro, por causa da sua origem, está 
em estado de receptividade, é um candidato á 
tuberculose. 

A hygiene impede o tuberculisavel de se tor
nar tuberculoso e o tuberculoso de se tornar 
mais tuberculisavel. 

Em resumo: o que é preciso é bons leuco-
cytos, porque são estes os defensores do orga
nismo. 

Por isso, o tratamento curativo da tubercu
lose tem de obedecer a um critério fundamen
tal: diminuição da despeza e augmenta da re
ceita. 

Diminue-se a despeza pelo repouso. Auginen-
ta-se a receita pela alimentação abundante, quer 
respiratória — arejamento contínuo, quer diges
tiva — superalimentação. 

Eis ahi os três princípios fundamentals do 
tratamento curativo da tuberculose : Repouso, 
arejamento contínuo e superalimentação. 

Eis aqui a trilogia de Brehmer. 
O que, 110 capitulo ni , dissemos, dispensa-

nos de grandes delongas. 
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R e p o u s o 

É preciso dizer e repetir que o repouso é 
uma das partes mais importantes do tratamento. 
Alguns chamam-lhe a cura de repouso, tal é a 
sua importância. 

Pelo repouso physico o doente économisa as 
suas forças ; e o tuberculoso tem necessidade de 
todas as suas forças para luctar contra a doença. 

A calma e o bem estar moral, a fé e a espe
rança são poderosos factores de cura. 

Mas o repouso, que deve ser absoluto nos 
casos de grande abatimento, febre, accidente 
agudo, etc., convém ser graduado rigorosamente 
e combiuar-se depois com um exercício extre
mamente moderado ao ar livre que sirva de es
timulo sem perda de forças. 

A posição preferível no repouso não é o de
cúbito dorsal, nem a de sentado, mas uma incli
nação intermedia na chaise longue. A razão d'isso 
não nol-a permitte dar aqui o espaço de que 
dispomos. 

O repouso methodicamente associado aos 
outros dois grandes meios de tratamento, areja
mento contínuo e superalimentação, produz ex
cellentes resultados. 
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A r e j a m e n t o c o n t i n u o 

Todos os medicos estão d'accôrdo em acon
selhar a renovação permanente do ar nos quar
tos dos tuberculosos, qualquer que seja a tem
peratura e o rigor da estação. 

Esta pratica constitue a cura d'ar, applicavel 
a todos os tuberculosos, sem contraindi cação al
guma, exigindo somente que o doente se habitue 
progressivamente a este regimen. 

O doente sahe de dia, e não receia respirar 
um ar, mesmo frio; de noite tem medo. Julgará 
que o seu sangue não tem tanta necessidade 
d'oxygenio de noite, como de dia? De que ser
viria arejar os seus pulmões durante doze horas 
de dia, se durante o mesmo tempo de noite se 
envenena, fornecendo-lhes um ar rarefeito e con
finado? 

É difficil fazer acceitar ao doente a.vida ao 
ar livre e em repouso. É geralmente em estabe
lecimentos especiaes, nos sanatórios, que a cura 
d'ar é melhormente praticada, e, por isso. onde 
os resultados maravilhosos são mais manifestos. 

Todavia, o regimen adoptado nos sanatórios 
pode ser posto em pi-atica nas habitações parti
culares no campo; mas a disciplina é indispen
sável ao successo da cura, 

A cura ao ar livre c em repouso pode fazer-
se em toda a parte onde a temperatura não apre
senta senão fracas oscillações, onde o sol pene-
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tre largamente, onde o ar seja puro, sem nevoei
ros, e onde o solo seja secco. 

A cura de repouso e de exposição perma
nente ao ar não é permittida ainda senão aos 
phthisicos favorecidos pela fortuna. 

A creação na visinhança das grandes cida
des de sanatórios para o tratamento dos pobres 
é um dever de humanidade e de interesse pu
blico. 

S u p e r a i i m e n t a ç ã o 

Os únicos tuberculosos susceptíveis de cura 
são os que comem e digerem bem; tal é a opi
nião unanime dos medicos do mundo inteiro. 

Não se imagine, porém, que a inappetencia 
é a condemnação inexorável do tuberculoso. 
Faça-se a combinação methodica dos três gran
des meios do tratamento curativo, faça-se a cura 
d'ar que o appetite renascerá em doentes que 
apresentavam a mais rebelde anorexia. 

A questão do regimen alimentar é importan
tíssima. 

As horas das refeições, a natureza dos ali
mentos e a sua abundância devem ser fixas pelo 
medico. 

O tuberculoso tem necessidade não somente 
d'uma ração de sustentação, mas ainda d'uma 
ração de reparação, de cura, sob pena de viver 
da sua propria substancia e de augmentai- assim 
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a sua fraqueza em presença d'uma doença essen
cialmente debilitante. 

O tuberculoso alimentar-se-lia sobretudo de 
carne (assada on crua), ovos, alimentos gordos e 
leite. Fará pouco uso dos feculentos e ainda 
menos dos legumes verdes. 

De todas as bebidas a melhor é a agua fresca 
e pura. Como é preciso, entretanto, obviar á 
inércia ou preguiça das funcções digestivas, uma 
ligeira excitação será muitas vezes util. 

Póde-se, pois, permittir ao doente, se elle não 
está em regimen lácteo, agua addiciouada d'uni 
pouco de vinho, chá, café fraco ou cerveja. A 
cerveja diluída, apenas com 2 por 100 d'alcool, 
apresenta qualidades muito apreciáveis: tónica, 
estomachica pelo lúpulo, muito nutritiva pela 
cevada, a cerveja é além d'isso diurética. 

Em geral o doente não deve beber vinho 
puro. 

Em regra geral, todos os alimentos são bons 
com a condição de serem bem digeridos. Em to
dos os sanatórios se põe em pratica este princi
pio: comer muito e de tudo. E, se um dia, por 
não habituado, o doente tem uma indigestão, 
nem por isso deixa de, no dia seguinte, ingerir 
igual dose d'alimentos. 

A superalimeutação vem ainda juntar-se o 
uso de medicamentos reconstituintes ou alimen
tos de poupança; em primeira linha colloca-se o 
óleo de figado de bacalhau, imunueiitemente util 
aos tuberculosos, com a condição de ser bem to-
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krado e tomado em doses suffieientes (oito co
lheres de sopa por dia). 

A superalimentacão deve ser prescripta ao 
tuberculoso que não tem febre e tem appetite. 

Convém alimentar os tuberculosos febricitan
tes? 

G-rancher aconselha um regimen de prova e 
de repouso, afim de se assegurar de que a febre 
não é attribuivel á digestão. 

Prescreve todas as 3 horas a alimentação se
guinte: 

7 h. da m., uma taça de leite; 10 h. da m., 
um ovo; i h . da t, uma" colher de sopa de polpa 
de carne n'uni pouco de caldo; 4 h. da t, uma 
taça de leite; 7 h. da t., uma segunda colher de 
polpa de carne; 10 h. da 11., um ovo. Tudo sem 
pão. 

Desde que a febre cahiu retoma-se a super-
alimentaçãq. 
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Noções d ' h y g i è n e 

Fugir das poe i ras 

Todas as poeiras são nocivas. 
Quasi todos os micróbios se encontram n'el-

las aos milhares. A poeira é o principal vehicnlo 
de todos os germens que nós somos obrigados a 
engulir e a respirar. 

A poeira das ruas é talvez a menos prejudi
cial, porque tem sido lavada pela chuva, sêcca 
pelo sol, e os micróbios e toxinas tem sido lar
gamente oxygenados pelo ar atmospherico. 

Muito mais perigosas são em geral as poei
ras dos quartos. 
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Fugir das r e u n i õ e s n u m e r o s a s 

«O homem é um veneno para o homem». 
Mas reuniões numerosas o envenenamento 

produz-se de muitas maneiras ao mesmo tempo. 
Ha.primeiramente diminuição da quantidade 

d'oxygenio necessária á transformação do san
gue venoso em sangue arterial e indispensável 
ás combustões orgânicas. 

Não somente se respira um ar rarefeito, mas 
respira-se um ar respirado já por todos os pul
mões presentes. No fim d'algum tempo o oxyge
nic- está quasi completamente substituído por 
acido carbónico, producto normal da expiração, 
mas gaz irrespirável. N'este momento èstá-se na 
assernbléa como o animal na gruta do cão. 

As experiências d'Arsonval demonstram a 
a nocividade perfeita do ar expirado. 

O ar rarefeito, ruminado, carregado de chei
ros de todo o género, de detritos orgânicos e de 
venenos, tal é o ar que se respira nas reuniões 
numerosas. 

Se se não poder deixar a cidade, póde-se 
sempre evitar as agglomerações. 

F u g i r d o s t h e a t r o s , b a i l e s , 
r e s f r i a m e n t o s 

Nos theatros encontram-se todos os inconve
nientes das agglomerações e das poeiras, com a 
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circumstaiicia aggravante d'uiiia terrível cor
rente d'ar frio, alternando incessantemente com 
um calor suffocante e pesado. 

No theatre não se está perto d'nma chaminé, 
está-se mesmo na chaminé. O problema da ven
tilação dos theatros é ainda coisa difficil. 

Os bailes são ainda mais perniciosos qne os 
espectáculos, dos quaes tem de resto todos os 
inconvenientes: multidão, poeiras, ventilação de
feituosa, fadiga, vigílias prolongadas, etc. 

Mas o maior perigo dos bailes está no res
friamento consecutivo ao suor devido ao exerci
d o violento da dança. D'ahi as congestões pul
monares, as pleurisias, as bronchites, todas as 
iuflammações catarrhaes agudas dos órgãos res
piratórios. 

Do mesmo modo que se calie sempre sobre 
a perna doente, assim a inflammação se Iccali-
sará sempre n'uni ponto já attingido ou de me
nor resistência. 

Se se tem tido uma laryngite, ter-se-ha uma 
segunda ou uma segunda bronchite, se este ór
gão tem já sido atacado. 

Não somente esta segunda doença será mais 
longa do que a primeira, mas será também mais 
grave. 

Fugir da c i d a d e 

O homem é um animal e, como tal, nascido 
para viver em pleno ar. 

A, vida civilisada mudou tudo isso; ao tecto 
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natural, o firmamento, substituiu-se o tecto ar
tificial da habitação; ao ar livre e sem limites, o 
ar confinado e viciado. 

E não era bastante: entre muros cada vez 
mais estreitos, o homem da cidade, supprimindo 
a noite para prolongar a duração da sua activi
dade e de seus divertimentos, esgota-se pelo 
corpo, esgota-se pelo espirito e chega assim, 
pela usura orgânica, a uma caducidade precoce, 
á tuberculisação da sua pessoa e da sua raça. 

Eis ahi o que custam os maravilhosos pro
gressos da humanidade! 

Deveremos então aconselhar o abandono da 
vida civilisada e o retorno ao estado de natu
reza? Isso é tão impossível como insensato. Pô
de entretanto impedir-se a doença por uma mu
dança completa de hygiene. Emquauto essa mu
dança não é operada nas cidades, o remédio 
é simples: o campo. Ahi ha ar, ha luz, agua e 
arvores. 

Trocando a vida urbana pela vida campesina, 
a vida dos quartos pela vida dos campos, a pri
vação do sol .pela exposição ao sol, o receio do 
frio pela habituação ao frio, os exercidos intelle-
ctuaes pelos exercidos musculares, —viver-se-ha 
•vida natural, poder-se-ha impedir o desenvolvi
mento da tuberculose, ou, sendo já doente, sus-
tar-lhe a marcha e curar. 
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Escolha do clima 

Não ha climas indemnes de tuberculose. 
O clima de altitude, que é um estimulante, 

convém aos tuberculosos no inicio e apyreticos. 
E convem-lhes durante to.io o anno, excepto nos 
três mezes de mais rigoroso frio. 

Deve subir-se progressivamente, gastando 
alguns dias em estações intermédias. 

O doente não sahirá antes das 9 horas da 
manhã, nem depois do pôr'do sol. 

As estações d'altitude são preciosas pela pu
reza do ar, privado de gérmens e de poeiras, pela 
actividade que a diminuição de pressão atmos-
pherica imprime á respiração e á circulação e 
pela intensidade da luz. 

A maior parte dos sanatórios são situados a 
altitudes bastante elevadas: Falkenstein (500 
metros); Chateau-de-Durtol (520 m.); Gõbersdorf 
(557 m.); Canigou (700 m.); Amélie-les-Bains, 
Saint-Gervais (875 m.)'; Davosplatz (1:556 m.); 
Samaden (1:743 m.); Saint-Moritz (1:855 m-)-

As estações d'altitude são contraindicadas 
aos febricitantes, aos cardíacos, emphysemato-
sos, etc. 

As melhores estações d'esté género em Por
tugal são as da Serra da Estrella, Guarda, e 
depois varias outras, como a Penha (Guima
rães), etc. 

A planície é melhor para os febricitantes. 
8 
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As estações marítimas têm também a sua in
dicação. 

Cada clima tem as suas vantagens e os seus 
inconvenientes, e pode dizer-se com Le Gendre 
que «em toda a parte onde houver ar puro, ins-
tallações capazes de receber doentes, e uma vi
gilância medica activa, os tuberculosos poderão 
retirar vantagens da sua estação». 

Escolha da habitação 

A habitação deve ser no campo, sobre um 
solo bem permeável. 

A melhor orientação é a do nordeste-sudoeste, 
coin a fachada principal ao sudoeste. 

A melhor situação é na vertente d'uma col-
lina, protegendo a habitação contra os ventos 
dominantes da região. 

Seria preferível na proximidade dos bosques, 
ao ar perfeitamente puro. 

A habitação será dividida em quartos suffi-
cientemente espaçosos, illumiuada por janellas 
amplas, e ventilada por um numero de portas 
sufficiente. 

Insta l lação do quarto e do leito 

Escolher um quarto sobre o lado sudoeste da 
habitação; preferir o mais espaçoso, a menos que 
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o seu- aquecimento e a sua ventilação não sejam 
fáceis. 

Collocar, se possível fôr, o leito em frente da 
janella e entre esta e aquelle installar iim guar-
da-vénto. 

Supprimir os estofos, as cortinas do leito, os 
quadros, emfim todos os moveis inúteis. 

Arejamento —Aquecimento —Limpeza 

Ar o mais possivel. 
De noite, no verão como no inverno, deixar 

sempre a janella do quarto aberta. 
Cobrir-se mais ou menos, segundo a tempera

tura. 
No inverno aquecer o quarto, de preferencia 

com lenha pouco fumante ; obter, mas não exce
der, uma temperatura de 16o. 

Substituir tanto quanto possivel a vassoura 
e o espanador pelo panno molhado. 

Virar a roupa do leito todos os dias e ex-
pôl-a durante meia hora ao menos á janella 
aberta. 

Passar para um outro quarto emqnanto se 
limpa aquelle em que se está habitualmente. 

Terminada a limpeza, fazer estabelecer uma 
corrente d'ar no quarto e não entrar n'elle senão 
algum tempo depois. 

Em uma palavra: ter medo das poeiras. 
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D e s i n f e c ç ã o 

Lavar todos os logares onde a poeira tem 
podido estacionar com uma solução de sublimado 
a i por .1:000. 

Fazer frequentes fumigações 110 quarto do 
doente. Adiante daremos algumas fórmulas, fá
ceis de empregar. 

Vigiar áttentamente as roupas manchadas 
pelas dejecções. Não deixar deseccar essas man
chas, passando a roupa immediatamente por 
agua fervente. 

E x p e c t o r a ç õ e s E s c a r r a d e i r a s 

Nunca escarrar 110 chão nem no lenço. 
Em casa ter uma escarradeira d'habitaçâo. 
Fora de casa usar sempre d'uma escarradeira 

de bolso. 
Ter permanentemente no fundo da escarra

deira um pouco de licor de Van Suwieten. 
As escarradeiras serão despejadas nas latri

nas e lavadas com agua fervente todos os dias. 
Para as esterilisar, bastará fazêl-as ferver 

durante um quarto d'hora na agua simples ou 
melhor na agua addiciouada d'um pouco de car
bonato de soda. 



i i y 

Existem escarradeiras de bolso extrema
mente commodas que convém vulgarisar. 

A l i m e n t a ç ã o 

Comer muito. 
A alimentação deve ser sã e abundante. O 

dinheiro que se économisa na despeza da boca 
é posto ao lado para o medico. 

Escolher, antes de tudo, o que agradar. 
Fazer quatro refeições por dia, duas grandes 

e duas pequenas. 
Comer a horas regulares, por exemplo : 8 ho

ras, 11 7? h-i 4 h. e 7 horas. 
Ás duas principaes refeições ( n "'/, h. e 7 ho

ras), tomar 50 a 200 grammas de carne crua, fi
namente picada, dividida em pequenas bolinhas 
e enrolada em pó de assucar. 

Ás refeições accessorias (8 h. e 4 h.), tomar, 
segundo o gosto de cada um, por seu turno, 
leite addicionado de café, chocolate, chá, rhum, 
cognac, ovos crus ou cozidos, sós ou com leite, 
café, etc., manteiga em tostas, etc. 

Contra os alimentos que são susceptíveis de 
coinmunicar a tuberculose, como o figado, os 
rins, etc., empregar methodicamente a cozedura 
rigorosa. 

Emfim, esterilisar, fervendo, o leite de que 
se ignora a proveniência. 
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S u p e r a l i m e n t a ç ã o B e b i d a s 

Empregar a carne crua, o pó de carne recen
temente preparado, a peptona de boa qualidade, 
o leite, os ovos, os alimentos gordos, o óleo de 
figado de bacalhau. 

Tomar por dia 2 colheres de sopa de óleo 
de figado de bacalhau puro. 

Chegar progressivamente a tomar 4, 6, 8, 10 
colheres por dia. 

Se isso repugna, ensaiar a preparação se
guin te : 

Óleo de fígados de bacalhau 120 gr. 
Rhum 50 » 
Essência d'hortela 10 gottas 

Beber pouco ás refeições. 
Tomar cerveja ou vinho diluído da metade 

d'agua, ou ainda infusões de chá, tilia, camo-
milla. 

O alcool em pequenas doses, no fim das refei
ções, é um bom estimulante, salvo nos nervosos 
e nos dyspepticos. 

Os apperitivos, emfiin, são absolutamente 
contraindicados, 
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Cuidados da boca e do nar iz 

Ter a barba, a boca, o nariz, n'um estado de 
limpeza minuciosa. 

Limpar as gengivas todas as manhãs com 
uma escova e um pó alcalino. Uma boa fórmula 
d'esté pó é a seguinte : 

Borato de soda } A. _ , . } aa s gram.» Po de quina ) 
Magnesia calcinada , , ,& .. ! aa 8 gram.s 
Cie preparada i 
Essência d'hortelâ 15 gottas 

(Friccionar com uma escova sobre as gengivas). 

Lavar a boca depois de cada refeição, bo
chechando com agua bórica tépida a 4 por 100. 

Vigiar o estado dos dentes. 
Á noite, ao deitar, indutar ligeiramente as 

narinas de vaselina bórica. 
De vez em quando cheirar um pouco d'acido 

bórico pulverisado. 
O nariz, a pharyngé, a laryngé, sendo mui

tas vezes a sede de lesões tuberculosas ou d'af-
fecções predisponentes á tuberculose, o doente 
deve pedir o exame medico d'estes órgãos. 
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V e s t i d o s 

A escolha dos vestidos, não emquanto á for
ma, mas emquanto á qualidade, não é uma ques
tão sem importância. 

A maior parte dos doentes cobre-se muito, 
ou cobre-se mal. 

Primeiramente é preciso usar flanela, no es
tio como no inverno. 

Escolher vestuários de tecidos quentes e leves. 
A baetilha e sobretudo a baetilha branca, a 

flanela, são convenientes. 
O panno espesso e pesado para o inverno ; o 

cutim, a tela fina, para o verão, não convém. 
Evitar os tecidos de caoutchouc e os tecidos 

ditos impermeáveis. 
Cobrir-se pouco para a marcha. Eevar com-

sigo uma romeira ou um sobretudo, para lançar 
sobre as espáduas durante o repouso. 

Exercícios do corpo -Repouso 

Suspender todo o trabalho intellectual ou 
physico, na medida dos seus meios. 

Passar todo o tempo livre u'uina chaise-lon
gue, com as pernas cobertas. 

D'inveruo, ficar no quarto em face da janella 
aberta, 



121 

No estio sahir do quarto, mas conservar-se 
ao abrigo do vento e do sol directo. 

Evitar as preoccupações de negócios. 
Evitar as reuniões, os theatros, as salas de 

jogo. 
Abandonar a equitação, a bicycleta e os exer

cidos violentos. 
Depois das refeições, dar um pequeno pas

seio, sem chegar até á fadiga. 
Consagrar de manhã e de tarde cinco minu

tos para fazer cuidadosamente gymnastica res
piratória; este movimento comprehende dois tem
pos : 

i.° Respirar profundamente, affastando os 
braços. 

2.° Expirar depressa- e forte. 
Vigiar sempre a respiração, que deve fazer-se 

pelo nariz. 

Cuidados da pel le . Fr icções. 
Banhos. 

Todas as manhãs, antes de levantar-se, fric
ção. Começar pelas fricções seccas e continuar 
pelas fricções húmidas. 

Empregar a flanela embebida d'alcool puro 
ou a luva de lã e a agua de colónia. Friccionar a 
pelle até que se torne vermelha, mas sem $vfâ% 
citar dor, 
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Terminada a fricção, ficar debaixo dos len-
çoes durante um quarto d'hora. 

Não fazer fricção de tarde. 
Tomar um banho todas as semanas. O banho 

deve ser tépido e não quente, e deve ser tomado 
n'um quarto quente e ventilado. Duração, 10 mi
nutos. 

Ao-sahir do banho, friccionar-se ou mandar 
friccionar-se com um roupão de tecido esponja. 

Estacionar 10 ou 15 minutos no edifício an
tes de sahir. 

Fazer um pouco de exercício antes de re
pousar. 

Será prudente nunca tomar banhos sein a 
opinião do medico. N'um certo numero de casos 
os banhos são contraindicados. A mesma nota 
se applica aos duches, 

Precauções a tomar em torno 
d'um tuberculoso 

Vigiar o emprego constante da escarradeira. 
Evitar as manifestações de ternura, sobretudo 

em relação a creanças. 
Dar ao doente, exclusivamente para si, obje

ctos de toilette, de cama, objectos de meza: ta
lher, copo, guardanapo, etc. 

Á tarde, fazer evaporar no seu quarto, n'uma 
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pequena caçarola d'agua, uma colher de café do 
liquido .seguinte: 

Essência de canella 
Thymol ou menthol 
Camphora 
Gaïacol  
Alcool  

Outra fórmula : 

Alcatrão 
Camphora... 
Essência de terebenthina 
Tintura d'eucalypto  
Alcool a 90o  

Empregar da mesma maneira que a prece
dente. 

Para as outras precauções, reportar-se ao ca
pitulo «desinfecção». 

aa 
1 .gr. 

2 

100 

) ââ 
l 10 gr. 

20 » 
100 » 
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Alguns symptomas 

H e m o p t y s e 

A hemoptyse é mais terrivel pelos seus effei-
tos desastrosos sobre o estado moral do doente 
e de sua familia, do que pela sua propria impor
tância. 

Quando um doente escarra ou vomita san
gue, assusta-se, levanta-se"se está deitado, corre 
se está levantado, chama por soccorro, grita se 
não vêem depressa. Toda a familia chega, cer-
ca-o e chovem as perguntas. 

Abalam*n'o para lhe collocar um travesseiro 
sob os rins, depois um travesseiro á direita, 
em seguida um travesseiro á esquerda, etc. 

Em vez d'isso, que muito o prejudica, o 
doente só precisa do repouso, do gelo, e d'uma 
só pessoa junto de si. 

Quando tiver \\ma hemoptyse, a primeira 
coisa que o doente tem a fazer é estender-se no 
seu leito n& mais perfeita inimobilidade possível, 
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conservando-se n'esta immobilidade 48 horas de
pois do ultimo escarro de sangue. 

Chama, batendo no soalho, na porta ou na 
parede, se não tiver á sua disposição uma cam
painha. 

Conversará em voz baixa e o menos possível. 
Em seguida chamará o medico que prescre

verá os medicamentos indicados: 
Revulsão: sinapismos, ventosas seccas e pedi-

luvios sinapisados. 
Limonada sulfurica, agua de Rabel, 2 a 5 

grammas. 
Ipeca, 10 centigrammas de 15 em 15 minu

tos até effeito nauseoso ; pode associar-se-lhe 
o extracto thebaico. Se a hemoptyse fôr muito 
abundante convém, segundo Manquât, dar a 
ipeca em dose vomitiva. 

Extracto thebaico, 10 centigrammas, em do
ses fraccionadas. 

Tannino, 0,50 a 1 gramma. 
Injecções d'ergotina, 0,5 a 2 g rammas : pe

ríodo cavernoso. 

T o s s e 

D'entre os medicamentos empregados para -
calmar a tosse, muitas vezes tão persistente e 
penosa, os opiados são ainda os melhores. 

Uma das melhores fórmulas é a de Sabou-
rin, segundo a qual o doente trará sempre no 
bolso pílulas d'extracto thebaico (1 centigram-
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gramma para i pilula). Tomar r pilula todas 
as duas ou três horas. 

A terpina e a codeína são também bons me
dicamentos. 

Contra o prurido da garganta que provoca 
a tosse podem empregar-se as pinceladas de co
caína. 

Mas, resistir ao prurido de garganta é uma 
questão de vontade. O doente deve habituar-se 
pouco a pouco a tossir o menos possível, e não 
ceder á tosse senão quando se sente o escarro. 
Tossir só para escarrar e nunca engulir o es
carro. 

F e b r e 

O melhor febrífugo é o tratamento hygie-
uico de que já tratamos. 

O medicamento- mais recommendavel é a an-
típyrína por doses de 75 centigrammas a 1 
gramma, a"tomar muitas vezes, conforme a im
portância dos casos, algumas horas antes do 
começo do accesso. 

Segundo Daremberg, não se toma a antipy-
rina para abaixar a temperatura, mas para im-

„ pedir que ella suba. 
A antipyrina em solução na agua de Vichy 

fatiga menos o estômago do que as hóstias. 
Os dyspepticos que não puderem supportar 

a solução, recorrerão á via rectal. 
M. Jaccoud préconisa 1,5 grammas de acido 
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salicylico em três hóstias, de manhã, distantes 
meia hora nns dos ontros. 

Também o gaïacol sobre o thorax pode ser 
vantajoso. 

O banho frio tem também aqui a sua indica
ção, embora não absoluta. 

S u o r e s n o c t u r n o s 

Estes suores, debilitando consideravelmente 
o organismo, merecem também a attenção do 
medico. 

A therapeutica offercce-nos, como os melho-
lhores, os seguintes meios : 

Loções de vinagre á noite. 
Agarico branco, 30 a 50 centigrammas. 
Sulfato d'atropina, 1 a 2 grânulos de 1 milli-

gramma. 

D y s p e p s i a 

Se o seu estômago não digere bem, o tuber
culoso perde um dos três grandes meios de cura^ 
a superalimentação. É preciso, pois, combater a 
a dyspepsia por todos os meios ao nosso alcance. 

Os tuberculosos que comem e digerem têm 
as maiores probabilidades de cura. Inversamente, 
a. phthisica é a consequência habitual da tuber-



128 

culose nos dyspepticos. Peter diz: cercar, de cui
dados preciosos as funeções do estômago do tuber
culoso. É com este fim que o medico deve fazer 
a educação do tuberculoso dyspeptico na esco
lha dos alimentos que lhe convém. 

Triumpha-se da dyspepsia por um regimen 
apropriado e rigorosamente seguido. 

A hygiene tem ainda aqui os seus dominios, 
mas não devemos nem podemos prescindir dos 
medicamentos pharmacologicos, que prestam 
uma valiosa collaboração. 

Em presença da dyspepsia tuberculosa fare
mos o seguinte: 

Suspenderemos a medicação interna, o que é 
muito racional, porque, como temos dito, vale 
mais na tuberculose uma alimentação boa e 
abundante, do que todos os medicamentos co
nhecidos. 

As inhalações d'oxygénio antes das refeições; 
o macerato de quina amarella (2 a 4 grammas); 
a calumba, a uoz vomica, a quassina, etc., têm 
aqui a sua indicação. 

A n o r e x i a 

Outro obstáculo á superalimentação, que é o 
porto de salvamento do tuberculoso, é a falta de 
appetite. 

Para vencer esta inércia do estômago e ex-
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citar a sensação da fome, vários medicamentos 
estão indicados : 

Os amargos, lúpulo, quassia, quina, tomados 
um pouco antes das refeições. 

Os arsenicaes, arseuiato de strychnina, licor 
de Fowler, etc., podem ser empregados. 

A noz vomica e a quassina associadas são 
um bom medicamento. 

Mas os melhores meios propostos contra a 
anorexia são : 

i." A graduação, lenta e sabiamente medida 
da qualidade e da quantidade dos alimentos, 
obtida graças a um conhecimento profundo do 
doente. 

2." Crymotherapia. local (de crumos, grande 
frio), ou applicação sobre o figado e a cavidade 
epigastrica d'um corpo possuindo uma tempera
tura muito baixa (neve carbónica), 83o abaixo 
de o". 

Este tratamento foi inaugurado no hospital 
Boucicaut, nas salas de tuberculosos dirigidas 
por L,etulle. 

Os resultados obtidos têm sido excellentes e 
fizeram o objecto d'uma communicação á Socie
dade medica dos hospitaes de Paris, em março 
de 1898, e d'uma conferencia no congresso de 
tuberculose (hospital Boucicaut, julho de 1898). 

9 
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V ó m i t o s 

Os vómitos, constituindo um dos maiores 
obstáculos á superalimen tacão, merecem a at-
tenção do clinico. 

O regimen alimentar tem ainda aqui a sua 
importância. 

Como therapeutica pharmacologica possui-
mos os meios seguintes : 

L,audano, 5 gottas; cocaína, 5 centigrammas; 
tinctura d'iodo, 5 a 10 gottas ; menthol, 25 cen-
tigrammas. 

Pinceladas pharyngeas de cocaína a 1 por 20. 
Pulverisações d'ether, cliloreto de methyla na 

cavidade epigastrica. 
Se os vómitos são iucoerciveis : pilulas de 

gelo, poção de Rivière, injecções de morphina — 
2 centigraminas. 

Lavagem do estômago com agua chlorofor-
mada. Pode recommendar-se em certos casos a 
alimentação artificial, posta em uso por M. De-
bove. 

D i a r r h e a 

A diarrhea, que contraria também muito a 
superalimeutação, appõe-se uma boa hygiene, 
um regimen alimentar apropriado, e vários me
dicamentos, entre os quaes merecem menção os 
opiados, os antisepticos intestinaes, o tannino — 
1 a 2 grammas, e o acido láctico—10 a 15 gram
mas (Hayem). 
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Alguns reméd ios 

C r e o s o t a 

A creosota estimula o appetite e modera as 
secreções bronchicas. 

A sua indicação é sobretudo na tuberculose 
de marcha lenta, torpida, sem hemorrhagias e 
com expectoração abundante (Grancher). 

Para a maior parte dos auctores, é con-
tra-indicada na forma liyperemica e congestiva, 
de marcha rápida e de reacções intensas. 

A tendência ás hemoptyses é também uma 
coutra-indicação. 

Parece que a creosota actua em parte a titulo 
de anti-catarral e a titulo d'antiseptico em face 
dos micróbios que pullnlam quer á superficie 
das cavernas, quer nos exsudâtes que resultam 
da bronchite concomitante. 

A creosota tem uma acção importante so
bretudo nas formas torpidas quando é asso
ciada prudentemente aos outros recursos da the-
rapeutica e da hygiene (superalimentação, areja-
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mento permanente, repouso, óleo de figado de 
bacalhau, etc.). 

Pode administrar-se em capsulas, vinho, ou 
associada ao óleo de figado de bacalhau ou á 
glycerina. 

Eu prefiro as capsulas ou as pilulas contendo 
5 centigrammas de creosota; tomam-se até 10, 20, 
durante as refeições, de maneira a tomar 0,50 a 2 
grammas de creosota por dia. 

G a i a c o I 

Possue as mesmas propriedades que a creo
sota, d'onde é extraindo, e sobre a qual tem a 
vantagem d'uma composição fixa. 

Uma e outro têm seus partidários, não po
dendo dizer-se na hora actual qual merecerá a 
preferencia. 

T h i p c o l 

Parece offerecer sobre o gaïacol a vantagem 
de não possuir cheiro, ser muito solúvel na agua, 
e não exercer nenhuma acção sobre a mucosa 
gastro-intestinal. 

Eucalypfo e eucaiyptol 

Actua como um balsâmico. 
O seu poder antiseptico em face do bacillo 

tuberculoso é duvidoso, 
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Á sua indicação verdadeira achase na tuber

culose apyretica em que predomina o estado 
catarrhal; é efficaz sobretudo no começo. 

Sob a sua influencia a tosse diminue, a expe

ctoração tornase menos abundante, mais fluída 
e contém menos puz. O appetite volta, as forças 
reapparecem e o peso augmenta. Dose, 50 a. 
80 centigrammas. 

Ó l e o d e f í g a d o d e b a c a l h a u 

Davase ainda ha pouco tempo em todas as 
formas e em todos os períodos da doença, exce

pto nas formas febris. Durante a febre com effeito 
não se forma bastante sueco paucreatico nem 
bílis para a digestão das gorduras. 

Ha ainda uma outra contraindicação, a diar

rhea, que não é absoluta; se esta é pouco intensa, 
bastará diminuir a dose do medicamento. 

Actualmente, a preoceupação dos medicos em 
salvaguardar as vias digestivas dos tuberculosos, 
tem restringido o uso do óleo de figado de ba

calhau. 
Ha tendência a prescrevêlo somente aos que 

digerem bem. 
A dose é de 50 a 200 grammas por dia no in

verno, 20 dias por mez. Pode aromatisarse com 
cognac, essência d'hortela, xarope d'ether, etc. 

Pode associarselhe a creosota, o iodoformio, 
o iodo, etc. 

'/■■ . ;■■■■',■. '".'.:': ■:■■'.v'v 
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G l y c e r i n a 

Teni a mesma indicação que o oleo de figado 
■de bacalhau, á parte os elementos mineraes. 

Pode prescreverse com a alimentação ou 
fora d'ella na dose de 40 a 50 grammas por dia; 
pode levarse a dose até 200 grammas. 

G l y c e r o p h o s p h a t e s 

Â medicação pelos glycerophosphates está 
'na ordem do dia. 

Deve desconfiarse das preparações maravi

lhosas que, sob a forma de vinho fortificante, 
promettem a saúde. 

Os glycerophosphates não são solúveis no 
vinho. 

Uma boa preparação é a seguinte, que todo 
o pharmaceutico pode aviar : 

Glj'ceropliosphato de cal 20 centigr. 
» de magnesia... . ' ■ 

de ferro } ââ iS centigr. 

Para uma hóstia. 

(1 a cada uma das principaes refeições). 
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A r s e n i c a 

Um dos medicamentos mais empregados na 
tuberculose pulmonar é o arsénico. 

Toma-se sob a forma de grânulos (granidos 
de Dioscoride, 2 a 6 p. dia), ou sob a forma de 
solução concentrada (licor de Foivler, i a 5 got-
tas a cada uma das duas principaes refeições). 

É contraindicado nos diarrheicos e nos dys-
pepticos. 

Recentemente o arsénico tem sido emprega
do no estado orgânico sob a forma de cacody-
lato de soda. 

A melhor maneira de o empregar é a injec
ção hypodermica. 

Os bons resultados d'esta medicação são inne-

F ó r m u l a s d e v i n h o t ó n i c o 

Arseniato de soda 10 centigr. 
Vinho de quina 200 c. c. 

» de kola > . . 
, aa l i o c . c. 

» de coca ) ° 
(1 copo de licor no fim de cada uma das principaes 

refeições). 
Hypophosphato de cal j 

de soda i â â 2 õ gr-
Vinho de Malaga quinado j 

, 1 1 aa 250 gr. 
> de kola ' 

(tomado do mesmo modo). 
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A n t i s e p s i a do p u l m ã o 

Se até ao presente nao tem sido possível a 
desinfecção pulmonar, é absolutamente indicado 
fazer a antisepsia da boca e da pharyngé. 

Praticamente a realisação da antisepsia pul
monar é ainda um problema. 

l o d o f o r m i o 

É d'observaçao clinica que o iodoformio di
minue a tosse e a expectoração na tuberculose 
pulmonar. 

Administra-se em pilulas ou mesmo em inha-
lações 3 ou 4 vezes por dia. 

B i c h l o r e t o de m e r c ú r i o 

Dubois tem annuuciado (1897) bons resulta
dos d'injecçoes hypodermicas d'esté sal ao mille-
simo (sem alcool, por causa da dôr que este de
termina). 

B i i o d e t o d e m e r c ú r i o 

Têm sido preconisadas por vários medicos 
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as pulverisações de biiodeto de mercúrio em so
lução na agua addicionada d'um alcalino. 

Bouchard crê que este processo é util. 

A c i d o s u l f u r o s o 

As inhalações d'esté gaz têm sido propostas 
no tratamento da phthisica pulmonar (Solland). 

Dujardin-Beaumetz obteve excepcionalmente, 
é verdade, resultados satisfatórios: a expectora
ção é menor, o emagrecimento detem-se, os es
carros descóram-se, mas o estado bacillar não é 
modificado e não se constata a cura. 

A c i d o s u l p h y d r i c o 

Segundo muitos auctores, as inhalações d'aci-
do sulphydrico têm produzido em alguns casos 
uma melhora manifesta : reapparição do appe
tite, desapparição dos vómitos quando existiam, 
augmenta de peso do corpo, suppressão dos suo
res, diminuição da tosse e da expectoração. 

Nas experiências de Dujardin-Beaumetz, este 
gaz tem produzido algumas melhoras, mas mos-
trou-se impotente para deter os progressos da 
tuberculose. 

F e r r o 

Está indicado nos períodos avançados da tu
berculose (Trousseau), 
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Contraindicado nos casos de liemoptyses ante
riores ou tendência ás liemoptyses, caracterisada, 
segundo Jaccoud, por uma excitabilidade car-
dio-vascular, 

R e v u I s i v o s 

Vesicatórios repetidos, cautérios, pontas de 
fogo, são efficazmente empregados para comba
ter o elemento inflammatorio e o elemento con
gestivo. 

Dieulafoy faz um largo uso d'estes meios. 

C a n t h a r i t í i n a 

A injecção subcutânea de cantharidina, '/so 
de milligr. a 0,0001 on 0,0002 decimilligr., actua 
provocando uma trausudação de soro nos pontos 
attingidos d'uni processo pathologico; ora, o es
tado edematoso do pulmão não parece favorável 
ao desenvolvimento do bacillo tuberculoso. É 
uma verdadeira sorotherapia (Liebreich) ou, me
lhor ainda, uma verdadeira auto-sorotherapia 
(Lepine). 

Este methodo tem dado bons resultados nas 
mãos de Liebreich, Heymaun, Fraenkel e Gut-
mann. 

A cantharidina é contraindicada nos casos 
em que haja uma lesão renal, 



PROPOSIÇÕES 

Anatomia. — A direcção do estômago é quasi ver
tical. 

Physioloffia. — O fígado é a guarda avançada do 
organismo contra as infecções e intoxicações. 

Anatomia pathologica. — O bacillo de Koch é 
perigoso, mesmo depois de morto. 

Therapeutica. — No tratamento da tuberculose a 
therapeutica hygienica é a única efficaz. 

Pathologia geral. — O nariz e a boca são, para 
as doenças das vias respiratórias, as salas de espera da 
infecção. 

Pathologia cirúrgica. — O soro antitetanico é 
impotente perante o tétano declarado. 

Pathologia medica. — A tuberculose é a mais cu-
ravel de todas as doenças chronicas. 

Medicina operatória.- Nas hemorragias do cou
ro cabelludo o melhor meio hemostatico é a compressão. 

Partos. — Condemno o emprego systematico da 
irrigação vaginal post partum. 

Hygiene. — O ascetismo é um suicídio lento, de
fendido calorosamente pela religião, e condemnado 
pela sciencia. 

Medicina legal. — O charlatanismo é um dos 
mais terríveis flagellos da humanidade. 

Visto. Pode imprimir-se. 
O Presidente, O Director, 

Clemente Pinto. Moraes Caldas, 
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