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INTRODUCÇÁO 

Chegados ao fim de uma longa e escabrosa 
carreira, tínhamos, em virtude de uma impo
sição legal, de apresentar uma these para encerrar 
os nossos trabalhos escolares. 

Lançando a vista em torno d'esté labyrinto, 
chamado medicina, pareceu-nos que o melhor 
seria fazer um trabalho do qual resultasse alguma 
coisa de pratico e proveitoso. 

Por experiência propria e observação fami
liar, de ha muito para cá que conhecíamos os 
eífeitos benéficos da hydrotherapia nas pyrexias-

Resolvemos estudar o assumpto e escrever 
sobre. elle. Compulsando uma dúzia de traba
lhos clássicos, aproveitamos as ideias reinantes; 
e encontrando um caso para a applicação da 
hydrotherapia, seguimo-lo diariamente, fazendo 
uma assistência de três em três horas, para que 
constituísse uma observação pessoal. 

A respeito das applicações hydriatricas, não 
nos occupará um dos seus agentes : o calor. So
mente as app'ieaçoes frias —definindo assim, 
segundo Després, todas aquellas cujas tempera-



turas são inferiores á da superficie do corpo, 
isto é, até 35° centig., approximadamenle— 
prenderam a nossa attenção. 

Para evitar confusões, teremos de dar uma 
explicação prévia, apresentando o seguinte qua
dro divisionario das temperaturas : 

/ muito fria 42°centig. 
I fria propriamente dita, desde 13° a 20° 

Hydrotherapia fria< fresca, desde 20° a 25° 
J tépida, desde. 25° a 30° 
\ temperada, desde 30° a 35° 

Resta-nos pedir ao illustre jury, por quem 
vamos ter a honra de ser julgados, a sua bene
volência. 
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Esboço histórico 

A agua fria tem sido empregada desde tem
pos immemoriaes no tratamento das grandes 
pyrexias. 

Hippocrates servia-se (Telia para tratar as 
febres ardentes. A erysipela e a pneumonia 
foram tratadas por meio da medicação refrige
rante. 

Os romanos que usaram muitíssimo a bal-
neação como meio hygienico, também a ella 
recorreram como meio therapoutico. 

Celso aconselbou a agua fria em loções e em 
banhos, especialmente no principio das doenças 
febris. 

Para Galeno, o melhor meio de combater a 
hyperthermia era banhar o febricitante. 

Os medicos arabes Rhazés e Mesué (século ix) 
applicaram a agua fria no tratamento das febres 
eruptivas, aconselbando-a também na maior 
parte das outras doenças febris. 

Durante toda a edade media reinou a super-
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stição. N'este período a medicação refrigerante 
só foi applicada para curar doenças do foro 
cirúrgico. 

Schenck e Sthal, medicos notáveis dos sécu
los xvi e xvn, foram contrários á medicação 
refrigerante. 

Sthal, para quem o banho frio só actuava 
contra um dos symptomas da febre, a hyper
thermia, e não sobre a causa da doença febril, 
dizia que a febre é um mal necessário, que o 
medico naturista devia deixar de combater. 

Os empíricos, com Hancock á frente, domi
naram no principio do século xvin. 

Ilalm, em 1717, tratou pelas loções os doen
tes attingidos de typho em Breslau. Foram a 
sede, o pulso e a temperatura os guias para 
a applicação do seu methodo, em que entrava 
o dar muito de beber aos doentes. 

Wright, publicando uma observação inte
ressante no London Medical Jornal, fez com que 
Currie e a escola escosseza se dedicassem ao 
assumpto. 

Currie, que com Gianini devem ser conside
rados os principaes precursores da hydrothera-
pia racional, começou a empregar repetida
mente a affusão fria como refrigerante e exci
tante das forças orgânicas. 

Gianini, de Milão, apregoou em 1805 o banho 
frio, tecendo-lhe os maiores louvores. 

Depois, na Allemanha, Frœlich e Priessnitz 
foram seus ardentes defensores. Em França, 
Recamier empregou os clysteres frios e as lo-
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ções, mas as affusões e as immersõeschamaram-
lhe mais a ai tenção. 

Em 1861 appareceram os trabalhos de Brand 
(Die hydrothérapie des typhus, Stettin)- Com todo 
o fervor adoptou o methodo therapeutieo dos 
banhos frios, sendo nm seu grande vulgarisa-
dor. 

Para Brand, a indicação fundamental no tra
tamento da febre typhoide era combater todas 
as exacerbações febris. Tratava todas as fel ires 
typhoïdes pelo mesmo methodo. Pelos excellen
tes resultados que obteve, tão excellentes que 
viu reduzir-se a mortalidade a 6 %. e Pe^a s u a 

tenacidade, Brand fez com que quasi todos os 
medicos allemães do seu tempo tratassem a 
febre typhoide, desde o principio da doença, 
pelo seu methodo. 

Liebermeister, Ziemssem, etc., applicaram 
os banhos frios em certas doenças pulmonares 
agudas, como a pneumonia. Liebermeister de-
dieou-se com affinco ao estudo do methodo 
hydrotherapico. 

Observando os estados hyperpyreticos, reco
nheceu o seu grande perigo para o organismo. 
Estudou scientiíicamente a pathogenia da febre, 
dando-nos noções de muito valor. Liebermeis
ter viu 03 factos e interpretou-os. 

Glenard, em Lyon, usou systematicamente 
desde 1873 os banhos frios contra a dothienen-
teria. 

Apresentou muitas observações e mostrou 
por meio de estatísticas a superioridade mani-
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testa d'esté meio de cura sobre todos os outros 
até ahi postos em pratica. 

Frantz Glenard, que tinha estado na Alle-
manha com Brand, assistindo a muitas curas 
de febre typboide, foi o verdadeiro introductor 
e Yulgarisador em França do methodo de Brand. 

Apparecem depois, empregando systemati-
camente os banhos na dothienenteria, todos os 
medicos da escola de Lyon': Yinay, Weill, Mo
lière, etc. 

Em 1886, Tripier e Bouveret publicando a 
notável obra A febre typhoïde tratada pelos banhos 
frios, contribuíram poderosamente para vulga-
risar esta medicação. 

Em. 1888, Juhel Renoy introduz o methodo 
em Paris. Publicou o livro intitulado 0 trata
mento da febre typhoïde. 

Já antes, com Trousseau e depois com Dieu-
lafoy, Chauffard, Josias, Millard, Sireday, Gas
ton Lyon, Faure Miller, Beni-Barde, etc., o me
thodo hydrotherapies foi empregado contra 
todas as doenças febris agudas acompanhadas 
de phenomenos geraes ataxo-adynamicos. 

Presentemente, não é só a febre typhoïde que 
é tratada com êxito pela balneotherapia : esta 
medicação heróica estendeu a sua acção a mui
tas doenças agudas, quando revestem um cara
cter typhoide. 
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Methodos da medicação refrigerante 

Estes methodos são numerosos. Apresenta
remos os principaes, principiando pejas lo
ções. 

l.° Loções—Estando o doente nu, deitado so
bre um oleado para não molhar a cama, passa-
se-lhe pelo corpo, durante uns cinco minutos, 
uma esponja grande emhehida em agua sim
ples, agua bórica, ou agua com vinagre aromá
tico, a uma temperatura variável. As loções a 
18° podem chamar-se frias. De '25° a 30" podem 
chamar-se tépidas. 

Depois da loção envolve-se o doente num 
lençol secco e cobre-se moderadamente. Appa-
rece brevemente uma sudação e a seguir um 
bem estar relativo. A baixa de temperatura pro
duzida pelas loções é muito pequena. 

É raro que passadas umas duas horas o ther
momètre não attinja o grau primitivo. 

2.° A/fusões — k affusão fria consiste em collo-
car o doente numa banheira vasia, despejando-
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lhe por cima rogadores cheios dagua, durante 
meio minuto pouco mais ou menos. 

A acção da affusão é curta e fugaz, mas con
stitue um precioso estimulante podendo ser 
associada aos banhos quando haja indicação. 

3." Envolvimento irum lençol molhado. — Con
siste este processo em dentar o doente comple
tamente nú sobre um lençol —o melhor, é um 
lençol turco — molhado em agua á temperatura 
conveniente e col locado sobre um oleado na 
borda da cama do doente ou n'outra posta ao 
lado d'esta. Envolve-se todo o corpo durante o 
tempo preciso. 

De vez em quando, podemos substituir o 
lençol primitivo por outro. 

Tal processo produz um resultado muito sa
tisfatório sendo para a pratica cbaldeia, para as 
creanças e velhos, e nos casos em que a tempe
ratura não exceda muito 39°, um recurso apro
veitável. 

Para os enfraquecidos do coração, isto é, 
quando não podermos metter o doente em banho 
de banheira, também devemos recorrer a elle. 

Segundo Lindwílrm, seis envolvimentos de 
dez minutos de duração cada um, não abaixam 
tanto a temperatura corpórea como um banho, 
a egual temperatura, de Brand. 

Podem servir-nos estes envolvimentos de 
adjuvantes aos banhos de banheira, quando a 
temperatura se apresentar sem tendência a ce
der. N'estes casos, vence-se o excesso de calor 
pelo envolvimento. 
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4.° Banho de Ziemssen. — Collocado o doente 
n'um banho de 5o inferior ú soa temperatura, 
deitando pouco a pouco agua muito fria, no íím 
de meia hora a temperatura do banho deverá 
ser de 20° centígrados. O choque muito brusco 
do frio é d'esta forma supprimido. 

Este processo pôde prestar reaes serviços 
nas creanças, velhos, etc. 

5.° Banho de Dieulafoy. — O doente é mettido 
na banheira com agua a 24° centígrados. Ajun-
ta-se progressivamente agua fria até abaixar a 
temperatura do banho a 20°. O doente deve ficar 
no banho approximadamente quinze minutos. 

Collocam-se-lhe compressas d'agua fria na 
cabeça e friecionam-se o corpo e os membros 
tendo cautela com o abdomen, em caso de fe
bre typhoïde. Depois envolve-se o doente, sem 
o ter enxugado, n'um cobertor de lã e deita-se 
na cama. Em seguida dá-se-lhe a beber uma 
infusão quente de tilia ou de chá. Consecutiva
mente vem o somno, a transpiração, o bem estar, 
observando-se uma baixa notável de tempera
tura, baixa que meia hora depois do banho 
oscilla entre um e dois graus centígrados. Os 
banhos são dados tanto de dia como de noite e 
em média de seis por vinte e quatro horas. 

O seu numero, bem como â  duração, deve 
ser proporcional ao estado do doente e á eleva
ção da temperatura. Se esta não excede 40°, í-ro. 
existindo symptomas nervosos, e se não sobe 
rapidamente depois do abaixamento produzido 
pelo banho, bastará banhar o doente de seis era. 
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seis horas. Mas se a temperatura é muito ele
vada e resiste aos banhos, havendo predomínio 
das formas malignas, o auctor manda dar os 
banhos de três em três horas a 20°, progressiva
mente abaixados até 18°. 

6.u Banho de Brand. — A sua fórmula schema
tics é a seguinte : dar um banho de quinze mi
nutos de duração a 20° centígrados, todas as 
vezes que a temperatura rectal, tomada três 
horas depois do banbo, attinja ou ultrapasse 3<)n. 

Passados approximadamente doze minutos 
de immersão, sobreveem arrepios de frio e tre
muras.N'este methodo deixam-se durar no banho 
estes arrepios um ou dois minutos, conforme o 
abaixamento desejado, retirando-se em seguida 
o febricitante para o leito e enxugando-o ao de 
leve. Diz Glenard que quanto mais durarem os 
arrepios, tanto mais pronunciado será o abai
xamento thermico. Colloca-se-lhe então aos pés 
uma botija d'agua quente. Passada uma meia 
hora, depois do banho, toma-se a temperatura 
rectal. Se o abaixamento é inferior a 1° centí
grado, a temperatura do banho seguinte será 
então de 15°. É preciso borrifar a face e o tho
rax do doente antes do banho para tornar de
pois a impressão menos viva. 

Em todos os methoclos hydriatricos a traz 
descriptos é necessário estar com attemâo para 
reanimar o doente, havendo ameaça de syncope. 

Não havendo dejecções no banho, a mesma 
agua serve para um dia, podendo juntar-se-lhe 
um pouco de naphtol para assegurar a antise-. 
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psia cutanea. As janellas serão fechadas para 
evitar as correntes de ar. 

É necessário que durante os primeiros ba
nhos o medico vigie o pulso e a respiração. 

Para avaliar do valor anti-thermico da hy-
drotherapia, devemos tomar as temperaturas 
immediatamente antes e meia hora depois dos 
banhos. 

7." — Os clysteres frios, dados com a ajuda de 
um irrigador ordinário da capacidade de um 
litro cheio de agua fervida, teem diversas acções: 
localmente ausmentam as contracções intesti-
naes, provocando a expulsão das fezes; em vista 
da sua acção geral abaixam a temperatura, au-
gmentam a diurese, diminuem o numero das 
pulsações, ele 

Em virtude da sua acção sobre todo o appa-
relho hepático —os clysteres de 18 a 20° — des-
congestionam-no rapidamente. Tanto os clys
teres, como as compressas locaes e os saccos 
com gelo, devem considerar-se corno processos 
auxiliares dos outros methodos hydriatricos re
frigerantes. 

Qualquer que seja o tratamento balneotbera-
pico adoptado, deveremos pòl-o de parte quando 
os symptomas forem cedendo. N'estes casos, os 
intervallos entre cada banho serão pouco a pouco 
maiores até que de vez deixarão de dar-se. 

Brand, Gurrie, Juhel Renoy, Dieulafoy, etc, 
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teem aconselhado sempre dar aos doentes dia
riamente uma grande quantidade de líquidos: 
leite e limonadas principalmente. Isto influe 
poderosamente na diurese. D'esta forma o orga
nismo desembaraça-se mais facilmente dos pro
duces tóxicos, visto a quantidade diária de 
urinas augmentar. 

O estado geral do doente, a. idade, etc., são 
que nos dizem qual o processo hydriatrico a em
pregar. 

Nas creanças, em vista da sua grande susce
ptibilidade o nos velhos, attendendo á sua pouca 
resistência cardio-pulmonar, os banhos mais 
curtos e progressivamente arrefecidos, são me
lhor tolerados do que os banhos de Dieulafoy 
ou de Brand. 
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Symptomas que reclamam o emprego 
da bydrotherapia 

Qualquer pyrexia aguda, quer se trate da 
dothienenteria, de infecção para typhoïde ou do 
typho exanthematieo — e estas doenças mais 
vulgarmente — quer de pneumonia, infecção 
puerperal ou de qualquer febre eruptiva, etc., 
pôde, no decorrer da sua evolução, apresentar 
uma das formas clinicas ataxica, adynamics, ou 
a variedade mixta chamada ataxo-adynamica. 
Diremos o que deve entender-se por cada uma 
d1 estas formas que são as que reclamam o em
prego da balneotherapia. 

Forma ataxica. — Diz Trousseau: «a caracte
rística (Testa febre é a desordem, a incoheren-
cia e a falta de harmonia das funcções animaes. » 

N'esta forma a temperatura é muito alta e a 
febre muito intensa. É uma forma muito hyper
thermics : a temperatura regula entre 40" e 4*2°. 

A remissão matinal é, em regra, pouco accu-
sada. O delírio é precoce, por vezes violento, 
furioso, com loquacidade, allucinações e voei-
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ferações. Ha estrabismo, tremor dos músculos 
da face, trémulo das mãos e dos dedos, car-
phologia, sobresaltos dos tendões e movimentos 
convulsivos. Os vómitos e a diarrheia são com
plicações frequentes. O pulso, primeiro cheio, 
depois pequeno, irregular, excede 12°. A respi
ração é aecelerada e interrompida. 

Forma adynamica. — Nestíl forma clinica, O 
que attrahe a attenção do medico é o abati
mento e a prostração do doente, o estupor 
grande e profundo de todo o organismo. 0 pulso 
é excessivamente molle e o delírio é tranquillo. 
0 hálito e a transpiração são fétidos. 0 meteoris-
mo quasi sempre apparece (Dieulafoy e Collet). 

Em todas as pyrexias agudas de forma ty
phoïde, a lingua é característica: apparece de 
çôr vermelha na ponta e nos bordos, deseccada 
(lingua de papagaio). Quasi sempre cobre-se de 
crostas negras adhérentes, chamadas fuligino-
sidades, devidas a pequenas hemorrhagias que 
se fazem nas fendas e fissuras de que não tarda 
a revestir-se. As gengivas e a garganta parti
lham do mesmo processo. 

Este estado da lingua indica a fallencia pro
gressiva do individuo e a falta de resistência do 
organismo á doença. Associado ao tyrnpanisnio 
importa um prognostico grave, segundo o antigo 
aphorismo : Lingua árida et tympanitis, signa mor
tis imminentis (Eichhorst). 

N'estes estados malignos o exame do pulso 
accusa quasi sempre dierotismo, e a ausculta
ção junta aos outros processos clinicos de dia-
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gnose, revela ameudadas vezes congestão pul
monar, bronchite e mesmo até pneumonia. 

Examinando as urinas, vemos a sua pouca 
quantidade, diária, bem como a densidade muito 
augmentada: são carregadas na côr, deixando 
deposito no fundo do vaso. O methodo de Es-
bach, ou qualquer outro, revela também a 
meudo a presença de albumina. 

Contra estes symptomas geraes e locaes, que 
indicam uma grande intoxicação do organismo, 
contra estas formas malignas das pyrexias agu
das, observando rigorosamente o estado geral 
do doente, examinando bem o coração e o pulso, 
a temperatura e a pequeníssima quantidade 
diária das urinas, etc., éque devemos empregar, 
com methodo e consciência, qualquer dos pro
cessos hydriatricos atraz descriptos. A hyperther
mia excessiva—acima de 39o—e prolongada, ou 
os symptomas typhoides são os verdadeiros in
dicadores do emprego da balneotherapia. 



IV 

Pathogeiiia dos symptomas typhoides 

As toxinas microbianas segregadas pelo agen
te da doença, os venenos pútridos provenientes 
do intestino onde as fermentações são mais in
tensas do que normalmente, e os venenos cel-
lulares devidos a uma desassimilação accelerada 
e retidos no organismo em virtude de uma falta 
de eliminação pelos emunctorios, são os facto
res de todos os estados mais ou menos graves 
das doenças infecciosas agudas. 

Em virtude do seu grande numero, das di
versas associações microbianas, da maior ou 
menor virulência, os microorganismos, princi
palmente pelas suas toxinas, actuam sobre os 
tecidos orgânicos nefastamente. 

A maior parte dos productos de desassimila
ção é retida, pois sabemos que, para que a pas 
sagem dos productos azotados se possa fazer 
atravez do rim, é preciso tornarem-se dialysaveis : 
estas substancias devem transformar-se em ureia. 
Por uma falta d'oxidaçâo tal não succède, resul
ta ndo d'aqui que a quantidade diária d'ureia 
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diminue (*) e uma intoxicação geral do organismo 
que attinje todas as vísceras perturbando-as nas 
suas funeções bem como os systemas. 

A actividade cardíaca enfraquece, diminuindo 
assim a tensão arterial e a velocidade sanguínea. 
Esta falta de tensão e velocidade, attingindo tam
bém as artérias renaes, dá em consequência uma 
diminuição da quantidade de urinas. 

Localmente, o rim soffre também a acção 
dos microorganismos, das suas toxinas e dos 
produetos de auto-intoxicação. O resultado é, ás 
vezes, congestionar-se, cbegando outras a in-
ílammar-se o que traz a oliguria e até a anuria. 

A agua fria augmentando as oxidações, que 
estavam abaixadas nestas formas typboides, le
vantando a pressão sanguínea, determinando, a 
eliminação precoce dos venenos retidos, etc., 
encontra a sua indicação no tratamento scienti
fic© de todos os accidentes. 

(*) Giibler, baseando-se sobre as relações entre a ureia 
e as matérias extractivas, divide as febres em normaes e 
anormaes (malignas, perversas). 

Nas primeiras, os produetos de combustão são os mes
mos que no estado physiologico, mas em maior proporção : 
nas segundas, sendo pervertidos os actos nutritivos, a ureia 
diminue. 

Robin, estudando a ureia na febre typhoïde, viu que nas 
formas médias e benignas o coelTiciente d'oxydaçâo fica nor
mal ou tende a augmentai- e a ureia augmenta ; mas rias for
mas graves, com estado typhoide accentuado a ureia dimi
nue. 

Na febre typhoide, a ureia pôde chegar a descer 14 gr. 
diárias. (Patltolng. Geral, de Bouchard). 
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Effeitos therapeuticos geraes da hydrotherapia 
nas pyrexias agudas 

Veremos n'este capitulo que o banho frio 
produz eífeitos benéficos sobre o febricitante, 
exercendo no seu organismo acções que corres
pondem a todas as grandes indicações thera-
peuticas. 

1.° —A hydrotherapia fria régularisa a fun-
cção nervosa, produzindo um melhoramento do 
rithmo respiratório e uma toniíicação do cora
ção e dos vasos. 

2.° — A hydrotherapia fria produz effeitos 
antithermicos. s 

3.° —Actua sobre os rins, produzindo um 
augmento diário da quantidade das urinas, fa
zendo assim eliminar uma grande quantidade 
de produetos sépticos, augmentandoocoefficien-
te urotoxico durante a doença, fazendo ainda 
com que o doente ingira uma porção superior, 
á normal de substancias liquidas. 

4.° — Produz sobre o organismo effeitos re-
vulsivos e derivativos. 
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5.° —Produz uma acção benéfica sobre a di
gestão e sobre a nutrição. 

Emfim, os banhos frios, augmentando a pro
dução de leucocytes, favorecem o trabalho util 
da phagocytose (Huchard); exercendo a sua 
acção sobre a composição sanguínea fazem 
augmentar o numero dos glóbulos vermelhos e 
a quantidade da sua hemoglobina (Thermes, 
Hayem, Beni-Barde). 

Regularisação da funcção nervosa 

Conforme os casos, a hydrotherapia fria pro-" 
duz acções oppostas : queremos referir-nos aos 
poderes excitante e calmante. A hydrotherapia 
pôde, consoante o processo posto em uso, pro
duzir uma excitação ou uma sedação accen-
tuada. Quer sejam os symptomas ataxicos que 
predominem, quer o doente se encontre num 
estado de adynamia muito pronunciada, a 
hydrotherapia dá-lhe resultados maravilhosos. 

0 processo hydriatrico será différente, se
gundo a forma clinica em questão. Já Trousseau, 
respondendo a Fleury que dizia que o frio era 
o mais poderoso dos excitantes, demonstrou 
n'uma notável lição no Hotel Dieu, que a hydrothe
rapia podia, segundo o processo adoptado, pro
vocar effeitos sedativos ou effeitos excitantes. 

0 banho tépido progressivamente resfriado 
—desde 30° a 24o —e um pouco prolongado — 
vinte minutos a meia hora — faz cessar o deli-
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rio violento e as contracções m osculares, des-
apparecer a photophobia e as allueinações, faz 
com que a insomnia termine e sobrevenha o 
somno, determinando em toda a economia uma 
calina desejada. 

O banho frio —13° a 20° — é principalmente 
um poderoso excitante da actividade do eixo 
cerebro-spinal: «o frio é o mais poderoso dos 
excitantes » (Floury). « É necessário interpretar 
os resultados do banho frio pela chicotada que 
elle dá no systema nervoso» (Peter). Em re
sumo, se o estado pathologico é caracterisado 
por uma excitação do systema nervoso com de
lírio, agitação etc., é preciso recorrer ás appli-
cações sedativas: banhos tépidos progressiva
mente resfriados. Mas se, ao contrario, o doente 
apresenta os signaes da prostração com a tem
peratura muito elevada, é preciso recorrer aos 
banhos frios de curta duração, mas frequente
mente renovados. As compressas frias na ca
beça, como moio adjuvante, dão, qualquer que 
seja o processo adoptado, bons resultados. A 
respeito do assumpto de que tratamos, também 
somos da opinião de Beni-Barde que diz: para 
que o tratamento hydrotherapico possa conser
var a sua legitima efficacia, não deve ser posto 
em uso senão depois de um exame profundo 
de cada individualidade mórbida. 



40 

Por intermédio do banho frio vemos aproximar-se do normal 
o rithmo respiratório e tonificarem-se o coração e os 
vasos 

Quando o doente é mettido no banho frio, 
nota-se um periodo de apnea, que dura poucos 
segundos, tornando-se em seguida muito rápida 
a respiração. Passados alguns minutos, faz-se a 
regularisação dos movimentos respiratórios. A 
inspirações profundas e descançadas, seguem se 
expirações também muito vagarosas (x). 

* 

* * 

A toniíicaeão do coração e dos vasos é outro-
sim produzida pelas applicações hydrotherapi-
cas, quando não são d'uma extrema brevidade, 
sobre a superfície cutanea. Ha, é verdade, ao 
principio uma acceleração accentuada, attri-
buida á excitação do nervo de Cyon ; mas este 

(i) Winternilz, Gildemeister, Henriot e outros andores 
verificaram, debaixo da influencia do banho frio, um au
gmente da ventilação pulmonar e do acido carbónico excre
tado, augmenta que persistiu depois da cessação dos banhos. 

Os coelhos consomem 670'» de oxygenio por hora e por 
kilo de animal a + 15°; banhando-os com agua fria, exa-
geram-se os phenomenos chimicos, subindo o consumo a 
1000,3. 

(Patholog. Geral, de Bouchard). 



',! 

movimento cardiaco accelerado modera-se desde 
que este nervo repercute a sua acção sobre o 
pneumogastrico, que excitado exerce em seguida 
a sua acção phrenadòra. Então vemos que o 
coração bate mais nitidamente, sendo as pulsa
ções mais espaçadas. O ritbmo cardiaco é me
lhorado, accentuando-se o augmente da pulsa
ção arterial. Sendo assim a pressão augmentada, 
diminuem-se as stases visceraes. 

Não sendo raro notar-se antes do banho uma 
tachycardia accentuada vemos, passada meia 
hora depois da applicação, diminuir muito o 
numero das pulsações. 

A hydrotherapia produz um abaixamento da temperatura 

A intoxicação do organismo em todos os es
tados pyreticos infecciosos é a causa da elevação 
da temperatura, mas nem sempre a hyperther
mia é correspondente á gravidade do estado 
mórbido, de forma que a hyperthermia só, não. 
poderá servir-nos de indicação segura para a 
applicação ou não applicação da hydrothe
rapia ('). 

(*) Existem infecções agudas sem hyperthermia, cuja 
gravidade é superior á das formas hyperthermicas, taes são 
algumas formas apyrecticas da scarl tina, ete. 

As perturbações cerebraes e nervosas, de significação 
muito grave nas febres, nem sempre estão de accordo com 
a altura da columna thermometrica. 

(Patholog. Geral, de Bouchard). 
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Quer dizer, um doente pôde aeeusar uma 
temperatura relativamente baixa, por exemplo 
38°,5, e a indicação da hydrotherapia ser formal, 
visto apparecerem os outros symptomas que 
completam o cortejo do estado'typhoide. Mas 
ainda que o estado typhoide não exista, desde 
que o thermometro persista ultrapassando um 
grau elevado, por exemplo 39°, ha indicação 
do emprego da medicação refrigerante (*). 

Vejamos qual seja a reacção thermica do 
organismo mettido n'um banho frio ou mesmo 
tépido. 

As partes attingidas soffrem primeiro um 
abaixamento de temperatura nas regiões super-

(*) A hydrotherapia é muito superior como antither-
mica aos medicamentos pharmaceuticos. Exceptuando os 
casos em que se faz medicação especifica, — salicylate, na 
febre rheumatismal normal; quinina, no impaludismo etc., 
preferiremos sempre a hydrotherapia, como medicação anti-
thermica. 

Somos da opinião de Robin e outros que dizem que não 
empregam os compostos chimicos por impedirem as oxyda" 
ções e provocarem a retenção das matérias toxicas, vendo 
nós, d'esta maneira nas pyrexias uma contra-indicação para 
o emprego d'esses compostos e parecendo-nos racional com 

, Manquât, Schmitt, etc., que o melhor tratamento da hyper
thermia é a refrigeração. 

Os antilhermicos medicamentosos teem ainda, a favor da 
hydrotherapia, o inconveniente de provocar phenomenos 
accessorios prejudiciaes, quer pela sua acção sobre o sangue 
e sobre a circulação, quer pela acção sobre o systema ner
voso, ou mesmo sobre os apparelhos digestivo e urinário e 
a pelle. 
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íioiaes o ura augmente» do calórico nas camadas 
profundas. Portanto, quando o doente entra na 
agua, ha uma elevação de temperatura central. 

0 acerescimo momentâneo de calor interior 
assim dado, compensa a perda de calórico na 
pelle, constituindo uma reacção do organismo. 
Esta reacção, que permitte ao organismo resta
belecer o equilíbrio que o frio perturbou, é tanto 
mais fácil e accentuada, quanto a agua empre
gada é mais fria, a duração da applicação mais 
curta e o grau de resistência do individuo mais 
considerável. As applicações do frio exercendo 
a acção physica de abaixar a temperatura do 
organismo quando sufíicientemente prolonga
das, possuem também uma acção dynainica que 
tem por effeito levantar a actividade vital (Beni-

D'entre os medicamentos antithermicos citaremos a 
quinina, a antipyrina, a antifebrina, o acetanilide, a hydro-
quinona, a thallina e a kairina. 

Para que a quinina actue, é preciso dar-se diariamente 
nma grande dose, uns dois grammas, isto é a dose em que 
os centros nervosos e o coração são muito atacados, além 
de que as urinas, debaixo da sua influencia, chegam a irritar 
a uretra e a bexiga. 

A antipyrina, principalmente, bem como os restantes 
antithermicos diminuem muito a quantidade de urinas, abai
xando a sua toxicidade, e destroem os glóbulos vermelhos, 
decompondo a hemoglobina em methemoglobina, restrin
gindo assim o campo da hematose. 

Estas ultimas drogas são verdadeiros venenos do gló
bulo sanguíneo, de efleitos comparáveis aos do oxydo de 
carbonio, agente asphixiante e hypothermisante. 

Os banhos ficam pois, o methodo de escolha. 
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Barde). De forma que a agua fria applicada so
bre a superficie cutanea, determinando sobre o 
organismo um abaixamento de temperatura na 
região attingida, determina ao mesmo tempo 
uma excitação nervosa que, produzindo uma 
constricção vascular, repelle o sangue para as 
partes profundas. 

A actividade funccional dos tecidos invadi
dos mostra-so maior debaixo da influencia d'esta 
brusca inundação e o calor momentaneamente 
mais elevado. Em seguida o sangue torna ao 
ponto de partida trazendo comsigo o calor das 
regiões profundas do organismo e reaquecendo 
de novo as partes primitivamente arrefecidas. 
Continuando a applicação fria, o sangue é nova
mente enviado para as partes profundas e o seu 
novo contacto com os tecidos internos diminue 
o calor animal que não pôde alcançar com faci
lidade o grau primitivo. 

Quando a acção do banho frio se prolonga 
durante doze minutos, approximadamente, o 
arrepio apparece. Até aqui havia um período de 
lucta : o doente defendia a sua febre. O arrepio 
vem indicar que ella foi vencida, e já Juhel 
Renoy dizia que um banho que não produzisse 
arrepio pouco aproveitaria como antithermico. 
Deveremos, pois, deixar sobrevir o arrepio du
rante o banho se quizermos obter uma refrige
ração prolongada e util. 0 abaixamento thermieo 
faz-se gradualmente e ás vezes só passada uma 
hora alcança o seu máximo. Em média, o abai
xamento que se produz no fim do banho regula 
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por um grau (temperatura rectal) na febre 
typhoide. 

Uma hora depois dum banho de 20°, pro
longado uns quinze minutos, o abaixamento 
thermico é em média de l°,2. Em seguida a 
este abaixamento minimo apparece um período 
de calma correspondente cá intensidade da febre-
Depois novamente a temperatura se eleva, sendo 
preciso dar um novo banho. 

Debaixo do ponto de vista pratico, o que é 
preciso saber-se é que a refrigeração periférica 
prolongada até ao arrepio produz um abaixa
mento geral de temperatura que dura, por ve
zes, varias horas ('). 

Acção sobre a funcção urinaria 

Por intermédio do banho frio produz-se uma 
alta. na pressão aórtica e consequentemente nas 
artérias renaes. 

A velocidade do sangue n'estes vasos é tam" 
bem augmentada pelo mesmo agente. Actuando 
sobre as terminações nervosas da pelle, o frio 
provoca por um outro lado um reflexo que vae 
actuar sobre a innervação vaso-motora do rim. 

D'ahi a polyuria quasi sempre observada 
depois da applicação dos banhos frios. 

(*) As pessoas magras supportam mal um banho muito 
frio, dando-se o contrario com as pessoas obesas, que de or
dinário oflerecem uma grande resistência a refrigeração. 
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Nos estados infecciosos febris, as urinas 
differem muitíssimo em quantidade e qualidade 
antes e depois do emprego da agua fria. Antes, 
é raro que a quantidade diária de urinas exceda 
800 grammas (reíiro-me aos estados malignos, 
typhoïdes), a sua densidade é muito augmentada, 
attingindo por vezes 1035, e a côr carregada, 
succedendo a meude a analyse chimica revelar 
a presença de albumina. 

A sua urotoxicidade é pequena. 
Depois de empregar a balneotherapia, nota-se 

que a quantidade diária de urinas augmenta 
consideravelmente. Elevasse pouco a pouco a 
l',5, 2, 3, o ás vezes, na febre typhoïde, a 7 litros 
diários (Tripier e Bouveret). A urina torna-se 
clara e, em regra, a albumina desapparece. 

Então o coeííiciente urotoxico chega gra
dualmente a ser umas cinco vezes superior ao 
das urinas normaes (Roque e Weill). 

Debaixo do ponto de vista do prognostico, é 
preciso saber-se que esta polyuria precoce, abun
dante e durável, tem uma importância conside
rável : a doença será tanto mais grave, quanto 
mais a polyuria se fizer esperar (Dieulafoy). 

Por intermédio dos banhos frios, a elimina
ção das- toxinas vae-se, pois, fazendo á medida 
da sua producção e eis porque, de ordinário, 
nas pyrexias tratadas por elles desde o principio, 
não só as complicações são em geral menos gra 
ves e menos frequentes, mas também a con
valescença é curta e isenta de accidentes. 
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Acção sobre as funcções digestivas 

O frio desperta a actividade digestiva. 
Nos febricitantes, o banho frio faz desappa-

recer a seccura da lingua, atténua a repugnância 
dos doentes para a alimentação, d'onde o ema
grecimento menos pronunciado e a reparação 
mais rápida nos doentes banhados, do que 
n'aquelles que o não foram. 

Isto é incontestavelmente uma das vanta
gens da hydrotherapia (Manquât). 

Eis finalmente esboçados, d'uma maneira 
muito vaga, os principaes effeitos produzidos no 
organismo dos indivíduos que, por qualquer dos 
symptomas atraz descriptos, reclamam o empre
go da balneotherapia. 
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Considerações sobre as contra-indicações geraes 

As contra-indicações ao emprego da balneo-
therapia fria teem-se reduzido, pouco a pouco, 
a um numero muito pequeno. 

A gravidez não é uma contra-indicação : o 
estado febril da mãe, do qual partilha o feto, é 
que nos deve explicar a grande frequência de 
abortos nas diversas pyrexias. 

Na febre typhoide, se o methodo de que tra
tamos éapplicado desde o principio, nos pri
meiros cinco dias, a frequência dos abortos é 
menor. Também, nem o aleitamento, nem a 
menstruação, constituem contra-indicações. 

Já Gianini dizia que a balneotherapia tinha 
uma acção favorável sobre aquelles dois estados. 

A idade, como atraz tivemos occasião de 
referir, é uma das indicações do methodo que 
devemos escolher. 

Desde os dez até aos quarenta annos, quando 
o coração e os vasos estiverem em bom estado 
e havendo indicação, em regra deveremos em-
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pregar os banhos frios — Methodo de Brand ou 
de Dieulafoy. (É preciso vèr qual seja a forma 
clinica para, conforme os casos, os modificar). 

O banho de Ziemssen ou outro correspon
dente será utilisado até aos dez annos e depois 
dos quarenta. 

Aos emphysematosos, porque são atacados 
de accessos de suffocação, quando a agua é 
muito fria, o que melhor lhes convém são os 
banhos progressivamente resfriados. 

A respeito da tuberculose podem apresen-
tar-se diversas questões. Se a pyrexia sobrevem 
n'uni período da íimatose em plena evolução, 
ha contra-indicação dos banhos abaixo de 25°, 
porquanto o collapso e a syncope são para 
receiar. 

Mas se se trata de um individuo com lesões 
ha muito tempo estacionarias, não ha contra-
indicação. 

Se o febricitante estiver n'um estado de trans
piração abundante e prolongada, é necessário 
retardar a hora do banho, dando o quando ella 
tiver acabado. O resfriamento das extremidades 
com elevação da temperatura central constitue 
também uma contra-indicação. 

As cardiopathias não são de uma maneira 
absoluta uma contra-indicação: tratando-se de 
um individuo novo, robusto, com a lesão bem 
compensada, não deve haver duvida sobre o 
emprego da balneotherapia. Mas se o enfraque
cimento cardíaco é notável, com pulsações ra-
diaes fracas, frequentes e irregulares, só deve-
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remos adoptar os banhos, nunca abaixo de 25°, 
depois de previamente termos modificado este 
estado pelos agentes medicamentosos toni-car-
diacos: digitalina, cafeína, óleo camphorado, etc., 
conformo a indicação. 

Todas as complicações renaes são favora
velmente influenciadas pela hydrotherapia. As 
nephrites consecutivas ás infecções geraes appa-
recem nienos frequentemente desde que se em
preguem os processos hydriatricos. Em virtude 
da polyuria produzida, o rim deixa de soffrer a 
acção nefasta prolongada, das toxinas e dos pro-
ductos de auto-intoxicação. 

Nas diversas pyrexias, apparecem frequente
mente complicações broncho-pulmonares que 
constituem indicações dos banhos frios, tor-
nando-se por elles menos graves e mais raras, 
quando as applicações são empregadas desde o 
começo da doença. 

Nos brighticos, nos diabéticos e nos arterio-
sclerosos, somente, com vigilância, devemos 
empregar as loções ou o envolvimento em toa
lhas. Os outros processos são perigosos. 

A pleurisia, os aneurysmas dos grossos vasos 
e a pericardite constituem contra-indicações ao 
emprego da hydrotherapia. 
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Pyrexias em que é empregada a hydrotherapia 

Os processos hydriatricos atraz descriptos em-
pregam-se hoje systematicamente na febre ty
phoïde, typho exanthematico, é syntomatica-
mente em outras pyrexias, quando na sua evo
lução affectam uma forma typhoide. As princi-
paes são: as infecções paratyphoides, as febres 
eruptivas, a pneumonia, a broncho-pneumonia, 
a bronchite capillar, a grippe, a infecção puer
peral, a erysipela, o rheumatismo e a febre 
amarella. 

Febre typhoide 

Na febre typhoide, o tratamento por exceilen-
cia, que tem vantagens sobre todos os outros, 
por assim dizer, o tratamento especifico é o 
banho frio. 

É tão util na febre typhoide como a quinina 
no impaludismo e o mercúrio na syphilis 
(ûieulafoy). 
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É, portanto, necessário banhar systematica-
mente todos os indivíduos attingidos de febre 
typlioide logo desde o principio da doença, isto 
é, nos primeiros cinco dias. Considerar a sua 
acção só debaixo do ponto de vista da hyper
thermia, seria desconhecer os effeitos complexos 
da balneação, que deve sem duvida uma parte 
da sua efficacia, mas uma parte somente, á acção 
antithermica. O banho frio é um methodo geral 
de tratamento da febre typlioide applicavel a 
todas as formas da doença, tanto ás mais 
benignas como ás mais graves, applicavel a toda 
a febre typlioide, desde que o diagnostico esteja 
estabelecido (Gaston Lyon). 

Empregado desde o principio, não impede, 
d'uma forma absoluta, o apparecimento das com
plicações mas faz com que estas complicações, 
•desde que sobrevenham, se tornem mais be
nignas. D'esta maneira, a medicação previne as 
alterações profundas do sangue e as degeneres
cências das vísceras. 

Por uma febre nos parecer benigna ao fa-
zer-se o primeiro exame clinico, não devemos 
deixar de adoptar o methodo, porque ó impos
sível dizer se ella se tornará ou não grave nos 
seguintes septenarios. Tripier e Bouveret che
gam ás seguintes conclusões : 

I — A mortalidade é tanto mais fraca, quanto 
os doentes teem sido mais cedo submettidos ao 
tratamento; mas os typhicos banhados tar
diamente também são beneficiados. 

II — As complicações são raras nos doentes 
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banhados desde o principio o frequentes nos 
doentes banhados tardiamente. 

III — Os successes são tanto mais numerosos 
quanto o methodo dos banhos frios é melhor 
applicado, isto é, com todo o rigor e inte
gridade. 

IV —No caso de incerteza de diagnostico, 
deve recorrer-se aos banhos. 

Pôde, n'este caso, tr.ttar-se d1 uma granulia. 
Então, também em nada o doente fica prejudi
cado, peorará e morrerá como se a applicação 
não fosse feita. 

Desde que se emprega a hydrotherapia, a 
morte súbita na febre typhoide tem sido extraor
dinariamente rara, bem como a frequência das 
enterorragias. 

A média da mortalidade na febre typhoide 
tratada pelos antigos systemas era de 20 a 25 %• 
Depois do emprego da hydrotherapia baixou 
para entre 3 e 4%-

Nos casos benignos, as loções, o envolvimento 
ou então o banho de banheira de seis em seis 
horas são sufficientes. 

Contra-indicações 

A péritonite bem como a perfuração intesti
nal contra-indicam o methodo hydrotherapico. 

As leves hemorragias intestinaes que appa-
recem ás vezes na febre typhoide não contra-
indicam os banhos. Não são provocadas nem 
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aggravadas. Com as applicações hydriatricas, 
cm regra, o melhoramento segue o seu curso. 

Exceptuando as hemorragias que pela sua 
extrema abundância ameaçam matar o doente 
por syncope, a hemorragia intestinal não é uma 
contra-indicação do banho frio (Dieulafoy). 



OBSERVAÇÃO I 

Prof. Dieulafoy na these «Laporte», Paris, 1893 
— Febre typhoide 

(Resumida) 

J., 38 annos, entrou nos fins de maio de 1891 
para tratamento na sala Vernois. 

Ha bastantes dias que se sente mal. 
Actualmente, o doente está mergulhado n'um 

grande estado de abatimento; a respiração é 
opprimida e ha sibilos e ralas subcrepitantes. 

A lingua é negra. Ha uma leve dôr e gor
golejo na fossa iliaca direita. 

Numerosas manchas róseas. Temperatura 
axillar, á tarde 39,5 e pulso 105. 

l.° de junho.—Três banhos, segundo o me-
thodo de Dieulafoy. 

Desde 1 a 6. — O doente toma dezeseis ba
nhos. As temperaturas entre a manhã e a tarde 
oscillam entre 39 e 40°. 

Dia 6. —Na noite de 5 para 6, o doente teve 
duas dejecções sangrentas. Lingua secca e pulso 
bom. 
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Apesar da enterorragia, o doente tomou um 
banho n'esse dia. 

Ingeriu agua de Rabel e xarope de ratanhia-
Temperatura á tarde 40°. 

Dia 7. —Mais duas dejecções sangrentas, mas, 
apesar d'isso, deram-se mais três banhos. 

Temperatura de manhã 38,9, de tarde 39,3.. 
Dia 8. — Desappareceu a enterorragia. 
Dia 24. —O doente passava bem e já se alimen

tava quando houve reeahida, tornando-se a dar 
os ban lios. 

No dia 11 de julho, o doente estava comple
tamente curado, tendo tomado ao todo oitenta 
banhos. 

Typho exanthematico 

Wright e Gurrie foram os primeiros medicos 
que ensaiaram a hydrotherapia no tratamento 
desta doença. Empregaram as immersões e 
sobretudo as affusões frias. Os successos obtidos 
fizeram com quê tivessem muitos imitadores. 
Comtudo, o abaixamento da mortalidade não é 
extraordinariamente diminuido, como na febre 
typhoide. 

Combemale e Gaudier (Bull. meã. 1893, pa
gina 373) em Lille, deram banhos de 15 a 18", 
de dez minutos de duração, em 18 casos de 
typho tendo 8 mortos, ou seja 44,4 % de mor
talidade. Ainda assim, os auctores são concor
des, dizendo que a balneacão fria constitue Q 
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recurso menos precário que possuímos contra 
o typho. 

Beni-Barde chega a dizer: «os suecessos obti
dos pela agua fria contra o typho, são numero
sos e concludentes.» 

Sendo esta pyrexia caracterisada anatomo-
pathologicamente por uma grande degeneres
cência do coração, das fibras musculares e por 
tendência geral á hemorragia em todos os ór
gãos, não admira que a mortalidade seja grande. 
Todavia, apesar da grande virulência habitual 
do presumido diplococo de Dubief e Bríihl, não 
resta duvida que os typbicos recebem benefícios 
da hydrotherapia. 

Brand e Comby também lhe attribuem um 
grande valor. 

Brand, applicando o methodo a 24 doentes, 
notou que a temperatura cedia bem como os 
symptomas ataxo-adynamicos. 

Concluiremos, dizendo com Gaston Lyon : 
«A balneação é o único modo de tratamento 
que se dirige com algumas probabilidades de 
suecesso á infecção. » 

É claro que á balneação dever-se-hão asso
ciar, como atinai em todas as outras doenças, 
conforme a indicação, os outros meios pharma-
cotherapicos. 
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Febres eruptivas 

Variola 

A applicação da hydrotherapia n'esta doença 
data de tempos antigos. 

Já Rhasés, entre os arabes, adoptou o me-
thodo com vantagem, e os indígenas do Indos
tão, depois de voluntariamente se terem ino; 
culado, quando appareeia a febre de invasão, 
banhavam-se nos rios para a attenuar. 

Trousseau em França, Currie em Liverpool, 
e depois d'estes muitos outros medicos, teem 
empregado a balneotherapia n'esta doença. 

Nem todos os auctores estão de accordo em 
precisar bem as indicações. 

Uns dizem que se deve recorrer aos banhos 
frios desde que seja diagnosticada a doença. 
Querem o seu emprego systematico. Outros que
rem que se faça a applicação só no principio da 
febre de suppuração. Clement pertence a este 
numero. 

A maior parte são da opinião de Gaston Lyon 
que diz: «devemos applicar os banhos frios 
quando existir byperthermia acompanhada de 
phenomenos geraes graves, e os banhos tépidos 
no período de suppuração, para desembaraçar a 
pelle das secreções purulentas de que está co
berta.» 

Pelo emprego da hydrotherapia, a mortali
dade das variolas confluentes não hemorragias 
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desceu, segundo as estatísticas de Vinay e Riche, 
de 80 para 57 %, 

Sarampo é escarlatina 

Quando estas doenças evolucionam regular
mente, o tratamento resumir-se-ha aos cuidados 
hygienicos: antisepsia do tubo digestivo e da 
pelle e regimen lácteo. 

A antisepsia da pelle será feita por um banho 
tépido diário — 30° — que calma também o pru
rido e a sensação d'ardor experimentada pelos 
doentes. Portanto, nestas doenças, farse-ha 
sempre a refrigeração symptomatica. Quer dizer 
desde que appareçam os estados malignos, isto 
é, com accidentes nervosos graves ataxo-adyna-
micos, a medicação pelos banhos frios constitue 
um processo therapeutico heróico. 

A bronchite e a erupção proprias a estas 
doenças são favoravelmente influenciadas. A 
temperatura dos banhos deve ser proporcional á 
natureza e á intensidade do mal (Dieulafoy). 

Contra-indicações. As stenoses laryngeas bem 
como as infiltrações phlegmonosas do pescoço, 
que complicam ás vezes a escarlatina, são contra-
indicações. Collocanclo os doentes n'este estado 
nos banhos, nota-se que ha'ameaças d'asphyxia. 

O Prof. Dieulafoy proscreve ainda a hydro-
therapia sempre que as manifestações hemor
rágicas vêem complicar a scena mórbida. 



OBSERVAÇÃO II 

Prof. Dieulafoy nos Bull, da sociedade medica dos hospi-
taes, 1890.— Caso citado no seu tratado de «Patholog. 
interna » — Sarampo 

(Resumida) 

No começo do anno de 1890, uma rapariga 
de dezeseis annos e meio appareceu com sa
rampo que a principio parecia normal. Depois 
dum período regular d'invasao, a erupção appa
receu no quinto dia. N'essa occasião a febre era 
moderada e o estado geral satisfatório. 

No sexto dia, o aspecto da doença mudou 
por completo : a temperatura elevou-se a 40°,9 e 
o pulso subiu a 130 e 140 pulsações. A dyspnea, 
a angustia e a prostração juntaram-se a estes 
symptomas. A lingua tornou- se secca. As urinas 
diminuíram de quantidade e appareceu o delírio. 

Em algumas horas tratava-se d'um sarampo 
maligno. No sexto dia, depois d'uma noite 
de insomnia, este estado tinha-se aggravado e no 
oitavo dia o doente foi visto por Dieulafoy. 

Havia n'este momento vestígios da erupção. 
0 pulso, muito accelerado, era irregular e inter-
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mittente. O coração estava em collapso. As uri
nas, quasi completamente supprimions. 

N'uma palavra, a situarão era tão grave ao 
meio dia, que Dieulafoy julgava que a doente 
morresse de noite. 

Não havia nenhuma affecção secundaria. Em 
presença d'esta situação e hem que as regras se 
tivessem eshoçado ha dois dias, foi feita a pro
posta de mergulhar a doente n'ura banho frio. 

A familia auetorisou o emprego d'esta medi
cação. A doente foi collocada num banho a 
24° centig. Appareceu-lhe um arrepio e tornou-se 
livida. Foi-lhe deitada agua fria sobre a cabeça e 
bem depressa o pulso, que antes do banho mar
cava 150 pulsações, baixou gradualmente a 110 
e tornou-se mais regular. Ao fim d'um quarto 
de hora, a doente depois de sahir da banheira, 
foi envolvida num lençol. 

Sobreveio-lhe um somno calmo e não accor-
dou senão para urinar clara e abundantemente-
A meia noite foi-lhe dado outro banho. Ás três 
horas da manhã, outro. A temperatura marcava 
então 39°. Ás oito da manhã, 38°,6. 

No segundo dia o pulso e os symptomas gra
ves melhoravam. 

Prescreveram-se mais ainda quatro banhos 
e no dia seguinte, decimo primeiro da doença, 
a temperatura estava a 37°. Estado geral satis
fatório. Fahi a pouco, a doente começou a ali-
mentar-se e veio a convalescença e a cura. 
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Pneumonia, broncho-pneumonia e bronchite capillar 

Um dos grandes perigos n'estes estados está 
no coração. 

Sendo a fallencia cardíaca para receiar, é em 
primeiro logar para o myocardio que o medico 
deve dirigir a attenção. Os tónicos estão pois 
bem indicados. 

Os saccos com gelo sobre a região cardíaca, 
pela sua acção estimulante, também podem ser 
aproveitados com vantagens. 

O envolvimento do tliorax por meio de toalhas 
molhadas em agua fria produz, alem do abaixa
mento therrnico etc., uma acção revulsiva pul
monar, muito enérgica e aproveitável. 

Facilita a desobstrucção bronchica, combate 
a atelectasia e descongestiona o pulmão. 

Á constricção brusca dos vasos periféricos 
succède a dilatação, produzindo effeitos deriva
tivos análogos aos de um grande sinapismo e a 
prova é que quando se retiram as compressas, 
nota-se que a pelle é a sede de uma viva rube-
facção. « Os banhos tépidos sinapisados são os que 
melhor provam n'estes estados » (Gaston Lyon). 

Dado o caso de apparecerem os estados ataxo-
adynamicos, ha indicação dos banhos. 

Na pneumonia unilateral muito extensa, ou 
na pneumonia dupla, devemos vigiar com toda 
a attenção a applicação hydriatrica, empregando 
somente n'estes casos as toalhas molhadas re
petidas vezes. 

5 



OBSERVAÇÃO III 

Barth.—Sociedade medica dos hospitaes.—Pneumonia 

(Resumida) 

F., 33 annos, florista. Entrou em 28 de maio 
de 1888 para o hospital Tenon. 

A doença principiou em 25 de maio por um 
arrepio de frio, febre e dyspnêa intensa sem 
pontada. 

Dia 26. —Tosse frequente e dôr viva na espá
dua direita ; sede e delírio de noite. 

Dia 27. — Dyspnêa mais forte ; escarros vis
cosos amarellados. 

Dia 28. —Abundante erupção de herpes labial 
— Temp., á tarde, 39°,3. 

Dia 29.—Temp., de manhã, 39°,8. Signaesde 
induração pneumónica do lobo superior direito ; 
matidez e sopro tubar na fossa supra espinhosa. 

Vesicatório e sulfato de quinina. 
Temp., á tarde, 40°,9. 
Dia 30. —Temp., de manhã, 40°,6. 
A pneumonia estende-se para a axilla e para 
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a base. Dyspnea intensa, escarros viscosos, cor 
de telha. Lingua branca, pelle quente e secca. 
Pulso 112. 

Ventre abaulado, constipação. Temp., á tarde, 
40°,8. 

Dia 31.-Temp., de manhã, 41°,3. Delirio de 
noite e adynamia pronunciada. 

A doente urina por si. Quarenta e dois mo
vimentos respiratórios por minuto. 

Escarros mais carregados. A bepatisação ó 
completa na metade superior do pulmão direito 
e ha engorgitamento diffuso até á base. Lingua 
muito suja, leitosa ; pulso 116, molle e depres-
sivel ; urinas fortemente albuminosas. 

Foi prescripto um banho a 27°, progressiva
mente resfriado até 20° no espaço d'um quarto 
de hora; repetição de quatro em quatro horas. Só 
se deram cinco banhos. Depois de cada banho 
houve um abaixamento thermico de Io. 

Ás sete da tarde temp. 40°, pulso 110. 
Ainda um pouco de delirio. 
1 de junho. —Melhoramento do estado geral ; 

fácies calmo, respiração menos penosa, pulso 
egual e regular a 110, temp. 39°. A extensão da 
pneumonia limita-se. Temp., á tarde, 40°,1-

Continuação do mesmo tratamento. 
2 de junho. —Ainda algum delirio. 
Temp., de manhã, 38°,6. Pulso 100, movi

mentos respiratórios 48. A resolução começa 
pelo vórtice, e o estado geral melhora. Mesmo 
tratamento. 

Dia 3. —Antes de cada banho da noite, temp. 
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38°,5 Ás nove horas da manhã 37°,4, pulso 80, 
respiração 40. 

Os signaes de resolução accentuamse : o 
sopro tubar desapparece e a expectoração torna
se muco purulenta. Temp., á tarde 38°. Banhos 
de seis em seis horas. 

Dia 4. —Estado geral mais regular. 
Temp. 38n,2, pulso 100 e respiração 33. 
Lingua boa. Coração regular. Desappareci

mento do sopro. Respiração ainda um pouco 
rude, com ralas crepitantes numerosas em cirna, 
mais raras em baixo. 

Dia 5.—Temp., 37°, 6, pulso 90 e respiração 
28. Suppressão dos banhos. 

Dia 6. — Apyrexia completa. A doente entra 
em convalescença. 

No dia 2*2 deixou o hospital. 

Grippe 

Algumas vezes esta doença apresenta uma 
symptomatologia idêntica á da febre typhoide, 
unicamente com umas pequenas variantes. 

Quantos medicos se teem enganado, julgando 
tratar uma dotlnenenteria, quando é certo esta
rem em presença de casos de grippe ! Senão 
leiaso a observação abaixo publicada e ouçase 
também o que diz Lemoine : i1) « As primeiras 

(*■) Citado na these Formas clinicas da grippe, A Vieira, 
Porto, 1899. 
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manifestações da epidemia de 1891-92 revestiram 
exclusivamente o typo typhico. A semelhança 
dos symptomas observados com os da dothienen-
teria foi tal, que não tendo eu conhecimento da 
invasão da grippe em Lille, pensei primeira
mente na febre typhoïde e não pude rectificar 
o dignostico senão alguns dias mais tarde-.. O 
inicio é brusco : calefrios repetidos, cephalalgia 
e dores musculares. 

Epistaxis, vertigens e vómitos podem succé
der a estes symptomas. A constipação, no prin
cipio, é a regra... o ventre é abaulado e as 
manchas róseas não são raras. O baço é hyper-
throphiado e doloroso. » 

J. Teissier, Delezeune e Pelou também teem 
encontrado muitas vezes, na grippe, as manchas 
róseas lenticulares. 

A duração do periodo de estado é menor, em 
geral, na grippe do que na dothienenteria. 

É contra as formas malignas, ataxo-adynami-
cas da doença de que nos occupamos que se 
deve empregar a hydroterapia. 

r 
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OBSERVAÇÃO IV —Pessoal 

Grippe e broncho-pneumonia 

Marcellina cie Jesus, de 23 annos de idade, 
moça de lavoura, entrou para a enfermaria n.° 1 í 
do hospital de Santo Antonio do Porto no dia 24 
de abril de 1906, queixando-se de febre, que
brantamento geral e prostração. 

A doença actual começou a manifestar-se no 
dia 14 d'abri!. Pouco a pouco sentiu arrepios de 
frio e dores de cabeça bastante fortes, não dor
mindo n'essa noite, perdendo o appetite e não 
podendo andar por ter muita fraqueza nas 
pernas. 

Dia 15 (fabril —Começou a sentir catarrho 
oculo-nasal. Em razão do seu mau estado geral, 
aconselharam-lhe um purgante, sinapismos nas 
barrigas das pernas e que recolhesse á cama. 

Os symptomas do dia antecedente aggrava-
ram-se. O purgante produziu uma evacuação 
moderada, havendo em seguida constipação que 
persistiu até ao fim da doença. 

Desde 16 até 23 (fabril. —Durante este tempo 
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esteve recolhida na cama em casa d'uma famí
lia no Porto. Teve uma ligeira epistaxis num 
cTestes dias, mas não pode precisar a data. 

Dia 24. — Entrada da doente para o hospital. 
0 seu estado geral era inquietador, a anorexia 
absoluta, a sede viva, a prostração completa e 
a doente mal respondia ás perguntas que lhe 
eram feitas. N'essa occasião teve uma segunda 
epistaxis. Havia ineteorismo generalisado que 
com diíficuldade deixava perceber pela percussão 
uma hypertbrophia do baço. Á palpação das 
fossas ilíacas, notava-se um leve gorgolejo o em 
todo o abdomen havia, pela pressão, dòr egual-
mente repartida. A lingua era secca e saburrosa 
na parte média dorsal, mas vermelha tanto na 
ponta como nos bordos. A. auscultação indicava 
a presença de numerosos sibilos e roncos em 
todo o pulmão direito, bem como algumas ralas 
subcrepitantes finas. No pulmão esquerdo havia 
somente alguns roncos e sibilos. A doente tossia 
e respirava com anciedade. A temperatura era 
de 39°,8. 0 pulso dava 120. 

Recolhida á enfermaria n.° 11, começou a 
ser medicada pelo clinico interno de serviço, 
em virtude de o director da enfermaria estar 
ausente. 

Attendendo aos sympfomas typhoides predo
minantes, á notável elevação thermica e aos 
symptomas broncho-pulmonares, foi-lhe pres-
cripta a seguinte applicação hydrotherapica : 
banhos a 26" centig., todas as vezes que a tem
peratura axillar, regularmente tomada de 1res 
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em três horas, ultrapassasse 39". A doente seria 
retirada da banheira logo que sobreviesse o arre
pio. 

Regimen lácteo, limonada de vinho e hóstias 
com benzo-naphtol. 

Dia 25. — Apparecimento de algumas man
chas róseas lenticulares no abdomem, o que 
convenceu o referido clinico de que se tratava 
de uma dothienenteria. 

Isto vinha confirmar as suspeitas. 
Em razão da constipação continuada, foi-lhe 

prescripta uma dose de calomelanos que tam
bém aproveitaria como antiseptica. 

Desde 26 até 29. — Notou-se durante estes 
quatro dias que a temperatura não tinha ten
dência a persistir abaixada depois dos banhos, 
o que fez com que estes fossem dados a 22° 
centig. e por fim a 20" até sobrevir o arrepio, 
facto que necessitava dez minutos. 

No dia 28 desappareceram as poucas man
chas róseas. A analyse da urina revelou um 
gramma de albumina. 

Dia 30. — A doente foi transferida a meu pe
dido para a sala n.° 8, clinica medica. Verifica-
ram-se symptomas de focos de broncho-pneu-
monia, principalmente na face posterior do 
pulmão direito, perto da base. 

A auscultação indicava numerosas ralas hú
midas de medias bolhas, sibilos e roncos. Á per
cussão, notavam-se também alguns pontos com 
diminuição da sonoridade natural. Os raros es
carros eram muito pouco arejados, mas íibri-
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nosos e levemente estriados de sangue. Á aus
cultação do pulmão esquerdo somente se ouviam 
alguns roncos e sibilos e muito poucas ralas hú
midas, de bolhas pequenas. O pulso accusava 
dicrotismo. Existia tosse, sem ser muito fre
quente. A lingua era tremula, fuliginosa e mui
tíssimo sêcca. Nova dose de calomelanos. A 
doente delirou durante a noite passada, levan-
tando-se da cama e querendo ir para a janella. 

Dia 1 de maio. —Delírio durante a noite. Pros
tração absoluta em todo o dia. A doente está 
completamente alheia a tudo o que se passa em 
torno de si. Asthenia completa. Todos julgam 
tratar-se de um caso fatal. 

Por causa dos phenomenos thoracicos foi-lhe 
formulada uma poção de terpina e benzoato de 
sódio, bem como para applicação local uma ca
taplasma sinapisada. 

Em virtude da temperatura não ceder, dei
xei sobrevir o arrepio no banho, permanecendo 
a doente com elle durante dois minutos immersa 
na agua. Eoi-lhe colhida urina directamente na 
bexiga, bem como sangue na veia mediana ce-
phalica esquerda para analyses clinicas, visto ser 
preciso fazer umas demonstrações bacterioló
gicas ao curso de medicina sanitaria de que 
eu fazia parte. Operou o Prof. Dr. Souza Junior. 

Dia 2 de maio. — A doente urina na occasião 
eni que está immersa na agua. Já nos dias an
teriores isso tinha acontecido. Applicação, á 
tarde, de um clyster, a 18°, glycerinado. Injecção 
subcutânea de estrychnina. Suores abundantes 
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que continuaram durante a noite. Foram colhi
das fezes para analyses. 

Dia 3 de maio. —Continuação do mesmo tra
tamento: banhos, benzonaphtol, poção de ter-
pina e benzoato de sódio, e dieta láctea com 
limonada. O aspecto geral é melhor e os signaes 
thermometricos e estetoscopicos indicam um 
principio de resolução. Nota-se a presença de 
uma escara, do tamanho de meia palma da mão, 
na região espinal do omoplata esquerdo. Foi-lhe 
feito o penso. 

4 de maio. —0 melhoramento é manifesto. A 
analyse microscópica das culturas feitas com 
sangue e urina revelou a presença de staphylo
coccus. 

As fezes accusaram a presença de bacillos. A 
séro-reacção de Widal foi negativa : O soro san
guíneo da doente não agglutinava os bacillos de 
Eberth Graffky nem a 1 %, nem a Yso, nema Vw-

Feitas culturas dos micróbios da urina, san
gue e fezes em meios apropriados, viu-se que 
as colónias microbianas formadas não se agglu-
tinavam pelo soro typhico existente no labora
tório. Umas experiências de contra-prova feitas 
com produetos laboratoriaes indicaram que estes 
eram de boa qualidade. 

5, 6 e 7 de maio. — Melhor aspecto geral e 
local. A doente começa a responder com mais 
precisão ás perguntas que lhe são feitas. A re
solução broncho-pulmonar accentua-se cada vez 
mais. O tympanisrao abdominal está quasi ex-
tincto. 



76 

Dia 8 de maio. — Nova colheita de sangue na 
veia mediana. 

0 exame microscópico dos escarros demonstrou a 
presença do bacillo de Pfeiffer. 

Dias 9 e 10 de maio. — A temperatura veio 
para a normal e a doente entrou em convales
cença. 

A reacção de Widal foi novamente nega
tiva 0). 

Infecção puerperal 

Vincent, Chabert, Mace o Tarnier são os 
auctores francezes que nos u*. timos tempos se 
teem occupado com mais auctoridade do 
assumpto. 

Chabert (Lyon 1884) apresenta na sua these 
vinte oito observações de tratamento da febre 
puerperal pelos banhos frios. 

Este tratamento foi inaugurado pelo Prof. 
Vincent, de Lyon, na Maternidade onde grassava 
uma epidemia grave de infecção puerperal. 

N'estes vinte oito casos, os banhos foram asso-

(i) É capital, quando se quer estudar a acção da hydro-
therapia sobre a diurese, medir t) volume diário das urinas 
e formar um graphico. 

Quiz fazer isso, em relação á presente observação, mas 
foi-me completamente impossivel em virtude da doente uri
nar algumas vezes na cama, bem como durante a immersao. 
Ainda assim pude medir no dia 26 de abril 700<* e no dia 
6 de maio 1500. 
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ciados ás irrigações e ao sulfato de quinina. 
Das vinte oito doentes morreram três. Uma por 
pyohemia com embolia pulmonar e as outras 
diias só principiaram a ser tratadas ao vigési
mo quarto dia. 

Esta these é, pois, uma eloquente demons
tração do valor da hydrotherapia. 

Além de muitos outros, também o medico 
allemão Runge tratou quarenta casos por este 
methodo, tendo só duas mortes: uma, por 
eclampsia, e outra por phlegmatia alba dolens. 

Em que formas de infecção puerperal se de
vem empregar os banhos ? 

Não é necessário empregal-os nas formas 
attenuadas e localisadas em que as irriga
ções, etc., fazem com que a cura sobrevenha. 

Mas desde que os symptomas de septicemia 
grave, ataxo-adynamicos, sobrevenham, ha in
dicação formal do seu emprego. 

A phlegmatia alba dolens e as infecções em 
que ha grandes variações thermicas diárias, 
indicando pyohemia, são contra-indicações. 



OBSERVAÇÃO V 

G h a b e r t 

(Resumida) 

11., 19 annos de edade, primipara. Parto nor
mal em 13 de março. Dequitadura natural. 
Laceração da forquilha; lavagens e pensos es-
terilisados. 

Dia 21. —Cephalalgia ligeira e lochios sero-
sanguineos, pouco abundantes. Pulso accelerado. 
Temp. 41°,4. Banhos frios. 

Dia 22. —Aspecto typhico — Pulso 120. De
pressão considerável das forças. Abdomen molle. 
Utero, três dedos abaixo do umbigo. Os lochios 
supprimiram-se. O toque nada revela de especial. 

Dia 23. — Leve melhoramento. A prostração 
é menor. Os banhos são bem supportados pro
duzindo grande allivio. 

O melhoramento continua até á cura com
pleta. A doente tomou ao todo trez banhos, a 
28o —nove, a 25o—e quatro, a 22°. 

Reflexão de' Chabert. « Este caso é um dos 
mais próprios para provar a acção dos banhos 
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frios. Durante seis dias, a temperatura oseillou 
entre 38" e 39°,2. No sétimo dia, a temperatura 
subiu a 4l°4, com os symptomas cTuma grande 
septicemia. Os banhos melhoraram o estado 
geral e em seis dias a temperatura foi norma
lisa da. 

Erisipela 

Esta doença deixou hoje, deante dos meios 
antisepticos adoptados, de ter a gravidade eme 
tinha d'antes. 

Os banhos frios ou tépidos constituem um 
meio heróico de cura, quando o estado geral— 
adynamia ou ataxia — ou a hyperthermia exces
siva assim os reclamarem. 

Rheumatismo cerebral 

No decurso d'uma febre rheumatismal, prin
cipalmente quando se não usa o salicylate, appa-
recem algumas vezes symptomas que attrahem 
a attençâo do medico para os centros nervosos. 
O doente começa então a apresentar agitação, 
delirio, prostração ou insomnia. 

O pulso começa a dar 130, 140 ou mais pul
sações irregulares. 

A cephalalgia, a rigidez da nuca, a dyspha
gia, etc., fazem ás vezes desconfiar da menin
gite. A hyperthermia n'estes casos é considerá
vel. Oscilla entre 41° e 43°. Os phenomenos 
congestivos e dolorosos do lado das articulações 
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desapparecem. Ora, todas as vezes qiie numa 
febre rheumatismal se verificarem os sym-
ptomas atraz descriptos, é preciso recorrer á 
heróica medicação pelos banhos frios. 

Este tratamento tem produzido em casos de 
extrema gravidade curas eme não eram espera
das (Dujardin Beaumetz, Gaston Lyon, etc.). 

Masson (these, Paris, 1877), em quinze casos 
de rheumatismo cerebral teve 13 curas. 

Trier (de Copenhague), tratando onze casos 
pelos banhos frios, teve oito curas. 

Estas estatísticas demonstram bem o valor 
do methodo n'estes estados mórbidos. 

« 



OBSERVAÇÃO VI 

These K"assjn.— Paris, 1S77 

(Resumida) 

M., 52 annos, foi atacado em fins de julho 
de 1876 d'uma febre rheumatismal. 

3 de agosto. — Articulações invadidas, febre 
e principio de endocardite. 

Dias 4 ë 5.—Febre augmentada. Delirio. Ar
ticulações pouco sensíveis á dôr; agitação extre
ma, loquacidade incessante. 0 delirio augmen-
tou apesar do doente ter tomado brometo de 
potássio e de se llie terem posto sanguesugas 
nas apophyses mastoideias. 

Dia 6. — Face anciosa, li vida; olhos injecta
dos, pupilas insensíveis á luz. Mãos trémulas. 
Sobresaltos tendinosos. A doente move, sem dôr, 
as articulações. Temp, axillar, 4l°,4; pulso 112. 

Banho a 24°, resfriado progressivamente até 
20°, e de meia hora de duração. 

Depois do banho, temperatura axillar 38°. 
O delirio cessou, bem como a agitação. Três 
banhos de noite, 
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Dia 7. — O melhoramento é evidente. A 
doente responde bem ao que lhe perguntam. 
Temp, axillar, 38,4; pulso, 84. Dois banhos du
rante o dia; depois do banho a doente dorme. 
Á tarde as articulações incham e tornam-se do
lorosas. 

Dia 8.— Sétimo e ultimo banho. Á sabida 
da banheira a doente accusa bem estar e a lu
cidez é perfeita. Um quarto de hora depois, tem
peratura 35°,6. A partir d'esté dia a cephalalgia 
cessou, apparecendo o appetite e gradualmente 
a convalescença. 

A hydrotherapia também tem sido empre
gada em diversos estados, como o tétano, a fe
bre amarella, etc. O seu fira é abrandar a agi
tação, baixar a temperatura, etc., como nas 
outras pyrexias agudas. 

Nas lithiases biliar e renal, os banhos tem
perados produzem effeitos calmantes, mas por 
causa dos movimentos imprimidos aos doentes 
sobreveem ás vezes paroxismos dolorosos. 



CONCLUSÕES 

i.a—A hydrotlierapia actua por intermédio 
do systema nervoso. 

2." — A acção mais favorável produzida nas 
pyrexias infecciosas agudas pela hydrotherapia 
sobre o organismo, é a abundante diurese que 
elimina as toxinas e os outros productos de in
toxicação. 

3." —O tratamento hydrotherapico, tonifi
cando o systema nervoso, régularisa os movi
mentos respiratórios e cardíacos, e abaixa a tem
peratura d'uma maneira sufficiente. 

4.° — A hydrotherapia deve ser applicada 
systematicamente na febre typhoide e no typho 
exanthematico, e symptomaticamente nas outras 
pyrexias. 

5." — A hyperthermia excessiva, prolongada, 
e os symptomas typhoides são os seus indica
dores. 
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G." — A forma clinica, a idade do doente, o 
estado do seu coração, etc, dizem-nos qual o 
processo hydriatrico a empregar. Quer dizer, é 
preciso lazer um estudo profundo de cada indi
vidualidade mórbida. 

7." —As complicações pulmonares e renaes 
são prevenidas ou melhoradas pelos banhos. 

8.a —0 uso de bebidas abundantes favorece 
a eliminação dos productos de intoxicação. 

9.»_As contra-indicações são relativamente 
raras. 



PROPOSIÇÕES 

Anatomia—0 masseter e o pterygoideu interno formam 
um musculo digastrico. 

Physiologia—A profissão e o clima mostram a ração 
alimentar. 

Pathologia geral—0 colibacillo, moderadamente viru
lento, defende o intestino contra a invasão das espécies pa-
thogenicas. 

Therapeutica —A hydrotherapia, nas formas typhoïdes 
das pyrexias agudas, é uma medicação heróica. 

Anatomia pathologica — A natureza faz cirurgia por 
meio da inflammação. 

Pathologia externa —A arthrite blenorragica pôde si
mular a febre rheumatismal. 

Pathologia interna —Toda a pyuria aseptica deve fazer 
desconfiar de bacillose urinaria. 

Hygiene —O progresso d'esta sciencia deriva do da phy
siologia e da bacteriologia. 

Operações—Nas kelotomias inferiores, adoptarei a po
sição de Trendelenburg. 

Clinica medica — As manchas róseas abdominaes, mesmo 
associadas a outros symptomas clínicos, não caracterisam a 
dolhienenleria. 

Clinica cirúrgica — Ha três variedades de vómitos con
secutivos a laparotomias : chloroformicos, de dilatação aguda 
do estômago e peritoniticos. Cada uma reclama um trata
mento especial. 

Partos — Ao fazer uma versão, terei sempre em vista que 
o dorso do feto fique collocado anteriormente. 

Medicina legal — Os signaes de probabilidade de gravi
dez, em partos, são causas d'erro em medicina legal. 

Visto PúAe imprimir-se 
A. Placido da Coda. Moraes Caldas. 
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ERRATAS 

Pag. -1, Unha 18, onde se lê — suit leia-se — suite 
, - ' 31, » 4, » » »—para typhoïde leia-se — pa-

ratyphoide 
„ 33 » 8, » » » — miúdo leia-se — miude 
, 4i ' » 7, » » »—pulsaçãoleia-se—propulsão 
,, 4l ' » 25, » » » — apyrecticas leia-se — apyre-

ticas 
» 53 s 45 » » » —syntomaticamente leia-se — 

symptomaticamente 
» 60 » '29, » » » —hemorragias leia-se — he

morrágicas 
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