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Duas palavras 

O trabalho que vae ler-se é um es
tudo modesto, que nós conseguimos esbo
çar nas horas vagas do ultimo anuo 
lectivo: o pouco tempo de que podíamos 
dispor e os nossos limitados conheci
mentos sobre assumpto tão pouco conhe
cido entre nós e tão árido, não nos 
permittkmi ir mais longe. Escripto du
rante .o anno lectivo foi, como succède 
a todos os trabalhos d'esta natureza, 
muitas vezes interrompido e quasi aban-
domido, porque a nossa attenção era 



absorvida pelas obrigações diárias de 
frequência nas aulas; por isso, entre 
outros defeitos, talões se lhe possa apon
tar pouca unidade. 

O que deixamos dito não serve, porém, 
para desculpar as imperfeições que por
ventura se possam notar, muito embora 
seja certo que o estudamos para o apre
sentar como trabalho final, sujeitando-o 
assim á apreciação e critica do jury, 
no qual, por via de regra, se não en
contra, a indulgência de um mestre, que 
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avalie estes estudos apenas como um 
esforço de dedicação pelo trabalho e de 
applicação ás suas licções. 

Quanto á linguagem, que me tosca 
e barbara por vezes, quem a censurasse 
exigiria de mim mais do que possuo. Só 
peço que se encare este modestissimo 
trabalho como estudo e não como pre
tensão; e que seja relevada a falta 
com a palavra inaugural que vae no 
rosto d'esté opúsculo. 



Etiologia 

Porque se nos afigura de extrema 
difftculdade fazer, a dentro dos aca
nhados limites d'uni capitulo, o estudo 
desenvolvido da complexa etiologia 
dos abcessos do fígado, e ainda por
que demandaria um enorme esforço 
a compilação methodiea das diversas 
opiniões de todos quantos se têm 
occupado com o estudo das doenças 
tropicaes, e por conseguinte com o 
estudo d'esta que tomamos para 
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assumpto, modestamente nos cingi
remos a apresentar n'este capitulo, 
resumidamente, o que julgamos de 
mais importante para a descripção 
da etiologia dos abcessos do fígado. 

Todos os auctores, que conhece
mos, frisam com frequência que os 
abcessos do fígado acompanham sem
pre, e por toda a parte, a dysente-
ria, notando as suas intimas relações 
e, aventando alguns, que estas duas 
affecoões sâo manifestações da mesma 
causa. E para comprovar esta con
clusão, citam-nos numerosos casos que 
forçosamente nos levam a considerar 
as affecções do figado com funcçâo 
dos ataques desyntericos. Assim, n'uni 
mesmo logar, a frequência e a gravi
dade da dysenteria acompanham sem
pre a frequência da hepatite suppurada 
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aguda; onde apparece a dysenteria 
epidemica immediatamente se nota 
um augmente sensível de mortalidade 
por abcesso do figado. 

Kelsch e Kiener apresentam-nos uma 
estatística, onde nos demonstram que, 
em casos de abcesso do fígado, 96 
por cento dos indivíduos atacados ti
nham sido previamente atacados pela 
dysenteria. 

E' de notai' que os abcessos do 
fígado podem desenvolver-se ao 
mesmo tempo que as ulcerações 
intestinaes e mesmo, ás vezes, prece
derem o seu apparecimento ; as ulce
rações não dysentericas, taes como 
as da febre typhoide e a ulcera 
estomacal, não determinam, em geral, 
manifestações de doença no fígado; 
as suppurações pyohemicas e as dos 
infarctus do figado não apresentam, 
n'esses casos, os caracteres histoló
gicos indicativos; no decurso d'uma, 
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hepatite, em apparencia idiopathica, 
podem sobrevir transitoriamente phe-
nomenos de dysenteria ou inversa
mente; na autopsia de certos indiví
duos atacados de abcessos do fígado, 
considerados idiopathicos, observamos 
muitas vezes ulcerações intestinaes que 
não tinham dado logar a qualquer 
symptoma. 

A frequência dos abcessos do fígado 
é maior ou menor segundo as con
dições de meio e de hygiene a que 
está sujeito o individuo que vive n'um 
paiz tropical. 

O abuso de bebidas alcoólicas e 
de bebidas geladas, as fadigas exces
sivas e a suppressão brusca d'uni 
ataque dysenterico por uma medicação 
adstringente, são causas que contri
buem em larga escala para a deca
dência do órgão hepático, favorecendo 
nas cellulas hepáticas o desenvolvi-
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mento do bacillus ou toxina que é 
a causa do abcesso do figado. 

Além d'essas causas primaciaes, 
outras convém apontar, como secun
darias, predispondo egualmente para 
o ataque do mesmo bacillus ou to
xina: a permanência em logares hú
midos e a estada em regiões onde 
as oscillações thermicas sejam muito 
variáveis e frequentes. 

A raça negra está menos sujeita 
aos ataques da hepatite suppurada do 
que a raça branca, no entanto não 
devemos considerar aquella como to
talmente immune. 

Os individuos adultos, estando mais 
sujeitos, pelo seu trabalho e geral
mente pelas suas fracas condições de 
vida, do que as mulheres e creanças, 
são por isso mesmo mais frequente
mente attingidos. E' o que se observa 
geralmente em todos os que contam 
uma longa permanência nos paizes 
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quentes, onde muitas vezes são arras
tados na doce esperança de angariar 
meios de vida, e onde só vão encon
trar ou a morte ou a perda da sua 
saúde, e n'este caso a dureza d'uni 
futuro de miséria. 

Qual é a causa real, qual é o 
agente da suppuração hepática? 

Positivamente não se sabe ainda 
como se produzem as vastas collec-
ções purulentas do figado no dysen-
terico. O pús é aseptico, a parede 
não tem membrana pyogenica, o que 
nos leva a pôr de parte toda a 
ideia do processo phlegmonoso habi
tual e antes nos leva a crer n'uma 
acção nécrosante qualquer. 

Sobre a pathogenia das affecções 
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hepáticas, algumas considerações têm 
sido apresentadas desde longa data, 
e d'essas somente escolheremos as 
que a seguir vamos expor, como 
sendo as que maior numero de ade
ptos têm colhido nos meios scienti-
ficos mundiaes. 

Seguindo a ordem chronologica, 
fallaremos em primeiro logar da apo
plexia hepática. 

A apoplexia hepática seria produ
zida, segundo a opinião de alguns, 
por embolus que, partindo das veias 
mesentericas, chegariam a uma rami
ficação da veia porta e determina
riam um infarctus com degenerescên
cia granulo-gordurosa e seguidamente 
a fusão purulenta. 

Em alguns animaes podem obter-se, 
experimentalmente, infarctus com de
generescência consecutiva, mas nunca 
apparece a fusão purulenta, como se 
dá no cérebro quando ahi chega 
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qualquer destroço partido dos vasos 
ou do coração. 

Para Calmette, uma toxina nécro
sante, por exemplo, a do bacillus 
pyocyanico, poderia explicar a morti
ficação e a fusão purulenta do tecido 
hepático. 

Le Banteo insurge-se contra esta 
pathogenia, dizendo-nos que o abcesso 
do fígado, augmentando todos os dias, 
só pode ser produzido por uma causa 
chimica que successivamente determi
naria uma necrose estacionaria. 

Em todas as intoxicações hepáti
cas, o veneno generalisa-se a todo o 
organismo, exactamente como acon
tece na intoxicação pelo phosphoro, 
pelo alcool, etc. E' de notar, segundo 
Le Bantec, o facto excepcional da 
toxina dysenterica produzir anomalias 
como as produzidas pelo abcesso do 
fígado. Seria necessário admittir que 
o abcesso é habitado por um para-
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sita especifico, que nào tem sido 
possivel isolar, e que produziria uma 
toxina nécrosante. Este parasita, não 
determinado ainda, provocaria a dysen-
teria se ficasse alojado no intestino 
e daria logar ao abcesso do fígado 
se se acantonasse nas cellulas d'esté 
órgão. 

Resta-nos apresentar a theoria do 
coccus-bacillus de Lesage, como sendo 
para nós a mais racional e a que 
melhor explica a etiologia dos abces
sos do figado. 

Segundo Lesage é o coccus-bacillus. 
que se encontra no sangue dos dysen-
tericos, a causa primacial de todas 
as desordens do figado e egualmente 
das que observamos na mucosa cólica. 
No começo de qualquer abcesso do 
figado, isto é, emquanto as cellulas 
luctam, não se produz nem throm
bose nem embolia. 

A prova de que o covcus-bacillus 
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de Lesage, pela sua persistência no 
sangue, é a causa do syndroma he-
pato-colico, está em que o dysente-
rico, depois de se ter curado d'um 
abcesso, pode apresentar um ou vários 
ataques de dysenteria ou de hepatite 
suppurada, sem ser necessário expôr-se 
a uma nova infecção e bastando para 
isso um simples desvio de regimen. 



Anatomia pat ho lógica 

Atacado de hepatite suppurada 
aguda, o fígado apresenta-se volu
moso, avermelhado e muito íractu-
ravel. Raramente se formam vários 
abcessos; a hepatite suppurada aguda 
geralmente só dá logar a um abcesso 
e consequentemente, quando encon
trarmos abcessos múltiplos e nume
rosos, devemos consideral-os como 
pyohemicos ou biliares. 

O abcesso reside quasi sempre no 
lóbulo direito e de preferencia na 
sua face convexa. 
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A quantidade de pus é variável 
e eleva-se, algumas vezes, a alguns 
litros. D'uni individuo, que nos foi 
distribuído em clinica medica, extra-
himos em duas puncções, effectuadas 
com o intervallo de três dias, nada 
menos de 6 litros de pús. 

Este pus é côr de chocolate, cre
moso, espesso e algumas vezes apre-
senta-se corado de verde pela bilis. 
Pode tornar-se fétido pela simples 
visinhança do intestino ou pela com-
municação com outros órgãos visinhos. 

O abcesso ou se apresenta sob a 
forma d'uni foco de amollecimento, 
de côr acizentada, ao nivel do qual 
a pressão obriga a sahida do pús 
ou, na grande maioria dos casos, o 
abcesso, mais regularmente circums-
cripto, começa a soffrer um amol
lecimento progressivo do centro para 
a peripheria. 

No primeiro caso, que pode consi-
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derar-se como a forma especifica a 
que Raspei chamava hepatite suppu-
rada diffusa, as cellulas tumefazem-se, 
perdem os seus contornos, tocam-se 
e acabam por se fundir, formando de 
espaço a espaço vastas toalhas semi
líquidas, a par e passo que as porções 
conjunctivas, infiltradas de leucocytos, 
se transformam egualmente n'uma 
substancia semi-niolle. 

A' peripheria do foco ha hyperhe-
mia com infiltração das cellulas por 
pigmento sanguíneo. 

No segundo caso, constatamos que, 
na zona vermelha peripherica, os es
paços conjunctivos estão infiltrados de 
leucocytos e que as trabéculas cellu-
lares se alargaram. 

Caminhando para o centro vemos 
os leucocytos tornarem-se cada vez 
mais abundantes, juntando-se nas re
des capillares, comprimindo e adelga
çando as trabéculas cellulares e for-
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mando pela sua fusão, na visinhanea 
da cavidade central, focos de amolle-
cimento onde as trabéculas cellulares 
se desaggregam em blocos réfringen
tes, ás vezes opacos, e sem núcleos. 
Os espaços conjunctivos, situados entre 
estes focos, soffrem uma necrose, se
guida de amollecimento, e os vasos 
apparecem obstruidos por um throm
bus fibrinoso, emquanto os leucocytos, 
accumulados nos intersticios do tecido 
fibroso, se transformam em blocos 
réfringentes, fundindo-se em um reti
culum que seguidamente se torna 
opaco e granuloso. 

Segundo Kelsch e Kiener, se no 
primeiro caso se trata d'um processo 
que termina na gangrena, no segundo 
caso a destruição dos tecidos não é re
sultante d'uma suppuração, mas d'uma 
necrose coagulativa ou fibrinoide, aná
loga á que provoca a escara dysen-
terica do intestino grosso. 
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Fazendo-se a mistura d'uma certa 
quantidade de lympha com os farra
pos granulosos resultantes do trabalho 
precedente, o abcesso acaba por se 
tornar molle, quasi sempre do centro 
para a peripheria, podendo a parte 
central ser eliminada, depois da ope
ração, sob a forma de uma massa 
mais ou menos dura. 

Completamente desenvolvido, o 
abcesso é limitado por uma espécie 
de membrana pyogenica, apresentando 
villosidades mais ou menos abundan
tes. Estas Tillosidades são formadas 
por uma espessa fiada de leucoeytos, 
constuindo uma verdadeira camada 
envolvente, cuja parte profunda é a 
primeira a ser attingida de mortifi
cação, sendo esta, exactamente, por 
estar em contacto com o pus, a que 
lhe serve de parede de contenção, 
expressivamente caracterisada pela sua 
cor cinzenta. 
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A cavidade assim formada au
gmenta cada vez mais, quer pela for
mação de pequenos abcessos circum-
jacentes, quer pela fusão das villosi-
dades que tendem pouco a pouco a 
desapparecer. 

Assim se faz a evolução do abcesso 
que, desenvolvendo-se, attinge por este 
facto um volume considerável na maio
ria dos casos. 

Quando o abcesso está desenvol
vido por completo, só excepcional
mente cura por reabsorpção. No en
tanto ha auctores como Didroleau e 
Julien que admittem para o abcesso 
essa terminação. 

Na maioria dos casos, quando o 
abcesso se abre, o seu volume dimi
nue rapidamente, o que é devido a 
um trabalho de cicatrisação, que nada 
tem de especial e que a elasticidade 
do tecido hepático obriga a ser execu
tado com brevidade; durante algumas 
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semanas, a cavidade é prehenchida 
por um producto de exhudaoão in-
flammatoria que pouco a pouco se 
vae transformando num tecido cica
tricial, tendo ás vezes somente alguns 
millimetros de espessura. 

Acontece, em certos casos, ser a 
cicatrisacão sustada por variadas cau
sas como: sahida insufficiente de pús, 
enorme volume do abcesso, gangrena 
da parede, abertura do abcesso n'uma 
cavidade ou n'um órgão visinhos, for
mação de novos abcessos, mau estado 
geral do individuo. 

No primeiro caso, adeante descri-
pto, observamos pela autopsia que a 
cavidade continha uma certa quanti
dade de pús em contacto com uma 
delgada membrana pultacea que for
rava as paredes duras e resistentes 
da mesma cavidade. 

E' esta a forma mais frequente 
dos abcessos do figado. Vamos occu-
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par-nos também da sua forma fi
brosa. 

N'esta forma apparece no seio do 
pacrenhyma hepático não uma sim
ples accumulaçâo de leucocytes, mas 
um tecido fibroso mais ou menos 
carregado de leucocytes. 

Segundo a opinião de Kelsch e de 
Kiemr, os abcessos d'esta natureza 
têm uma evolução sensivelmente mais 
lenta, occupam uma extensão menos 
considerável e a sua superficie in
terna é a sede menos abundante. 

* 

* * 

A evolução d'uni abcesso hepático 
não deixa nunca de influir, mais ou 
menos profundamente, sobre o fí
gado, acarretando-lhe anormalidades 
consideráveis. Muitas vezes o fígado, 
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hypertrophiado por motivo d'uma 
hypermia de variável intensidade, 
acceitando um grau bastante ele
vado de hepatite parenchymatosa, 
pode apresentar-se, de preferencia, 
nos casos chronicos, profundamente 
avariado. 

N'esses casos o fígado ou se apre
senta mais vermelho e menos consis
tente ou se torna mais pulido e 
muitíssimo mais resistente. 

Na volta do abcesso encontra-se 
uma zona endurecida, muito limitada, 
consequência d'um demorado trabalho 
de esclerose que, em certos casos, 
occupa uma certa extensão. Os vasos, 
na visinhança immediata do abcesso, 
sâo muitas vezes obstruídos por um 
coagulo pouco extenso. As lesões dos 
vasos e egualmente as lesões das vias 
biliares são quasi sempre lesões de 
compressão. 

Quando a abundância do pus é 
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grande e quando, portanto, é necessá
rio um maior espaço para os conter, 
o pus ou se estende para os condu-
ctos biliares ou penetra em qualquer 
cavidade próxima. 

Por aquelle motivo vulgarmente 
se encontra no peritoneo, na pleura 
direita, no bronchio direito, no estô
mago, no colou transverso, etc. 

Excepcionalmente o pús chega a 
attingir o cœcum, a veia cava infe
rior, o duodeno ou o rim direito. O 
pús pode passar directamente do fí
gado para qualquer dos órgãos apon
tados em virtude d'uma simples adhe-
rencia; ou, contrariamente, utilisar 
um trajecto mais ou menos sinuoso 
que resultasse d'um trabalho inflama
tório e ulcerativo. 

Em alguns casos observa-se que o 
pús abre caminho para o exterior 
quer ao nível do fígado, como suc
cède ás vezes, quer n'ura ponto mais 
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affastado como a axilla, o que é 
muitíssimo raro. 

Oonjunetamente com o grande 
abcesso do fígado podem observar-se 
também excepcionalmente, interessan
tes collecções purulentas que vão alo-
jar-se em différentes e distantes órgãos 
como o cérebro, as articulações, os 
rins, o baço, etc. 

Estas collecções purulentas, que 
'muitas vezes podem considerar-se 
como resultantes de pyohemia inter
currente, podem attribuir-se a uma 
localisação anormal cio agente especi
fico da hepatite suppurada. 

Assignalamos a ausência constante 
de suppuração ou de thrombose nas 
veias mesaraicas ou no tronco da veia 
porta, facto negativo que não deixa 
de ter certa importância no estudo 
da pathogenia das suppurações he
páticas. 



Sympïomatologia 

Independentemente da forma la
tente em que a suppuração hepática 
muitas vezes se acoberta, dando-nos 
verdadeiras surprezas d'autopsia, essa 
affeceão affirma-se sempre por um 
eonjuncto de symptomas locaes ou 
geraes, absolutamente característicos. 

D'entre os numerosos indicios lo
caes, aquelle que immediatamente nos 
resalta é a dôr hepática. Sendo uma 
dôr surda e obtusa em alguns indi-
viduos, affirma-se-nos contrariamente 
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em outros com um caracter de acui
dade e violência taes que, de per si 
só, essa dôr constitue, durante muito 
tempo ou até final, o symptoma 
predominante. Pulsativa, lancinante 
mesmo, é exacerbada por qualquer 
esforço, tosse, defecaçao, por inspi
rações um pouco extensas, por uma 
simples mudança ou por uma palpa
ção algum tanto profunda. 

Reside a dôr hepática geralmente 
ao nivel do hypochondrio direito ou 
á altura dos últimos espaços inter-
costaes, no entanto, raramente appa-
rece também localisada na região 
lombar ou epigastrica. 

Mais ou menos diffusa, apresenta 
muitas vezes o seu grau máximo de 
intensidade n'uni ponto muito nitido 
e perfeitamente limitado. Este signal 
symptomatico constitue, na grande 
maioria dos casos, o phenomeno ini
cial que permanece até ao fim com 
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variadíssimas alternativas de declina
ção e exacerbação. 

Casos ha, porém, em que a dor 
hepática se dissipa completamente em 
certas occasiões para reapparecer mais 
tarde com extraordinária violência, 
d'ahi a dias ou até semanas. 

Frequentemente, a dôr hepática 
costuma irradiar para a parte supe
rior do abdomen, espádua direita, 
braço, ante-braço e punho. A dôr na 
espádua, por ser bastante vulgar n'esta 
doença, pode considerar-se como tendo 
uma capital importância para o dia
gnostico. 

Immediatamente ás primeiras ma
nifestações dolorosas, o fígado au
gmenta de volume com grande rapi-
pidez e assume em pouco tempo 
consideráveis proporções. 

O hypochondrio direito e, mais 
raramente, o epigastro tornam-se sen
sivelmente proeminentes; os espaços 
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intercostaes alargamse; as veias sub

cutâneas tumefazemse e desenhamse 
sob a pelle. 

Frequentemente se observa tam

bém a formação d'uni œdema limitado 
na região onde a pressão é mais do

lorosa. 
O augmento do volume cio fígado 

traduzse ainda, á percursão, pela al

tura do som grave que muitas vezes 
se estende desde o figado até ao ma

millo ou ainda mesmo até á altura 
da elavicula. 

Na parte inferior do tronco a pal

pação permitte sentir o bordo inferior 
do figado que, n'estas circumstancias 
mórbidas, excede em geral o rebordo 
das falsas costellas. 

Pela auscultação na região hepática 
percebemos muitas vezes característi

cos attrictos peritoneaes a que deve

mos ligar uma grande importância 
semeiologica. 
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Independentemente do extraordi
nário augmento de volume que o fí
gado attingiu, o doente deita-se pre
ferentemente em decubitus dorsal e 
quando as dores são em demasiado 
intensas é vulgar ver o doente do
brar a cabeça e o membro inferior 
direito, enovelando-se por assim di
zer, á volta do lado doente. 

A respiração é diffícultada não só 
pela hypertrophia do fígado que, di
latado, recalca o diaphragma para 
cima, limitando a cavidade thoracica, 
mas ainda pela dôr que se torna 
mais intensa no momento de cada 
inspiração. Os movimentos respirató
rios são curtos, anceados e extrema
mente penosos, quasi sempre acom
panhados de uma tosse pequena e 
secca, absolutamente caracteristica. 

Estes indícios tomam uma inten
sidade muito maior quando qualquer 
affecção dos órgãos thoracicos se ma-
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nifesta com todo o seu cortejo sym
ptomatic©. Uma pleuresia, por exem
plo. 

Relativamente ao apparelho diges
tivo, os symptomas independentes 
d'aquelles que pertencem propria
mente á dysenteria concomitante, 
nada teem de característico. 

A lingua pôde encontrar-se des
provida de epithelio, apresentar-se ver
melha e o mesmo pode succéder á pha-
ringe; o appetite quasi desapparece e 
a digestão realisa-se dificilmente. 

Cada refeição traz para o estô
mago grande pezo e oppressão e ás 
vezes apparecem nauseas e vómitos, 
alimentares e biliosos. 

As defecações são irregularissimas. 
Uns indivíduos são constipados, ou
tros teem diariamente varias descar
gas biliosas e fétidas. É frequente 
constatar uma icterícia leve. 

Assim expostos os symptomas lo-
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caes, quo muito auxilio nos trazem 
para estabelecermos um bom dia
gnostico do grande abcesso do fíga
do, sem confusões, passamos a referir 
os- symptomas geraes que necessaria
mente completam os primeiros. 

Em primeiro logar apparece desde 
logo a febre. 

Depois de se manifestarem alguns 
arripios vagos, apparece a febre com 
todos os caracteres e nuances d'uma 
febre intermittente. 

Em grande parte dos casos a in-
termittencia é absoluta e sendo a 
apyrexia completa de manha, o ther
momètre de tarde accusa diariamente 
a marcação de 39 a 40 graus. 

Para melhor comprehensào do ca
racter da febre que advém com o 
abcesso do fígado, julgamos conve
niente a inserção, n'esta altura, do 
Graphico A que nos forneceu o indi-
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viduo que nos suggeriu a ideia da 
apresentação d'esté trabalho. 

O pulso em geral é duro, cheio 
e tenso, oscillando o numero de pul
sações entre 85 e 120 por minuto. 

A pelle apresenta-se cálida e secca. 
O mal estar accentua-se extraordi
nariamente, sobretudo no momento 
das exacerbações febris que se ter
minam quasi sempre por suores 
abundantes, muito frios e essencial
mente viscosos. 

Geralmente, desde o inicio da for
mação do abcesso, as forças clecahem 
sensivelmente e o doente pouco a 
pouco caminha para um desolador 
estado de marasmo. 

Accentua-se um emmagrecimento 
progressivo que a principio é lento e 
que nos últimos tempos augmenta de 
intensidade. Os músculos fusionam-se, 
os membros tornam-se seccos e del
gados; as costellas desenham-se em 
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relevo sob a pelle, e a saliência do 
fígado hypertrophiado torna-se cada 
vez mais proeminente por motivo do 
extremo adelgaçamento das paredes 
que o recobrem. 

A secreção urinaria realisa-se em 
muito menor escala diminuindo consi
deravelmente a percentagem da micção. 
As urinas turvam-se quasi immediata-
mente depois de expulsas da bexiga. 

Os symptomas que desconnexa-
mente apontamos, associam-se de mo
dos muito variáveis e constituem, em 
cada forma de conjuncto, diversas 
variedades clinicas e pathologicas por 
vezes muito dissimilhantes umas das 
outras. 

Umas vezes predominam os indí
cios locaes, isto é, dôr violenta ou 
augmente de volume do órgão hepá
tico; outras vezes surge um symptom a 
geral, como a reacção febril, com 
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grande intensidade, e por esse facto 
pode facilmente dar-se o caso de 
pensarmos estar em frente d'uni 
acccsso de paludismo. 

N'uns indivíduos a expressão sym
ptomatica dissipa qualquer duvida; 
n'outras os signaes da doença podem 
passar desapercebidos, por deficiência 
de symptomas, o consequentemente 
arrastar essa circumstancia o medico, 
ainda" o mais experimentado, a um 
erro de diagnostico. E' o que succède 
frequentemente quer porque a disen
teria preexistente dissimule os sym
ptomas característicos, quer porque a 
reacção seja nulla ou ainda porque 
os próprios signaes locaes sejam insi
gnificantes, como acontece muitas ve
zes na forma latente d'algumas ano
malias pathologicas do fígado. 



Evolução, duração 
e terminação 

Os abcessos do fígado são muito 
variáveis durante a sua evolução. 

Em grande numero de casos cos
tuma apparecer, quer primitivamente 
quer no decurso d'uma dysenteria, 
uma febre de intensidade moderada, 
acompanhada quasi sempre d'uma 
pontada do lado hepático e d'uma 
tumefaceâo evidente no fígado. No 
inicio accentua-se um mal estar ge
ral e apparecem a falta de appetite, 
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embaraços nas vias digestivas e algu
mas vezes uma icterícia ligeira. 

Passados oito a quinze dias todos 
estes signaes desapparecem. 

Succède ás vezes que as dores 
fixas ou irradiadas se apresentam 
com tal intensidade que, por esse 
motivo, não pode o doente descan
sar um só momento. 

Egualmente acontece em certos 
casos serem as altas elevações de 
temperatura tão variáveis e tão irre
gulares que chegam a fazer suppôr 
o estar-se em frente d'um abcesso 
do fígado com próxima suppuração, 
que afinal não vem a realisar-se. 

A doença termina pela resolução 
e a cura tem logar depois de um 
ou dois accessos congestivos, separa
dos um do outro por períodos mais 
ou menos extensos de apyrexia e de 
declinação. 

Na sua forma aguda, os phenome-
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nos passam-se d'uma maneira essencial
mente mais rápida e mais violenta. 
Ha invasão brusca, dôr intensa, febre 
ardente e rápido augmente do vo
lume do figado com reflexão sobre 
todo o tubo digestivo; algumas ve
zes a este estado de exacerbação 
succede-se um período de declinação 
que, no emtanto, dura apenas algumas 
horas, dando-se em seguida o reap-
parecimento dos primitivos signaes 
extremamente mais intensos e, em 
consequência d'esté recrudescimento, 
o individuo morre no meio de ma
nifestações ataxo-dynamicas, a não ser 
que o pus abra caminho para alguma 
das cavidades próximas ou mesmo 
para o exterior. 

Na sua forma chronica, a doença 
ou se manifesta desde principio com 
um caracter apparentemente attenuado 
ou se affirma por manifestações rui
dosas, que geralmente tendem a di-
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minuir no fim do primeiro septena-
rio. Evidencia-se d'esta forma urn 
estado mórbido caracterisado por dor 
surda no hypooondrio direito, au
gmente de volume do iïgado, febre 
com exacerbações vesperaes, leve 
icterícia e pòr ultimo um ataque 
mais ou menos intenso dirigido ao 
tubo digestivo. Este estado pode 
manter-se durante mezes ou mesmo 
amios, com variáveis oscillações fe
bris, devendo comtudo notar-se que 
o aggravamento se vae accentuando 
progressivamente até que o doente 
cahe em cachexia. Esta cachexia 6 
caraeterisada por emaciaçâo conside
rável, pallidez bassa dos tecidos, fe
bre hectica, infiltração dos membros 
e das paredes abdominaes, derrama
mento nas cavidades serosas e essen
cialmente no peritoneo. E sem inci
dente de importância, a não ser que 
sobre venha uma extraordinária abre-
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viação de symptomas, o doente cahe 
em marasmo, podendo n'este caso 
apressar-se a terminação da doença, 
por exemplo, com o apparecimento 
cl'uma pneumonia. 

Na grande maioria dos casos o 
liquido purulento ou se extravasa 
para uma cavidade visinlia ou abre 
caminho para o exterior. Os plieno-
menos passam-se differentemente, se
gundo a cavidade para onde se 
derrama o pús é esta ou aquella. 
Se, por exemplo, o pús penetra den
tro das pleuras, o estado mórbido 
manifesta-se pelos symptomas ordiná
rios da pleuresia, com reacção mo
derada, como tivemos occasião de 
observar na aula de clinica medica, 
e, n'este caso, ulteriormente á invasão 
d'essa cavidade, o pus ou salie para 
o exterior ou penetra n'um bronchio, 
se uma puncção urgente não se faz 
para abreviar o processo mórbido. 
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Quando o pús penetra directa
mente n'um bronchio, depois de pre
vias adhereneias pleuraes, acontece 
algumas vezes apparecer, na evacua
ção dos bronchios, uma quantidade 
variável de matérias viscosas, de côr 
vermelha carregada, com aspecto de 
queimadas, que é expellida com vio
lentos ataques de tosse, e que para 
nós ô o primeiro signal indicativo 
da invasão do apparelho respiratório. 
Mas, segundo De Brun, esta expecto
ração não sobrevem habitualmente 
senão em seguida a um periodo de 
angustia, de dyspneia e de febre, em 
que apparece a tosse, provocando 
uma leve expulsão mucosa sem ca
racter especial. O que se nota imme-
diatamente é que a dôr e a dyspneia 
desapparecem depois do pús ter en
trado nos bronchios, apesar do doente 
continuar com febre de caracter fran
camente rémittente. 
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Por aquelle motivo o doente vê-se 
obrigado a estar constantemente sen
tado para evitar que um violento 
ataque de tosse appareça, seguido de 
asphyxia, quando tente ficar deitado. 

Durante semanas e mezes o doente 
continua a tossir e a expulsar uma 
quantidade milito variável de escar
ros, côr de chocolate, constituidos 
por pús, sangue e mucosidades. Per-
cebem-se frequentemente durante esse 
período de expectoração, com resí
duos purulentos, signaes cavitarios 
na base do pulmão, caracterisados 
pelo sopro cremoso e vasoulejo, que 
se succedem pouco a pouco a sym-
ptomas de condensação pulmonar, taes 
como sopro bronchico, som basso, 
augmento das vibrações thoracicas, 
acompanhadas de catarrho bronchico. 

Se a doença tende a evolucionar 
para a cura, os phenomenos esthe-
toscopicos soffrem uma evolução in-
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versa e o vasculejo, conjunotamente 
com o sopro cavitario, dá logar a 
ralas subcrepitantes e ao sôpro bron-
ehico cuja intensidade diminue pouco 
a pouco. Os escarros perdem o seu 
caracter sanguinolento, tornam-se cada 
vez mais muco-purulentos e simulta
neamente a sua abundância e a sua 
frequência decrescem consideravel
mente. Esta evolução favorável só 
apparece excepcionalmente, porque 
na generalidade dos casos o doente 
succumbe em consequência do esgo
tamento que lhe traz a suppuração 
e do ataque minaz da febre que o 
prostra, dando-lhe o aspecto d'uni 
verdadeiro tuberculoso. 

Se o pus se abre no pericárdio, 
a angustia, a dor e a dyspneia são 
extremamente intensas e o paciente 
succumbe rapidamente, depois de ter 
apresentado um enfraquecimento rá
pido dos ruidos do coração. 
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Se o pus se derramar no perito-
neo, ou provoca immediatamente 
uma péritonite generalisada, rapida
mente mortal, como succedeii no 
caso por nós observado na enferma
ria da Escola Medica, em julho de 
1905, ou provoca uma péritonite 
enkistada, de gravidade variável, 
sendo a perfuração precedida de tra
balho inflamatório. 

Quando o pús penetra no tubo 
digestivo, constatamos a sua presença 
nas fezes, diminuindo instantanea
mente os symptomas geraes e lo-
caes. 

Em alguns casos favoráveis ou 
n'aquelles em que, por ser tardio o 
diagnostico, não se poucle intervir 
cirurgicamente a tempo, notamos o 
desenvolvimento d'uma saliência 
molle e fluctuante que se succède 
a um empastamento œdematoso e 
cujo centro acaba por ceder, na 
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oooasião d'um esforço, dando então 
sahida a uma grande quantidade de 
pus e dando-se egualmente, por esse 
facto, uma diminuição rápida dos 
symptomas locaes e geraes. 

Geralmente esta abertura ou se 
faz no hypocondrio direito ou na 
axilla. 



Diagnostico 

Se a ausência de febre, em certos 
casos de abcesso de fígado, pode 
fazer affastar a ideia d'uma suppu-
ração hepática e fazer crer n'uma 
gastralgia, n'uma gastrite, num can
cro ou n'uma ulcera do estômago, 
pelo contrario a predominância fre
quente das manifestações febris so
bre os symptomas locaes explica-nos 
como podemos confundir grandes 
abcessos de fígado com uma febre 
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typhoide, com uma tuberculose pul
monar e sobretudo com as febres 
intermittentes, symptomaticas da in
toxicação malarica. 

D'uni modo geral qualquer tumor 
abdominal desenvolvido no hypocon-
drio direito e adhérente ao fígado, 
pode provocar um erro, assim como 
todo o augmente de volume da glân
dula hepática. 

A congestão hepática dos paizes 
quentes assemelha-se de tal modo ao 
abcesso do fígado que a distincçâo 
não pode ser feita senão depois da 
evolução da doença; é sempre diffi-
cil, ás vezes mesmo impossível, dis
tinguir uma congestão hepática d'um 
abcesso de fígado que terminou pela 
resolução. 

As cirroses hypertrophicas distin-
guem-se mais facilmente pela sua 
marcha essencialmente lenta; apyrexia 
mais frequente; icterícia mais pronun-
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ciada. O cancro do fígado pelas saliên
cias mamillares, pelas perturbações 
digestivas que provoca e pela cache
xia especial. 

O kysto hydatico manifesta-se e 
clistingue-se do abcesso pela longa 
evolução e ausência de qualquer phe-
nomeno de reacção. A distineção é 
difíieil, talvez mesmo impossível entre 
um kysto hydatico suppurado e um 
abcesso hepático, a não ser que não 
se tenha seguido o caso durante 
toda a sua evolução. 

Um tumor biliar é duro, bem li
mitado e indolor; leva annos a desen-
volver-se, podendo ser acompanhado 
d'uma icterícia violenta, e dá ã pal
pação a sensação especial de duas 
pedras esfregando-se uma na outra. 

E' também difíieil distinguir uma 
péritonite locaiisada a região do fí
gado -d'uni abcesso hepático, mas o 
augmente de volume do órgão, as 
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irradiações dolorosas para a espádua, 
a febre renitente, as perturbações 
digestivas e attrictos percebidos no 
kypocondrio direito pela auscultação 
fazem reconhecer e distinguir a péri
tonite da suppuraçào hepática. 

Certos abcessos da parede abdo
minal que apparecem ao nivel do 
hypocondrie direito, podem dar logar 
a symptomas hepáticos o a uma 
reacção febril, de fornia a simularem 
um abcesso de fígado. A evolução 
rápida da doença, a precocidade dos 
signaes indicativos da existência d'uma 
colleoção purulenta liquida, permittem 
evitar o erro. Todavia, se não assis
timos ao começo, pode ser impossí
vel em certos casos distinguir um 
abcesso da parede abdominal d'uni 
abcesso do fígado prestes a abrir-se 
para o exterior. 

A pontada do lado direito, a tosse 
e a febre que acompanham o princi-



59 

pio e a evolução dos abcessos, podem 
fazer crer na existência d'uma pleu-
resia ou d 'uma pneumonia. Na plevi-
resia, como na hepatite suppurada, 
ha ampliação da metade inferior do 
thorax, mas n'aquella as costellas 
estão descidas, ao passo que no abcesso 
se apresentam elevadas. Na pleuresia, 
se o derrame é pequeno, ha sopro; 
se é grande e abundante, a altura 
de som basso permitte differençar 
um derramamento pleural do augmento 
de volume do fígado. Na pneumonia 
da base do pulmão a deformação tho-
raxica é nulla e as vibrações thoraxi-
cas são exaggeradas, percebendo-se 
um sopro tubar, geralmente acompa
nhado de ralas crepitantes. Os escarros 
côr de tijolo e de aspecto viscoso 
da pneumonia distinguem-se facil
mente dos da expectoração, côr de 
chocolate, d'uni abcesso do fígado 
cujo pus se derramou nos bronchios. 
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Esta expectoração ainda se distingue, 
pelos seus caracteres, da expectoração, 
ás vezes abundante, dos tuberculosos 
ou dos doentes attingidos de bron
chite chronica com bronchetasia. (De 
Brun). 

Uma vez diagnosticado o abcesso 
devemos, tanto quanto possivel, pre
cisar a sua sede. E' o abcesso da 
face superior o que apresenta sym-
ptomas mais característicos, taes como: 
tumef acção do hypocondrio, au-
gmento notável cio som basso hepá
tico, phenomenos dolorosos e reac-
cionaes mais intensos. O da face 
inferior dá logar ao desenvolvimento 
do fígado para baixo, sendo a dôr e 
a dyspneia menores. 

Se a hepatite central é pouco volu
mosa, pode não dar logar a sym-
ptoma algum característico e provocar 
simplesmente icterícia e perturbações 
gástricas. 



Tratamento 

Prevenir a formação do pús, obri-
gal-o a sahir desde que haja suppu-
ração, sustentar as forças do doente, 
eis as melhores indicações que um 
medico deve seguir no tratamento 
d'uni abcesso hepático. 

Para prevenir a formação do pús 
6 usual empregarem-se vários pro
cessos therapeutic os, alguns, a nosso 
ver, inefficazes ou de pouco resultado. 

Os derivativos locaes, como a tin
tura de iodo e os linimentos tere-
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benthmicos e vesicatórios, são de mé
diocre utilidade n'estes casos e egual-
mente se comportam com as emissões 
sanguíneas locates. 

Os purgantes, óleo de rícino, ca-
lomelanos e salinos, estão em geral 
indicados para produzir a desconges-
tíonação do fígado e facilitar a sa
bida da bilis. Podendo ser ministra
dos conjimetamonte com a ipéca e 
com o ópio, moderam e combatem 
a dysenteria concomitante. Os pur
gantes alcalinos, que teem sido pre
conizados por alguns medicos, na 
maior parte dos casos não dão re
sultados satisfactory'os. 

O sulfato de quinino, apesar do 
seu pouco effeito, deve prescrever-se 
para combater os accessos de febre; 
o ópio ou os seus alcalóides para a 
dor, a insomnia, os vómitos e os 
soluços. Sobretudo são essenciaes uma 
rigorosa lrygiene, o repouso no leito 
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e uma alimentação cuidada e propria 
que pode muito bem ser d'ovos, de 
caldos e de leite. 

Quando se suspeite da formação 
de pus, precisamos instantemente de 
reconhecer, por puncções explorado
ras, a existência e a sede do abcesso. 

Estas puncções devem ser feitas 
com um troeart volumoso, o maior 
do apparelho de Potain, porquanto 
o pús, por ser muito espesso e cre
moso, só por um trajecto largo po
derá ter fácil sabida. Estas puncções, 
sendo praticadas com toda a asepsia 
exigida, não só são inoffensivas mas 
até se podem considerar como um 
processo de tratamento das conges
tões hepáticas e como o melhor meio 
para prevenir a suppuração. 

Não devemos recear repetibas 
tantas vezes quantas sejam necessá
rias. 

No caso de nenhum symptoma 
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permittir a indicação da séde do 
abcesso, é no oitavo ou nono espa
ços intercostaes que o trocart deve 
ser enterrado. 

Se o pús residir na face inferior 
da glândula hepática, é necessário 
funccionar por baixo das costellas, 
no ponto mais doloroso. 

Reconhecidas a presença e a séde 
do pús é preciso, segundo o pro
cesso de Stromeyer Little, servirmo-
nos do trocart como conductor e cor
tarmos as partes molles, quer camada 
por camada quer n'um só tempo, 
como se faz habitualmente para 
abrir um abcesso ordinário. O pús, 
encontrando uma sahida fácil, cami
nha para fora e não ha receio de 
que penetre na cavidade peritoneal. 
Colloca-se ura dreno em flauta de 
pastor e lava-se o antro do abcesso 
com uma solução antiseptica que 
pode ser ou um soluto phenicado a 
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1 por 100 ou uma solução de subli

mado a 1 por 3:500, injectando qual

quer das soluções até a agua sahir 
completamente limpa. Polvilhase a 
ferida com iodoformio e applicase 
um penso antiseptico, coberto por 
uma espessa camada de algodão este

rilisado. Geralmente o estado geral 
do doente melhora desde o primeiro 
dia. 

Renovase o penso todos os dias 
como se tratássemos d'um abcesso 
superficial. 

Um outro processo que também se 
emprega na abertura d'estes abcessos 
é o de Zankarol, que consiste em 
ressecar uma ou duas costellas. As 
vantagens d'esté ultimo processo es

tão em que assim difficilmente pode 
o pús cahir na cavidade peritoneal. 
Foi o processo seguido este anno 
pelo professor Azevedo Maia no pri

meiro caso a que já nos referimos. 
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Esvasiado o abcesso é urgente 
tratar de fortalecer o doente, que 
deve ficar extremamente fraco em 
consequência da longa suppuração. 

Para este fim os preparados de 
quina, os vinhos generosos e depois, 
mais tarde, os compostos de ferro, 
sâo indicados. 

Devemos vigiar no operado a 
regularidade das fezes, estimular-lhe 
o appetite e ministrar-lhe em quan
tidade moderada uma alimentação 
fortalecedora o boa, constituida por 
caldos, leite, ovos, peixe, aves, etc. 

E quando, mais tarde, se tudo 
tiver corrido bem, o abcesso chegar 
ao fim da cicatrisação, devemos acon
selhar ao doente — caso os seus re
cursos lh'o permittam — a permanên
cia temporária ou constante n'uma 
região temperada, afim de terminar a 
cura. 



O B S E R V A Ç Õ E S 



Observações 

1.» OBSERVAÇÃO 

J. P. Carvalho, 37 annos, barbeiro, natural 
de Sinfães. 

Este individuo entrou para o hospital da 
Misericórdia d'esta cidade no dia 17 de março, 
queixando-se de fortes dores no thorax e abdo
men. Foi internado na enfermaria de clinica 
medica. 

Exame do doente 

Inspeceionando-o notamos o augmenta de 
volume do lado direito do tronco, o qual se 
estendia da linha mamillar ao flanco direito, 
saliência esta que era mais pronunciada no 
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hypoeondrio direito. A rede venosa subcutâ
nea desenhava-se nitidamente sob a pelle. 

Percutindo com cuidado este individuo 
observamos uma extensa zona de som basso 
que ia desde a clavícula até ao umbigo e que 
se alastrava ainda para o epigastro. Á mais 
leve palpação o doente queixava-se de intensas 
dores que attingiam grande intensidade ao 
rúvél do 8." e 9." espaços intercostaes. 

O som tympanico do estômago tinha desap-
parecido porque este estava completamente re
coberto pelo fígado, como depois se provou pela 
autopsia. O pulmão direito dava-nos um som 
muito basso e á auscultação notamos rudeza e 
pequenez nos dois tempos da respiração, pare
cendo havei- forte derrame que recalcava o 
pulmão para cima. Havia tosse, pequena e 
secca. O pulso apresentava em media 100 a 
120 pulsações e estas pouco intensas, apezar 
de regulares. 

A febre d'esté individuo conservou-.se desde 
o dia 17 a 28, isto é, desde a primeira puncçào, 
entre 36 7a e 39 7a com remissões matutinas. 
As digestões eram muito penosas e não havia 
appetite. 

http://conservou-.se


Graphico B 

NOME DO DOENTE: João Fernandes Monteiro DIAGNOSTICO: Abcesso do fígado com péritonite intercorrente 
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Historia da doença 

Partiu para S. Thome ha talvez dois annos 
e fixou residência na cidade. Passados seis Ine
zes de permanência na cidade foi atacado de 
uma biliosa que o reteve no leito por espaço 
de 10 mezes ao fim dos quaes nào sentindo me
lhoras e por conselho medico foi para o interior 
onde melhorou consideravelmente. Mas ao «abo 
de 18 mezes de residência na roça um forte 
ataque de dysenteria o obrigou a chamar o cli
nico da localidade, o qual lhe receitou um pur
gante de óleo de rícino que pouco ef feito pro
duziu. Kelatou-nos o doente que após este 
purgante, as dores que eram muito fortes e 
violentas no baixo ventre, a ponto de não 
poder, defecar e urinar separadamente, se vie
ram localisai- para cima e para a direita do 
umbigo, não o abandonando até esta data. 

Notou logo augmente de volume n'esta 
região e não consentindo a mais leve pressão. 
Assim esteve 4 mezes e como não melhorasse 
veiu para Portugal e deu entrada no Hospital 
de S. José, onde se demorou poucos dias, 
sahindo e vindo para o Porto para dar en
trada no hospital d'esta cidade. 
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Diagnostico 

A dòr persistente e violenta, o typo da 
febre earacteristiea de abcesso, a dysenteria 
que precedeu e acompanhou a doença, o 
augmente de volume do fígado e os porme
nores dados não só pelo exame do doente 
como pela historia da doença, indicam-uos 
d'uma maneira exacta o precisa que se trata 
d'uni abcesso de figado. 

Tratamento 

Feito o diagnostico, o qual foi conlinnado 
por duas puneçòes successivas, por meio das 
quaes extrahimos perto de 6 litros de pus, a 
intervenção cirúrgica impunha-se. 

Reseccamos a 8.a e 9.a costellas, esvasiamos 
o abcesso, lavamos e drenamos com todo o 
cuidado. 

Notamos n'essa occasião que o pús tinha 
aberto caminho atravez do diaphragma e se 
tinha espalhado na cavidade pleural de modo 
que o individuo, estando profundamente aba
tido, difflcilmente resistiria. 
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Continuamos nos dias seguintes a renovar 
o penso e a alimentar o doente com todo o 
cuidado, mas este longe de se fortalecer foi 
cahindo n'uma cachexia profunda, expirando 7 
dias depois de ser operado. 

Autopsia 

Aberta a cavidade abdominal notamos 
o enorme volume do fígado que occupava 
todo o hypocondrio direito, todo o epigastro e 
grande parte do hypocondrio esquerdo, esten-
dendo-se para o mesogastro. Tirado para fora 
da cavidade vimos que pesava 3:250 grammas. 
Estava em completa degenerescência gordurosa, 
dando o aspecto do foie gras do commercio. 

O abcesso estava situado no lóbulo direito e 
na face convexa ; tinha as paredes muito irre
gulares e anfractuosas, e o seu diâmetro de
veria andar por 10 centímetros. A perfuração 
do diaphragma tinha-se feito ao nivel da arti
culação costo-vertebral. A cavidade do abcesso 
ainda continha pús absolutamente caracterís
tico. 

O estômago estava recalcado para o hy
pocondrio esquerdo. Rins e baço normaes. O 
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pulmão direito estava reduzido a uma bola 
esmagada para o vértice e a cavidade pleural 
estava cheia de pús. 

O pulmão esquerdo normal. 
O coração apresentava degenerescência 

pouco adiantada. 

2.a OBSERVAÇÃO 

J. Fernandes Monteiro, 24 ânuos, solteiro, 
marinheiro, natural de Espozende. Este indivi
duo entrou para a enfermaria n.° 1 do hospital 
d'esta cidade, no dia 12 de Julho de 1905, em 
estado grave. 

Historia da doença 

Observado no dia immédiate pelo dr. Mar
tins da Silva, a cargo de quem estava a mesma 
enfermaria, o doente chamou a attenção do 
clinico para a metade direita do tronco. 

A região do hypocondrio direito encon-
trava-se muito saliente e a mais leve pressão 
era o sufíiciente para exacerbar a dôr, ha 
muito tempo latente n'esta região, e obrigar 
o doeute a soltar gritos lancinantes. A dôr 



75 

irradiava para o umbigo, mamillo e ante-braço, 
mas o máximo de intensidade residia ao nivel 
das falsas costellas. 

A temperatura, que foi observada com 
todo o cuidado durante toda a marcha da 
doença, mostrou oscillações que iam desde 
36 '/g a 391/v como se pôde vêr pelo Graphico B 
que vae junto, com exacerbações vesperaes, 
havendo ao mesmo tempo um e mais dias em 
que ella ser conservava normal. Apresentava 
leve icterícia e o seu aspecto geral era mau. 
O pulso vacillou sempre entre 90 e 120. Não 
tinha appetite; a lingua e a pharyngé estavam 
rubras, parecendo desprovidas de epithelio. 
Existia dysenteria ha muito tempo, constante, e 
as digestões eram difficeis, augmentando o 
soffrimento do doente. Para dar uma ideia da 
intensidade da dor, após as refeições, basta 
dizer que o doente se enovellava e se enrolava 
sobre o lado doente para a acalmar. 

Historia da doença 

Ha três annos sahiu de Portugal para o 
norte do Brazil, Manaus, e ahi se empregou 
como marinheiro a bordo d'um vapor costeiro. 
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Passados uns dois mezes foi attingido pela 
febre amarella, da quai se curou completamente 
voltando a trabalhar pelo seu mister. Ha, 
porém, cerca de oito mezes, um violento ataque 
de dysenteria assaltou-o, assim como a toda a 
tripulação e obrigou-o a abandonar a sua pro
fissão e dar entrada no hospital de Manaus, 
onde esteve internado 40 dias e como sentisse 
algumas melhoras pediu alta, resolvendo vir 
para Portugal para se tratar. 

Veio para a sua terra natal e ahi com tra
tamento medico o com bastante cuidado melho
rou, chegando a considerar-se curado. Mas no 
mez de maio passado, após uns excessos prati
cados n'uma romaria, um novo ataque dysen-
terico lhe sobreveio e o obrigou a guardar o 
leito e a chamar o clinico da localidade. Mal 
appareceu a dysenteria, uma dôr surda e con
tinua do lado do fígado se manifestou e não 
mais o abandonou. Notou que este lado do 
tronco tinha augmentado de volume e o doente 
não podia apertar o vestuário sob pena de 
augmentar a intensidade da dôr. 

O medico tractou-o de uma congestão he
pática, applicando-lhe n'esta região ventosas, 
cauterisações e administrando-lhe internamente 
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purgantes. Seguiu este tratamento todo o mez 
de junho e como não melhorasse resolveu vir 
para o Porto e dar entrada no Hospital da 
Misericórdia. 

Diagnostico 

A historia da doença, o typo da febre, a 
dôr persistente na região hepática e a dysen-
teria constante, mostraram-nos que se tratava 
d'um abcesso do ligado. 

Tratamento 

Esgotados os meios medicos, só uma in
tervenção cirúrgica poderia salvar o doente. 
Depois de varias puncções resolvemos fazer a 
incisão no ponto em que a dôr era mais in
tensa e drenar conscientemente o abcessso. 

O doente melhorou um pouco após a dre*-
nagem do abcesso, mas passados cinco dias 
começaram a apparecer os primeiros sympto-
mas de péritonite generalisada e o doente 
succumbia ao fim de oito dias. 
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Autopsia 

O figado estava muito hypertrophiado pe
sando 2:800 grammas. O abcesso estava situado 
no lóbulo direito — face inferior — e entrava 
bastante na espessuî a do figado. As paredes 
do abcesso eram muitos irregulares. Havia 
péritonite generalisada. Pulmões e coração 
perfeitamente normaes. 



PROPOSIÇÕES 

Anatomia. — 0 estudo minucioso da anatomia é fatigante e 
pouco proveitoso. 

Physiologia. — A intensidade da secreção gástrica varia com o 
prazer que um alimento nos provoca. 

Pathologla geral. --- O contagio é uma funcção do gérmen 
animado. 

Materia medica.—Não ha clichés pharmacotherapicos. 
Anatomia vathologica. — A hypertroplúa da prostata modifica 

muitas vezes o calibre da urethra. 
Patbologia externa. — O mar excede o bisturi na cura das 

tuberculoses cirúrgicas. 

Operações. — A indicação d'uma operação dependo, em grande 
parte, da posição social do individuo. 

Hygiene. — O regimen é a melhor condição da saúde. 
Patbologia interna. — A dysenteria epidemica dos nossos cli

mas, mesmo a mais grave, não determina abcessos de fígado. 
Partos.—A hypertrophia cardíaca nas mulheres gravidas é um 

phenomeno transitório. 

Histologia.— O estudo da histologia e da physiologia deveria 
constituir um curso preparatório technico, philosophico da instruc-
çlo medica. 

Medicina legal. — Emquanto os medico-legi3tas não tiverem 
assento nos tribunaes, competentemente habilitados com uma educação 
juridiea completa, a justiça continuará a ser na realidade cega. 

Visto. Pôde imprimir-se. 
O Presidente O Director 
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