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INTRODUCÇÃO 

Simples descripção d'um caso de febre 
typhoide atypica, tal é o assumpto destinado 
a preencher as paginas regulamentares da 
nossa dissertação. 

Convencidos nós estamos de que a pri
meira impressão a assaltar o espirito dos 
leitores d'esté modestissimo trabalho, será 
de sorte a classiíical-o de insignificante pelo 
thema que é vulgar e assaz conhecido. 

De facto, a febre typhoide pela sua an
tiguidade registada na pathologia medica, 
que interesse ou enthusiasmo pôde desper
tar ao clinico que nos tempos d'hoje apenas 
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procura com avidez as novidades da medi
cina? Mas, se a vulgaridade do assumpto e 
a pobreza da linguagem são os únicos pre
dicados a acompanhar e recommendar este 
modesto livrinho, representa elle um tra
balho de observação pessoal e está de molde 
a satisfazer os limitados e muito restrictos 
recursos do nosso eu. 

A principio sentimos desejos de disser
tar por forma bem diversa d'aquella que 
por fim viemos a resolver, se bem que então, 
como sempre, nunca alimentássemos espe
rança ou louca vaidade de confeccionar uma 
obra que pelo seu mérito scientifico ou lit— 
terario nos conduzisse á i m mortalidade. 
Após, porém, seria reflexão, ponderosos 
motivos vieram perturbar os nossos desejos 
e determinar a nossa vontade a este modo 
de proceder. 

Entre as razões de mais vulto se destaca, 
em primeiro logar, a fraqueza do nosso es
pirito. Por certo que, se nos abalançásse
mos a empreza difficil, nos propuzessemos 
resolver algum dos muitos problemas que 
o vastíssimo campo das sciencias medicas 
ainda actualmente contem, o nosso débil 
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infellecto fraquejaria e não arrostaria até 
final com similhante encargo. Audácia in
desculpável seria essa, tentar desbravar a 
minima porção d'esses terrenos problemá
ticos, quando é sabido que na cultura d'esses 
áridos terrenos andam envolvidos muitos 
homens de sciencia, de intelligencia lúcida 
e fulgurante, de sobejo conhecidos, e que 
quasi em vão teem empenhado o alto valor 
das suas faculdades intellectuaes. 

O argumento exposto é dos que reputa
mos de mais valia para desculpa da sim
plicidade que reveste esta dissertação, mas 
quando elle por si só não baste á sua defe-
za, outros possuímos que devem ser de or
dem a conseguir a benevolência do meri-
tissimo jury que tem de avaliar este trabalho 
e sobre elle lançar o seu oeridiôtam. 

São essas razões—a escassez do tempo 
e o justo motivo da nossa doença. 

F'eitas estas breves considerações sobre 
a importância do assumpto d'esta disserta
ção, vamos tentar pôr em evidencia, n'esta 
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rápida introduoção, os pontos princïpaes que 
nos moveram a executal-a. 

Não ha na medicina quem ignore a faci
lidade com que, em mais ou menos curto 
espaço de tempo, pôde fazer-se o diagnos
tico d'uma febre typhoide, sciente dos diver
sos symptomas que se vão desenrolando 
atravez dos seus diversos períodos evoluti
vos. Basta recordar a marcha thermica e a 
serie de symptomas tão especiaes e caracte
rísticos d'esta doença infecciosa, quando ella 
se apresenta com a sua forma typica, para 
que o clinico, immediatamente e sem a me
nor hesitação, possa affirmai' a sua exis
tência. 

Mas, se por vezes esta circumstancia 
feliz succade, em muitas outras o medico se 
vêr odeado de embaraços e difíiculdades, e 
casos apparecem na clinica aldeã em que a 
impossibilidade do diagnostico se dá. Lem
bremos, no sentido de comprovar esta as
serção, o facto de na antiguidade, antes da 
descoberta do bacillo de Eberth, os medicos 
d'esse tempo confundirem sob designações 
diversas as modalidades différentes d'uma 
mesma doença e também a multiplicidade 



i l 

de casos anómalos que actualmente referem 
os compêndios de pathologia. 

Em quasi todos os livros de clinica me
dica, após a descripção d'uma doença e 
apresentação das suas variedades clinicas, 
surge a recommendação especial de que é 
preciso ter sempre presente o principio ha 
muito estabelecido e por esta forma enun
ciado— existem doentes e não doenças. 

E, com eífeito, assim succède. Uma 
mesma doença pôde apresentar-se sob as 
formas as m-ais diversas e, se casos ha em 
que um conjunto de symptomas nos dirige 
a um diagnostico seguro, outros não menos 
frequentes apparecem em que esse diagnos
tico ficaria duvidoso e obscuro, se não vies
sem prestar-nos auxilio os conhecimentos 
que trabalhadores infatigáveis, n'estes últi
mos ívnnos, teem legado ã sciencia. Sabido 
como está que grande numero de doenças 
infecciosas se manifesta por symptomas os 
mais variados e, em geral, communs á 
grande parte d'essas enfermidades, como 
precisar o diagnostico na falta de sympto
mas pathognomonicos da verdadeira doen
ça? A apparição do agente etiológico seria 
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,n'esta embaraçosa situação o único elemen
to que poderia dar-nos a certeza d'um dia
gnostico até então problemático, mas, infe
lizmente, a investigação bacteriológica ó 
quasi sempre muito difficil para clínicos da 
aldeia, desprovidos dos materiaes indispen
sáveis a essa pesquiza e muitas vezes des-
conliecedores da teclmica propria. 

N'estas deploráveis circumstancias que 
acabamos de referir, deparou-se-nos o caso 
clinico que constitue materia d'esté trabalho. 
Mas, por ventura nossa, este caso vinha 
sendo tratado desde o seu principio pelo 
illustre medico Dr. Matheus Pereira Pinto, 
porque, forçoso ó confessar, se não fora a 
sua muito conceituada e auctorisada opi
nião, sem duvida nos veríamos na penosa 
condição de ficar por bastante tempo expe
ctante, até que algum signal ou symptoma 
característico nos viesse elucidar e indicar 
o caminho de chegar ao diagnostico. 

A sua longa pratica clinica, conscien
ciosa e inteligentemente adquirida, possuia 
jã a observação de alguns casos análogos 
pela symptomatologia ao actual e era em 
nome d'ella que o dis ti neto clinico podia af-
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firmar, de modo positivo e seguro, a exis
tência d'uma febre typhoide. 

Foi de verdadeira, surpreza para nós este 
diagnostico, porquanto este caso ia consti
tuir uma variedade clinica, até então por 
nós ignorada, e bastante afastada das varie
dades conhecidas e expostas na litteratura 
medica. E, como seja possível a repetição 
de facto idêntico, julgamos do nosso dever 
fazer o seu estudo e apresental-o á publici
dade. Constituirá este caso, pelo seu conhe
cimento, o único meio de diagnostico da 
dothinienteria, dada a casualidade de o cli
nico se encontrar nas circumstancins já re
feridas— falta de elementos syrnptomaticos 
e de materiaes de exploração. 

E' de importância capital o conhecimen
to das formas anómalas de algumas doen
ças, não só pelas vantagens que um bom 
diagnostico pôde trazer para o clinico, como 
pelos benefícios que d'elle resultam para o 
paciente. A instituição do verdadeiro trata
mento, estabelecido logo de começo, é em 
grande numero de enfermidades a maneira 
de evitar muitas vezes um funesto aconte
cimento. E, sendo a febre typhoide uma 
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d'essas doenças em que a mortalidade tem 
diminuído de modo surprehendente, graças 
ao emprego opportimo da sua medicação 
apropriada, torna-se manifestamente vanta
joso reconhecel-a logo de principio, a fim de 
que a bdneotherapia, o seu tratamento por 
excellencia, seja immediatamente prescripto. 

Com a simples descripção d'uni caso aty-
pico de dothinienteria julgamos, pois, réa
lisai" dois fins— prestar auxilio ao diagnos
tico da febre typhoide e fornecer mais um 
exemplo de cura para addiccionar aos innu-
meros j;'i existentes na parte que diz respeito 
ao tratamento pelos banhos frios. 

Antes, porém, de apresentar o nosso es
tudo de observação, entendemos que não 
deixará de ter cabimento dizer algumas pa
lavras sobre a balneotherapia na febre ty
phoide. 

Crentes nós estamos de que quasi todo 
o mundo medico está convencido da sua 
grande efficacia no tratamento d'esta doença. 
Mas, apezar de ser do dominio geral este 
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preceito therapeutico, é com grande pezar 
que o não vemos realisado em muitas loca
lidades, devido, não sabemos, se á reluctan-
cia por parte dos doentes e de suas famílias, 
se ainda a algum receio por parte do me
dico, como é de suppôr n'aquelles casos de 
pertinaz e inconsciente teimosia. 

No intuito de mais vulgarisai- a hydro-
therapia n'esta doença toxi-infecciosa e por 
que urge terminar com a natural obstina
ção da familia do doente e hesitações por 
parte do medico, vão ser presentes no pro
ximo capitulo ligeiras referencias a este 
assumpto. 



O o n s i t l e m ç õ e s 
s o b r e a, b a l n e o t h e r a p i a 

Vários methodos therapeuticos teem es

tado em voga no tratamento da febre tv

phoide. Desde ■Bouillaud, sectário de Brous

sais, que preconisava a medicação antiphlo

gistic^, a titulo de combater uma phlegma

sia, até Brand que optou pela balneothe

rapia, uma immensidade de processos ap

pareceu, baseados quasi todos em conside

rações theoricas e inspirados por ideias, 
algumas mais ou menos approximadas da 
verdade, outras muito distantes e perfeita

mente erróneas. Brand não marca, porém, 
o termo d'essa tão longa serie de therapeu

2 
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tas empenhados em descobrir a medicação 
mais vantajosa e racional. Ainda depois 
d'elle, outras medicações, com o cunho de 
especificas, deram entrada na therapeutica 
da dothinienteria e entre ellas existe ainda 
hoje a de Duboué que préconisa a cravagem 
do centeio como tratamento curativo e abor
tivo. De todos estes methodos, uns estão 
cahidos completamente em desuso por falta 
de racionalidade no seu emprego e porque 
a pratica tem demostrado a sua pouco ou 
nenhuma efficacia, e outros, tendo perdido 
o seu caracter de especificidade, continuam 
ainda a prestar em alguns casos, valioso 
auxilio—taes são aquelles que systhemati-
camente empregavam as medicações tónica, 
évacuante, antiseptica e antithermica. 

Na medicação antithermica, está incluí
do o methodo de Brand, e se bem que elle 
não pôde denominar-se especifico, na ac-
cepção rigorosa do termo, como pretende 
Dieulafoy, ó sem contestação um dos meios 
antithermicos de mais valor, de inexcediveis 
resultados práticos e pôde dizer-se até, d'uni 
modo absoluto, que nenhum outro methodo 
pôde ser-lhe equiparado. 
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Não se vá, porém, julgar que com Brand 
nasceu a ideia de utilisar a refrigeração no 
tratamento da febre typhoïde. Desde a mais 
remota antiguidade que os banhos frios são 
conhecidos e teem sido applicados nas di
versas pyrexias. Entre os romanos, houve 
um periodo de seiscentos annos em que a 
balneação era a única medicina conhecida. 
Mas, se é verdade, como affirmam muitos 
documentos ainda hoje existentes, que os 
banhos frios vêem de longa data sendo usa
dos para fins therapeuticos, também ó cer
to que o emprego immoderado e inconscien
te da balneação conduziu ao abandono, por 
muito tempo, essa medicação refrigerante. 
Apoderou-se dos medicos d'essas epochas 
distantes e ainda mais das outras classes, 
um tal receio e terror que difficilmente se 
aconselhava ou permittia o tratamento hy-
d ria tico, mesmo quando elle se tornava in
dispensável. E, por tão largo tempo se pro
longou e echoou esse fundamentado receio 
que se julgou que a hydrotherapia havia 
realisado a sua época e não mais regressa
ria como processo therapeutico. Ella estava, 
com effeito, quasi por completo abandonada 
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e parecia não mais poder levantarse do 
abysmo onde medicos inexperientes e au

daciosos a haviam precipitado. 
Porém, n'estes últimos séculos, alguns 

manuscriptos appareceram tendentes a fa

zer resurgir a tão antiga e celebre balneo

therapia. A successão de trabalhos vaese 
cada vez mais accentuando n'esta obra de 
resurreição, até que no século dezoito surge 
a immortal obra do medico escossez Currie, 
tratando cios eííeitos da agua fria nas febres 
e em especial na febre typhoide. 

Apesar de algumas controvérsias susci

tadas pelas affirmações do medico escossez, 
o movimento no sentido da rehabilitação da 
hvdriatria continua e tende a alastrarse 
por todas as nações da Europa. Assim, ap

parece na Italia—Giannini, na Allemanha — 
Reuss, Hufeland e Froelich, Mylius em S. 
Petersburgo e em França distinguese Jac

quez e Leroy, verdadeiros continuadores 
de Currie e percursores de Brand,—toda 
esta plêiade de homens illustres, trabalhan

do na reconstrucção do velho ediíicio des

moronado. Em 1861 —quatorze annos de

pois da, communicação de Jacquez á Socie
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dade de medicina de Bensançon sobre o 
tratamento da febre typhoide pelos refrige
rantes—Brand completa o seu primeiro li
vro que intitula—a hydrotherapia do typho. 
Defensor enthusiasta das ideias de Currie, 
esforça-se e lucta com intrepidez pela vi
ctoria do methodo hydrotherapico, basean
do os seus argumentos na rigorosa obser
vação dos factos. E, depois de incessantes 
estudos e investigações, elle cria e vulgari
sa o seu methodo dos banhos frios que 
acarretou para o seu nome a merecida re
compensa da immortalidade. 

Apezar de muito conhecido o methodo 
de Brand, vamos dizer em que consiste a 
sua pratica e tentar fazer uma rápida apre
sentação dos resultados com elle obtidos. 

O methodo de Brand pôde resumir-se 
n'esta fórmula —dar um banho a 18 ou 20 
graus, de duração approximada de 15 mi
nutos, todas as vezes que a temperatura 
rectal seja de 39°. Esta balneação deverá ser 
instituída logo desde o começo da febre ty
phoide—. Antes, porém, do doente dar en
trada no banho, torna-se conveniente dar-
lhe vinho em caso de grande enfraqueci-



mento e tendência á lipothimia. Durante a 
balneação é preciso praticar ameudadas 
vezes affusões frias sobre a cabeça do doen
te, e como auxiliar da refrigeração deverá 
fazer-se uma ligeira massagem sobre os 
membros e o tronco. O doente não será re
tirado da agua emquanto não lhe sobrevie
rem arrepios, signal certo de que só então 
a temperatura central principia a diminuir 
e a regulação thermica acaba de ser venci
da. Mas, após o apparecimento dos arripios 
elle sahirá do banho, e depois de se lhe en
xugar bem o corpo, envolver-se-ha em leve 
cobertura e apenas constitue a pratica ri
gorosa o aquecimento das pernas e dos pés. 
Compressas frias sobre a cabeça e o ventre, 
renovadas de quarto em quarto d'hora ou 
de cinco em cinco minutos, segundo a in
tensidade da febre, devem sempre existir 
quando haja a combater a cephalalgia, o 
meteorismo e a diarrheia. A alimentação, 
nos primeiros tempos, consistirá unica
mente em caldos e leite. 

Tal ó a pratica ou verdadeiro tratamento 
a fazer nos typhosos, aconselhado por Brand, 

O, seu methodo, tornado de uso corrente 
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em todos os paizes, em nada tem sido mo
dificado até hoje e apenas uma pouca im
portante discordância se levantou na parte 
que diz respeito á temperatura inicial do 
banho. 

E' assim que Tripier e Dieulafoy prefe
rem antes principiar a balnearão á tempe
ratura de 24 graus e ir successivamente 
arrefecendo a agua até que ella attinja 20, 
18 graus e ainda maior abaixamento ther-
mico, em caso de grande resistência do 
corpo á refrigeração. Algumas vezes, affir
mant estes dois grandes mestres, a agua a 
24 graus é suffi ciente para produzir a con
veniente diminuição da temperatura febril 
e não se torna necessário, para conseguir 
esse resultado, recorrer á agua mais 
fria. 

Quanto a nós, quer-nos parecer que não 
haveria grande inconveniência em começar 
por uma temperatura mais elevada, pou
pando assim ao doente a penosa e desagra
dável impressão que lhe causa o contacto 
com um meio tão frio, desde que a agua 
viesse a ser arrefecida a 24, 20 graus, mes
mo mais, e prolongássemos por mais tem-
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po a immersão. Seria apenas questão de 
observar bem a resistência ao arrefeci
mento. 

Mas, pondo de parte esta insignificante 
questão, passemos em ligeira revista as 
consequências advindas da vulgarisação das 
ideias de Currie, depois que Brand conse
guiu introduzir a balneotherapia na pratica 
corrente do tratamento da febre typhoide. 

São os factos constatados em rigorosas 
e sérias observações que demonstram, de 
maneira cabal e completa, os eííeitos gran
diosos e surprebendentes obtidos com esta 
medicação. Surprebende, de facto, ver a 
rapidez com que os diversos symptomas 
d'esta doença infecciosa—perturbações ner
vosas, respiratórias, digestivas e urinarias— 
soffrem immediata e profunda transforma
ção. Desapparecem a cepbalalgia e a insom
nia, a lingua torna-se mais húmida e rosea 
em virtude do reapparecimento das secre
ções salivares e em breve voltam o gosto 
e o appetite, as urinas tornam-se mais 
abundantes e claras, a diarrheia vae dimi
nuindo e suspende-se em breves dias, em-
fim, todo o cortejo alarmante de symptomas 
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se vê dia a dia modificar e melhorar cora 
n applicação dos banhos frios. 

Mas, alem da acção benéfica que as im-
mersões frias exercem, por excitação directa 
dos nervos periphericos e sua repercussão 
sobre os différentes órfãos, a medicação re-
frigerante deixa ver a maior parte do seu 
elleito util com a diminuição permanente 
da temperatura febril que ella réalisa. A 
hyperthermia do sangue traz quasi sempre 
em consequência perturbações funccionaes 
e alterações profundas nos órgãos em vir
tude da viciosa nutrição que o sangue pro
duz em taes condições de aquecimento. Ora 
é evidente que todas estas complicações, 
causa, da grande mortalidade dos typhosos, 
deixarão de ter logar, se conseguirmos abai
xar a temperatura febril pelo emprego de 
qualquer meio antithermico. E, para con
seguir este fim, não ha processo melhor que 
o da applicação da agua fria. A balneothe-
rapia é a medicação antipyretica por excel-
lencia por quanto ella actua não só sobre a 
eliminação do calórico, mas também sobre 
a sua formação, exercendo acção sobre os 
centros thermogeneos e estabelecendo a re
gulação thermica. 
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Está averiguado que, grande numero de 
vezes, o cyclo evolutivo da febre typhoide 
se effectua em menos tempo quando ella é 
tratada pela medicação hydriatica e também 
está demonstrado que as complicações fu
turas são quasi sempre evitadas por este 
methodo de tratamento, quando d'elle se faz 
uso logo de começo. Attribue-se estes factos, 
talvez com algum fundamento, á influencia 
nociva que a apyrexia poderá exercer sobre 
o desenvolvimento dos germens bacterianos. 

Eis aqui ennunciadas, de maneira muito 
succinta, os progressos obtidos com o em
prego da hydrotherapia. Esta medicação, 
diz Dieulafoy, não tem somente por fim 
afastar accidentes já declarados, ella modera 
a doença, modifica-lhe a marcha, equilibra-
lhe as manifestações e atténua a virulência 
do bacillo. Não é, portanto, uma medicação 
reservada para alguns symptomas espe-
ciaes, ella constitue quasi todo o tratamento 
da febre typhoide. 

Nada mais eloquente, para comprovar 
a sua efficacia, do que os números accusa-
dos pelas estatisticas, sobre a mortalidade. 

Emquanto pelos outros tratamentos a 
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mortalidade era de 18 e 20 por cento, ella 
encontra-se reduzida a 5 e 6 por cento de
pois da applicação do methodo de Brand. 

E, affirma Tripier, quando os doentes, 
puderem ser tratados por esta medicação 
desde o principio da invasão typhica e se
jam com rigor observadas todas as orde
nações do methodo, ella baixará talvez a 
3,5 ou 3 por cento. Parece que pouco mais 
é para desejar. 

Quanto as numerosas contra-indicações 
imputadas a este methodo pelos seus adver
sários, ellas não teem em geral razão de 
existir. Apenas devem ser consideradas ver
dadeiras contra-indicações — a transpira
ção, um considerável enfraquecimento car
díaco ou muito abundantes hemorrhagias. 

Não são todas as hemorrhagias que con
stituem contra-indicação, apenas aquellas 
que por sua extrema abundância e frequên
cia, possam conduzir á syncope. Emquanto 
ao estado cardiaco, é ainda possivel estabe
lecer a medicação hydriatica, se com o uso 
dos tónicos pudermos conseguir levantar as 
forças do coração. 



H i s t o r i a d a d o e n ç a - I M a g n o s t i e o 
— T r a t a m e n t o — l í v o l u ç ã o 

Em cumprimento a um dever de ami
zade, partimos d'Águeda n'uma quinta-fei-
ra, 13 de agosto, em companhia do muito 
distinoto clinico Dr. Matheus Pereira Pin
to, medico do partido municipal e dirigi mo
nos a Barro, logar e freguezia a cerca de 
uma légua de distancia. 

Era n'esta povoação que residia e se 
achava enfermo o nosso muito presado 
amigo Dr. Abilio Pereira Pinto, advogado 
illustre e digno notário no concelho de Oli
veira do Bairro. 

Durante o curto trajecto, que medeia 
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entre a villa e a terra de residência do nos
so doente, travamos conversa coin o illustre 
medico sobre o estado de saúde de sen ir
mão. 

Aíígurava-se-lhe Je gravidade esto caso 
em virtude da marcha irregular da tempe
ratura e, ainda que não tivesse feito o.ver
dadeiro diagnostico, tinha já algumas pre-
sumpções sobre a existência d'uma febre 
typhoide. Mm seguida passa a fazer a des-
cripcão circumstanciacla dos symptoinas da 
doença, que considera anómala, e que de
veras nos impressionaram. Mas, com fran
queza o confessamos, não podia convencer-
se o nosso espirito de que, em realidade se 
tratava dVim caso de dothinienteria, pois 
os nossos conhecimentos medicos não per-
mittiam asseverar o diagnostico d'essa 
doença, em face d'uma symptomatologia 
tão deficiente e pouco caracleristica. M foi 
debalde que tentamos, por muito tempo, 
harmonisai' o quadro symptomatico com 
as manifestações habituaes da infecção ty-
pica. 

O quadro symptomatico de que o dis
tincte medico nos deu conhecimento é o 
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mesmo, apenas com pequena divergência 
de intensidade, -d'aquelle que observamos 
na nossa primeira visita ao doente. Elle 
vae, portanto, descripto no proximo capi
tulo. 

No dia 9 de agosto de 1903, regressando 
das suas occupações de notário, o nosso 
querido amigo Dr. Abilio Pereira Pinto foi 
acommettido por uma violenta cephalalgia, 
acompanhada de grande falta de forças, 
intolerância gástrica e ausência de appetite, 
que o obrigaram a recolher-se ao leito. 

E' um homem robusto, de grande es
tatura e desenvolvida musculatura e contn 
approximadamente quarenta e cinco annos 
de edade. Nunca teve doença de gravidade 
e também não possue nos seus anteceden
tes hereditários moléstia alguma digna de 
ser mencionada. 

Em resposta ás nossas interrogações o 
illustre enfermo refere que, oito dias antes 
de recolher á cama, se havia mergulhado 
em um tanque de agua bastante fria e que, 
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dois dias depois d'esté facto, principiou a 
sentir algum cansaço, manifestandose a 
fadiga principalmente nos membros infe

riores e impedindoo de fazer grandes mar

chas. Havia notado também uma certa i s 

chialgia que mais lhe aggrava va a difficul

dade de andar. Julgando, porém, a doença 
de pequena intensidade e limitada aquelles 
sofírimentos, continuou, sem tratamento 
algutï), a exercer o seu mister, até que no 
dia 9 se deram os factos acima mencio

nados. 
Desde então até hoje, dia da nossa visi

ta, o seu estado temse aggravado cada vez 
mais. A cephalalgia, mais intensa não tem 
consentido que elle durma, o estômago não 
lhe tolera a mais fraca alimentação e a sede 
atormentao. Não tem sentido suores, as 
urinas teem sido pouco abundantes e sedi

mentosas e a defecação deixou de se effe

ctuai ha três dias. 
Indagando os signaes objectivos, feriu

íiDS a at tenção a enorme dilatação do abdo

men, e feita a percussão abdominal encon

tramos considerável meteorismo e lunie

faccão do baço. 
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A' palpação, porém, mesmo feita pro
fundamente, o nosso doente não manifes
tava o menor signal de dôr. 

A lingua, ponteaguda e tremula, estava 
pastosa, secca, fendida em todas as direc
ções e apresentava uma faixa vermelha es
tendida em todo o diâmetro antero-poste-
rior. Nos dentes havia uma ligeira fuligi-
nosidade que nos pareceu ser devida ao uso 
do tabaco. 

A percussão do thorax não nos dava 
nada de anormal e a auscultação não indi
cava qualquer complicação pulmonar. 

Apenas eram perceptíveis umas peque
nas ralas na parte posterior dos pulmões, 
que nós attribuimos á hypostase, em virtude 
da posição em decúbito dorsal quasi cons
tante do doente. A' auscultação do coração 
observamos uma acceleração dos movimen
tos cardíacos, não existindo lesão apreciá
vel d'esté órgão e tão pouco enfraqueci
mento muscular. 

O thermometro, posto na axilla do 
doente, accusava uma temperatura de 39,5 
graus. O pulso, frequente e amplo, estava 
a 120. 

3 
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Apezar de esta elevação thermica e ta
chycardia accentuada, o doente apparenta 
uma certa serenidade, ainda que se exprima 
com muita difficuldade e o préoccupe cons
tantemente a ideia, de que não poderá resis
tir por muito tempo a este soffrimento. 

Eis tudo quanto foi possível colher pelo 
nosso primeiro exame, feito no intuito de 
obter um diagnostico. 

Abandonado o doente, consultamos as 
tabeliãs que marcavam as temperaturas dos 
dias anteriores e que nós apresentaremos 
mais adeante em quadro. Em seguida a este 
exame da marcha thermica, a confusão au-
gmentou no nosso espirito e não pudemos 
conseguir assentar em um diagnostico pre
ciso. Tínhamos deante de nós um doente e 
não uma doença. Estávamos comtudo in
clinados a crer na existência d'uma infecção 
grippal com predomínio nervoso e gástrico. 
Este nosso modo de ver, embora não regei-
tado em absoluto, teve que submetter-se á 
auctorisada opinião do illustre clinico Dr. 
Pereira Pinto que classificou o caso de febre 
typhoide. Era obrigação nossa respeitar e 
acceitar um tal diagnostico, desde que o 
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distincto medico havia já observado casos 
idênticos e com aquelles mesmos caracteres. 

Assente o diagnostico foi discutido o 
tratamento. Lembramos nós os banhos 
frios, que de prompto, ficaram constituindo 
a medicação fundamental, continuando-se 
comtudo no uso de alguns medicamentos 
perfeitamente adequados á symptomatologia 
da doença. 

Depois d'esta demorada conferencia fo
mos encarregado de dirigir o serviço de en
fermaria e de ficar na assistência ao doente. 
Em cumprimento deste encargo demos en
trada no quarto do enfermo ás 7 horas da 
noite, duas horas depois da nossa palestra 
sobre o caso. 

O doente havia sofírido completa trans
formação. Estava abatido e inquieto, não 
prestava a menor attenção ás nossas per
guntas e, de quando em xez, balbuciava al
gumas palavras sem nexo. De momentos a 
momentos as suas mãos abriam-se e cerra-
vam-se, como querendo appréhender qual
quer objecto. O thermornetro dá a tempe
ratura axillar de 40,5 graus, a respiração é 
anciosa e pulso está a 130°. 
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A banheira, estando já no quarto, orde
namos o immediate transporte de agua 
quente e fria e preparamos um banho á 
temperatura de 28 graus. O doente ampa
rado por dois indivíduos, depois de previa
mente lhe ter envolvido a cabeça com com
pressas d'agua fria e alcool, foi conduzido 
ao banho. A agua não o impressiona muito 
e depois de meio minuto parece tranquilli-
sar-se. Principiamos então a abaixar a 
temperatura do banho que, ao fim de três 
minutos, fica a 24 graus e deixámos assim 
o doente coberto de agua, durante cinco 
minutos, continuando, todavia, a verter agua 
fria sobre as compressas. Ao cabo d'esté 
tempo, o thermometro introduzido e bem 
accommodado no cavado da axilla, accusa 
ainda a mesma temperatura. Arrefecemos 
então rapidamente a agua a vinte graus e 
passados dez minutos o doente principia a 
sentir arrepios. Foi então retirado do banho 
e, enxugado o corpo, é embrulhado em um 
cobertor de lã e mettido no leito. Elle tiri
tava. Agasalhamos-lhe as pernas e os pés 
com bastante roupa e fizemos-lhe beber 
uma pequena quantidade de leite com vinho 
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do Porto. Passada meia hora elle transpi
rava e a temperatura baixava a 39\7. Este 
estado de sudação, a primeira vez que tem 
logar, mesmo depois do emprego de agentes 
sudoríficos como a aspirina e o sulfato de 
quinino, em fortes doses, prolonga-se ainda 
por espaço de três quartos d'hora. A's 9 
horas sobrevem grande acalmia e o doente 
sente um perfeito bem-estar. 0 thermome-
tro indica 38°,9. Toma então dois decilitros 
de leite e continua socegando. A's dez horas 
eleva-se de novo a temperatura e sobe a 
39 >,5. Agua quente é transportada e um 
novo banho nas condições do antecedente é 
preparado. A' entrada no banho ha já 40 
graus de febre. Tudo se passa como ante
riormente e apenas recommendo a dois 
homens que lhe friccionem com as mãos 
os membros e o tronco. Ao cabo de um 
quarto d'hora apparecem os arripios e o 
doente é retirado da agua. O thermometro 
marca 39°,5. Depois, conduzido á cama, 
alli lhe apparece nova transpiração e a tem
peratura continua descendo até que á uma 
hora da noute chega a 33°. 

N'esta altura, assegurada a ventilação 
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do quarto, retiramo-nos para descancar al
gum tempo, mas, deixando a recommen-
dação expressa de ser tirada a temperatura 
todas as horas, de darem ao doente uma 
chávena de leite todas as duas horas e 
uma hóstia com oito decigrammas de calo-
melanos ás cinco horas da manhã. Orde
namos também que molhassem as com
pressas, com a mistura d'alcool e agua, de 
meia em meia hora. 

DIA 14 — Seis horas da manhã e entra
mos no quarto a receber informações do es
tado do enfermo durante a noite. 

Havia passado a noite socegadamente, 
sem comtudo dormir um só instante. Tem
peraturas registadas —Duas horas—38°,6. 
Estacionaria até ás quatro. A's cinco desce 
a 37°,5; ás seis sobe a 37°,9. Continuava, 
pois, ainda a exquisita remissão matinal, se 
bem que já não fosse completa. Depois das 
6 horas a marcha febril torna-se sempre 
crescente e attinge 38°,9 ás dez. 

O effeito dos calomelanos havia tido lo-
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gar uma hora antes. O doente havia soltado 
fezes abundantes, molles e fétidas, mas não 
diarrheicas. 

A's dez horas dá entrada no banho e 
n'elle urina abundantemente. Sahe passado 
quinze minutos e a temperatura febril é de 
menos cinco décimos de grau. Ella conser-
va-se apenas com oscillações de um a dois 
décimos de grau até ás sete da tarde, hora 
a que ella attinge 39°. Novo banho ó dado ao 
doente e nova descida thermometrica se 
effectua. A's onze horas como o doente^ 
apezar da manifesta melhoria dos sympto-
mas, não consegue dormir, resolvemos dar-
lhe gramma e meia de trional á meia noite 
e deixal-o apenas sob a vigilância d'um 
enfermeiro. 

DIA 15. — Fizemos a visita ás oito horas. 
O doente não dormiu, mas esteve tranquillo 
durante a noite. Temperaturas registadas — 
Doze boras —38°,7; três horas — 39°. — 
Foi-lbe dado um banho conforme a nossa 
recommendação; —cinco horas — 38°,2; se
te horas— 39°,1; oito horas —38°,3.—De-
mos-lhe n'esta occasião uma irrigação in-
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testinal com agua fria e o doente passa em 
seguida a ser invadido pelo somno. Ador
mece e descança até a uma hora da tarde. 
Como a temperatura é de 39°,2, applica-se-
lhe outro banho ; meia hora depois toma o 
leite e fica-se outra vez a dormir, desper
tando só ás três horas. A's quatro horas e 
meia apresenta 39°,2 de febre; toma outro 
banho. Depois até á meia noite o thermo-
metro não se eleva a mais de 38°,6. 

DIA 16. — Como no dia antecedente ha 
hoje a registar a tendência da febre para 
seguir a marcha typica do período de estado 
da dothinienteria. Mas, coisa mais notável 
ainda, e que torna este dia memorável para 
nós, ó o apparecimento de signaes confir
mativos da febre typhoide. Se até agora 
poderia ainda existir no nosso espirito al
guma hesitação sobre o diagnostico da ver
dadeira doença, desde este dia as duvidas 
deviam desapparecer por completo. Apezar 
de haver até hoje mais duas opiniões favo
ráveis ao primeiro diagnostico — como eram 
as dos distinctos medicos Drs. Vicente Fer
reira dos Santos e Joaquim de Carvalho e 
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Silva, a nossa razão não se convenceu in
teiramente da verdade, senão quando obser
vámos as manchas róseas lenticulares, na 
occasião em que o doente tomava um dos 
banhos refrigerantes. N'esse momento exul
támos por vêr, á luz da verdade, confirmada 
a opinião dos illustres clínicos e também 
porque os nossos cuidados e a nossa thera-
peutica não haviam sido em vão applïcados. 
O prognostico torna va-se, agora, em face 
d'esté tratamento apropriado, muito mais 
favorável. Mas, não consistiu na apparição' 
das manchas róseas lenticulares a única 
surpreza d'esté dia. A par d'aquelle aconte
cimento imprevisto appareceu outro moti
vado pela nossa curiosidade, e foi que, á 
palpação abdominal, já tanta vez praticada, 
só hoje o doente accusava sentir alguma 
dòr na fossa illiaca direita. 

Taes são para nós os acontecimentos 
mais notáveis de toda esta longa tarefa de 
que nos havemos incumbido. O resto que 
vae seguir-se na nossa exposição de factos 
offerees menos interesse e apenas servirá 
para demonstrar como a hydrotherapia 
venceu a hyperthermia, régularisai! a tem-
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peratura, fez desapparecer os symptomas 
inquietantes, e abreviou o período de dura
ção da febre typhoïde. Por isso nós resumi
remos o mais possível a nossa narrativa, 
dando apenas conta das temperaturas e 
d'um ou outro facto de mais importância. 
Temperaturas tiradas durante o dia: — 
Duas horas — 38°,4; quatro horas — 38°,6; 
oito horas — 38°,5; dez horas — 38°,7, irri
gação intestinal; meio dia —38°,6; duas 
horas — 38°,4; quatro horas —38°,8, ba
nho; seis horas—38°,5; oito horas—38°,8, 
banho; dez horas—38°,4; meia noite — 
38°,6. — O numero de pulsações não ultra
passou durante todo o dia 95. A alimenta
ção continuou realisando-se pelo leite, que 
era dado de duas em duas horas. A tolerân
cia gástrica havia-se estabelecido. 

DIA 17. — Ha as mesmas oscillações de 
temperatura que no dia antecedente. A 
diarrheia ó mais accentuada. O doente tem 
micções mais frequentes e abundantes. O 
pulso cahe a 80°. Regimen lácteo. 

DIA 18. —A temperatura ainda se man-
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lem estacionaria n'este dia. 0 pulso é menos 
cheio e o numero de pulsações oscilla entre 
75 e 80. A diarrheia persiste. Applicam-se-
lhe compressas frias sobre o ventre. 

DIA 19. — Ha ainda a mesma constância 
thermica. A diarrheia é menos frequente. 
O doente está mais animado, tenta conver
sar, mas nota-se a ausência da memoria. 
A cephalalgia diminuiu e o doente pôde 
dormir, com tranquillidade, de tempos a 
tempos. As manchas róseas desapparece-
ram e o pulso não dá mais que 70 pulsações 
por minuto. Ha principio de arythemia. 

DIA 20. —Abaixamento de três décimos 
de grau na temperatura da manhã e da tar
de. A diarrheia suspende-se. O pulso irregu
lar pouco frequente—60 pulsações apenas. 
A cephalalgia desapparece por completo. 
Abandonam-se os banhos frios. Administra-
se ao doente o hydro-infuso de digitalis com 
cafeina. O leite passa a ser alternado com 
os caldos, e dá-se de cada vez maior quan
tidade de leite. 
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DIA 21—A temperatura diminue mais 
dois décimos pela manhã eá tarde. Continua 
a arythemia e o enfraquecimento cardiacos. 
Dá-se ao doente uma injecção de cafeína e 
manda-se continuar no uso da digitalis com 
cafeína. 

DIA 22— Temperatura a 37,°5 de ma
nhã e 38° ã tarde. Pulso mais frequente e 
mais regular. O meteorismo diminuiu con
sideravelmente e a dôr á palpação desap-
pareceu. Continua-se com o uso da digitalis. 

DIA 23. — Remissão completa de manhã 
e ã tarde; a temperatura mais elevada é de 
37°,6. Pulso mais frequente e regular. Sup-
prime-se a digitalis. O doente principia no 
uso de Kola, vinho e quina e a alimentar-
se com ovos tomados no leite, caldos de 
arroz e pequena porção de gallinha. No dia 
seguinte havia do lado da manhã hypother
mia e a temperatura da tarde não ia além 
de 37;5 graus. Esta hypothermia continuou 
a manifestar-se nos quatro dias seguintes e 
nós vimos n'este symptoma a terminação 
da doença. Effectivamente, é facto observa-
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do que, quando a hypothermia apparece na 
convalescença, está proximo o termo da 
doença e a recahida não é pára receiar. O 
doente continua alimentando-se já mais 
substancialmente durante estes últimos dias 
e abandona o leito no dia 28. 

Estava finda a nossa missão. 

Dia II 
H. T. Temp. 
1 38,6 
i 37,8 
5 33,6 
6 3S 
7 39,2 
8 38,3 
9 38,3 

11 38,5 

Dia 12 
H.M. Temp. 

7 . . . 38 6 
1 2 . . . . . . .37,8 
T. 
1 . . . . 
2 . . . .. .38,5 
5 . . . . . .37,5 
6 . . . . . . 37,2 

Dia 13 
H. M. Temp. 

7 37 
T. 
1. . 38,8 
2 38,3 
4 38,8 
5 39,6 



P R O P O S I Ç Õ E S 

Anatomia. — A membrana .do tympano não intercepta 
por completo a communicação entre o ouvido medio e o 
ouvido externo. 

Physiologia. — Admitto a existência de centros thermo-
geneos. 

Pathologia geral. — A investigação bacteriológica torna-
se muitas vezes indispensável para o diagonostico de algu
mas doenças infecciosas. 

Anatomia pathologies. —Só o apparecimento do agente 
especifico pôde em alguns casos determinar a natureza da 
lesão. 

Pathologia externa. — O estrangulamento herniario é 
uma occlusáo intestinal effectuada ao nivel das paredes 
abdominaes. 

Materia medica. — A agua fria é o melhor antithermico 
na pyrexia typhoide. 

Pathologia interna. — Os symptomas que algumas febres 
typhoides apresentam são insufficientes para as caractérisai'. 

Operações. — Ha complicações na dothinienteria que só 
podem terminar pela intervenção cirúrgica. 

Hygiene. — A hygiene indica-nos os meios de evitar uma 
febre typhoide. 

Medicina legal. — A cadeia não é um meio de obstar ao 
crime nem serve para corrigir criminosos. 

Partos. — A gravidez não constitue contra-indicação ao 
emprego dos banhos frios na febre typhoide. 

Visto, Pódõ imprimir-se, 
(St. &£icii/o cta Qosù,, S)Jfcraes (Safras, 

l'KI 8UJKNTE. PIRFXTOR, 
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