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Prólogo 

Tendo folheado algumas dezenas de teses que, 
esparsas, se encontram na minha modesta estante, em 
todas vi gravadas em letras negras e na alvura dumas 
páginas em branco: ora protestos de homenagem e 
admiração; ora a indelével gratidão exteriorizada e 
perpetuada; ora o amor e amizade vivendo em estilo 
não pomposo, luzido e engrinaldado, mas alimentados 
por almas que dentro dum humilde trabalho diviniza
vam e eternizavam em duas palavras a veemência e ardor 
de sentimentos cantados gloriosamente em epopeias; 
também li a evocação às saudades espinhosas daqueles 
que sentiram a morte cruel e traiçoeira usurpar os di
reitos aos sentimentos que o coração amargurado e hoje 
envolto em crepes acariciava e com tanto sobressalto 
pulsava nos assomos de tão suprema felicidade; depois 
um adeus aos amigos, aos condiscípulos, àqueles com 
quem privamos, àqueles que nos auxiliaram com sacri
fício, mas com desafronto e espontaneidade; enfim, 
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tanta afeição, tão íntimos e sagrados sentimentos vive
ram muda e glacialmente nessas páginas, que se tomou 
hábito o dispêndio das primeiras folhas em consagra
ções, tributos, dividas de gratidão, etc.,... ; mas eu 
que tive um Pai cujos tesouros de amor não mais 
poderia engrandecer; 

que vi numa Tia e num Tio dous segundos Pais 
que me prodigalizaram desde tenra idade os carinhos 
que minha Mãe não desbaratou, porque o destino 
depressa me roubou aos seus cuidados; 

que encontrei num Primo um irmão que no aceso 
das nostalgias e nos lances desesperados me recebeu 
nos seus braços; 

que chorei, ao longe, que gemi junto da campa de 
doas irmãos que a morte ceifou no viço da mocidade; 

que encontrei num amigo as dedicações que ger
minam gratidão imperecível; 

eu, enfim, não tenho o direito de quebrar a força 
do hábito, mesmo porque dispenderei as primeiras pa
ginas deste modesto trabalho na exteriorização dos 
impulsos tão nobres vibrados por sentimentos tão sa
grados. 

Neste momento solene, em que recordo um dever 
que com tanto ardor e emoção, minha alma aceita e 
abraça e em que tanta alegria e deleite realça e en
grandece um reconhecimento e gratidão; em que sinto 
arder e inflamar um coração que neste momento vive 
sob o frémito supremo das saudades e invocações passa
das ... ê neste instante que o cérebro sente-se exausto 
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e pobre para encargo tão nobre e altivo; é neste mo
mento que a pena vacila sob uma mão tremente, guiada 
por um espírito desorientado, impelida pelo decisivo 
império da situação, pelo lance que envolve todo um 
passado ligado a tantas afeições e dedicações; é nesta 
Hora que o revolver de uns anos atrás ressurge scenas 
lancinantes, em que o desfolhar duma flor sobre uma 
lousa foi um adeus e o ceifar duma esperança; é neste 
minuto em que se representa em minha alma uma 
antítese de intensa felicidade e de tristeza imensa; 
é nesta turbulência em que a tranquilidade deu lugar 
ao alvoroço e comoção que eu agradeço—a Vós—Pais, 
Tios, Primos e Amigos; com um abraço aceitai este 
desafogo singelo daquele que tanto vos deve e de quem 
compreendeis a significação destas palavras. 

E para vós, irmãos perdidos, duas lagrimas que 
rolam sobre o papel em que estas palavras são rabis
cadas, testemunham a angústia, a dor da saudade. 

* 

* * 

Quando rematava o exórdio que foi dedicado 
Àqueles, cujos privilégios marcavam o logar de desta
que, tanto em nosso coração, como neste desvalorizado 
e modesto trabalho, eu não tinha esquecido o ensejo e 
dever de divulgar aqui as atenções, o auxilio e coope
ração, de quem, tão urbana e poderosamente, nos aju
dou na elaboraçãe desta despretenciosa obra. 
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Ao Dr. Manuel Pinto, cuja proficiência e saber 
dispensam, por supérfluo, encarecimentos c mais encó
mios, consagrarei a homenagem e admiração aos seus 
vastos conhecimentos, que sempre prodigamente pôs 
ao nosso dispor, e que sem dúvida foram a alma e 
a base do incremento que podemos dar a esta disser
tação. 

E pois, indelével a nossa gratidão, e, se o mani
festá-la era um dever, não menos era arquivar os re
quintes de amabilidade que sempre comnosco dispendeu, 
mesmo naqueles dias em que o amarguramos com ex
cessos de trabalho, cujo lucro e vantagem só a nós 
pertenciam. 

Se a leitura desta confissão intima lhe incutir no 
espirito o quanto nos sentimos reconhecido, dar-nos-
-hemos por felizes. 

Que nos releve este desabafo que vai ferir a sua 
delicada modéstia, mas cujos esforços para calar foram 
inúteis. 

* * 

A todos aqueles que gentilmente nos permitiram a 
entrada nas enfermarias, onde encontramos todas as 
facilidades para executar as nossas tentativas e estudos, 
consignamos aqui os nossos protestos de agradecimento. 

* 
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Ao nosso presidente de tese, Dr. Teixeira Bastos, 
penhoradamente agradecemos a honra que nos deu, acei
tando o nosso convite. 

* » 

Em outubro de 1913 foi apresentada à Associação 
francesa de Urologia uma vacina antigonocócica que 
M. M. Nicole e Blaizot tinham preparado pela primeira 
vez no Instituto Pasteur de Tunis, depois dum ano e 
meio de estudos, para a qual tinham podido suprimir 
totalmente a toxicidade, barreira insuperável, dificuldade 
invencível que embargava todo o sucesso dum tratamento 
cuja instituição demandava uma tal intensidade que 
provocava uma reacção local e geral tão penosas que a 
tornavam absolutamente impraticável. 

Em novembro do mesmo ano numa comunicação à 
Academia de Sciências de Paris afirmava Nicole ter 
conseguido um meio especial de cultura para os gono-
cocus que lhe permitia a conservação indefinida do 
micróbio com todas as suas propriedades, salvo a sua 
toxicidade e vida. 

"Possuímos, pois, uma vacina atóxica e estável. 
Com um semelhante produto e a vossa colaboração, a 
eficácia da vacinoterapia antigonocócica será facilmente 
julgada.,, 

Estas asserções eram seguidas duma estatística 
pessoal de 200 casos em que não havia exemplo de 
insucesso. 
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A oftalmia curava depois de algumas inoculações, 
às vezes uma só. 

A resolução duma orquite, a abolição das dores e 
a queda da temperatura efectuavam-se algumas vezes em 
poucas horas c com uma só inoculação. A cura radical 
do reumatismo, das artrites, metrites, salpingites, cisti
tes, uretrites, etc., eram obtidas com algumas injecções. 

A julgar por semelhantes comunicações, tinha en
trado no arsenal terapêutico uma arma cujo alcance 
era imenso, cujo valor inconcebível. 

Esta doença tão frequente, quasi que inevitável na 
macidade, com uma tendência tão acentuada à cronici-
dade, irrompendo mais tarde sob complicações tão di
versas e tão nefastas, e perigosas, teria encontrado 
nesta vacina o mais poderoso rival, aquele que a extin
guiria em alguns dias, sem que se realizassem os des-
calabros dos organismos invadidos por tão terrível 
doença. 

As salas de ginecologia, onde milhares de desgra
çadas vão buscar o alívio aos seus sofrimentos, esvasia-
riam; e tantas metrites, salpingites, ovarites, que ge
ralmente terminam por uma operação inadiável, dei
xariam de ter o epílogo fatal—a impossibilidade de 
procreação. 

Sob rste ponto de vista nós teríamos evitado no 
complexo campo da despopulação, talvez a sua causa 
mais poderosa. 

As declarações de M. Nicole tiveram com justa 
razão todo o interesse não só da classe médica mas 
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também, da opinião pública. O seu acolhimento foi vivo 
e entusiástico, o triunfo terapêutico retumbante. 

Este apogeu cie glória teve, pira alguns médicos, 
uma vida. efémera; e todas as considerações elaboradas 
pelo ilustre descobridor, que viveu anos no isolamento 
dos laboratórios, envolvido em ensaios para desvendar 
as verdades que êle consignou sob a lógica da expe
riência, foram refutadas. Sic transit gloria... 

Fui um seu admirador, tanto quanto se pode 
ser nos primeiros momentos; mas não quis que esta 
confusão, esta divergência de opiniões, este caos, per -
manecesse no meu espírito. Tive a pretenção de orien
tar esta questão que no estrangeiro baloiça, ora no 
mar da glória, ora naufraga no oceano acidentado do 
descrédito ! 

A chave do problema era um estudo minucioso. 
Aceitei-o. Eis o fim desta dissertação. 

Depois de ter conseguido da importante casa alemã 
Lucius mid Bràning uma vacina (Gonargin) indefini
damente estável, obtida de diversas culturas de gono-
cócus recentes, especialmente apropriada à imunização 
activa, com graus de concentração variáveis, contendo 
sempre uma quantidade exactamente determinada de 
gonocócus mortos, por centímetro cúbico—nós fizemos 
uma aplicação ampla, meticulosa, sob a mais constante 
e rigorosa observação; estudámos a sua influência 
sobre os sintomas subjectivos, sobre todos os acidentes 
e complicações de blenorragia; tivemos doentes simul
taneamente portadores de várias complicações que a 
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nossa atenção separava para a determinação clos efeitos 
em cada uma de per si; deante dos gráficos do pulso 
e da curva da temperatura constatámos a influência do 
tratamento vacínico sobre a frequência das pulsações e 
sobre a febre; as particularidades, as mais pequenas, 
eram arquivadas. As nossas observações, que se acham 
compiladas num capítulo especial, são apresentadas, 
não par um partidário entusiasta, mas sim com a frial
dade e consciência de quem colocou acima de tudo — o 
dogma da verdade. 

A natureza gonocócica dás afecções que tratámos 
foi sempre controlada pelo exame microscópico. 

Em alguns doentes várias análises foram pratica
das, para investigação do momento em que o gonocócm 
deixava de aparecer na purgação. 

Não terminaremos sem deixar aqui manifesto que 
muito trabalho perdemos improficuamente. Aqueles 
doentes da consulta externa (O) de venéreo do Hospi
tal Oeral de Santo António, que de início subme-
tiam-se a este tratamento, em breve fugiam aos nossos 
cuidados, quando as melhoras se acentuavam. Refe-
rir-me-hei a eles até à data em que foram feitas as 
últimas inoculações. Radicaram assim mais fundo a 
opinião corrente deste desleixo e abandono, que consti
tuem verdadeiros auto-crimés, para cuja extinção em 
Inglaterra principalmente teem sido empregadas as 
mais audaciosas tentativas, concernentes à divulgação 
dos perigos que este abandono criminoso trará no 
futuro. 
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Tive ocasião de verificar quão espalhada se encontra 
esta calamidade em Portugal. 

Sem pretenções nem possibilidade de apresentar 
números, sem querer arriscar uma percentagem, direi 
apenas que é fabulosa e incrível a quantidade de ble-
norragias ou complicações; acentuarei mesmo que num 
dia eu coleccionei cem tipos diferentes de afecções 
gonorreicas. 

Diferentes capítulos constituem esta tese. Não tra
çarei aqui qualquer plano que poderia ser alterado. 

Num deles referir-me-hei aos trabalhos de labora
tório: à preparação duma vacina que tentámos; às 
inúmeras culturas em diferentes meios; à dificuldade 
na consecução duma cultura pura de gonocócus, cuja 
vitalidade num meio artificial é melindrosíssima e sujeita 
a uma morte fácil e rápida; enfim, todas as técnicas 
que se ligam a um assunto desta natureza. 

Quem tiver tido a paciência de levar àste prólogo 
seguido, quem dispensou atenção ao assunto que versa
mos, quem conhecer o alcance daquilo que com parci-
mania expendemos, da responsabilidade que volunta
riamente assumimos, pretendendo a solução dum pro
blema ou antes dois, aliás tão complexos—não se 
admirará se o debuxo traçado, se o prólogo-esqueleto 
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das atribuições com que quisemos arcar não tenham 
sido realizadas de acordo com a nossa perspectiva. 

Não imploraremos indulgência; quem é autor por 
dever, merece a complacência espontânea e não mendi
gada. 

Arrastei sempre comigo o empenho e a energia; 
exgotei os recursos ao meu alcance; que o vosso crité
rio penda sobre o declive que menos crucianteme/ite 
me leve à ruína, é uma aspiração que vós outros, 
menos exigentes, me concedereis, o que eu ardentemente 
vos agradeço. 



PRIMEIRA PARTE 



CAPÍTULO I 

História da Inoculação 
Terapêutica 

Como todas as sciências, teve a sua origem na 
constatação dum facto. O espírito exigiu a sua expli
cação. Surgem teorias que envolvem novos problemas, 
a indução e a dedução generaliza-os. As experiências 
prosseguem, as observações multiplicam-se, o cérebro 
humano imerge em estudos profundos, ampliando o 
âmbito das primitivas e rudimentares concepções. Ti-
nham-se realizado todas as exigências para o avanço. 
Fixaram-se as bases da vacinoterapia: ao andar vaci
lante da primeira infância seguia-se a marcha grave e 
meditada do progresso. Os triunfos contagiaram o 
vigor dos cérebros e animarám-nos a audaciosas ten
tativas. Fundiram-se teorias, fixaram-se leis; assim se 
radicavam as bases deste ramo da terapêutica tão vasta i 

Apenas tentamos delinear, em ligeiro esquema, o 
esboço das principais fases por que este método atra
vessou até chegar ao desenvolvimento actual. 

As primitivas tentativas para a produção de imu-
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nidades por meios artificiais foram dirigidas contra a 
varíola, presumivelmente derivadas da observação da 
imunidade natural dos pacientes, que uma vez tivessem 
contraído aquela doença não mais estariam sujeitos a 
novos ataques. A prática da inoculação profilática con
tra tal doença foi introduzida em Inglaterra, em 1721, 
por Lady Mary Wortley que já a observara em Cons
tantinopla e que a executou numa terrível epidemia 
com brilhantes resultados. Todavia a sua inoculação 
directa ficou sujeita a esta séria objecção — que embora 
o paciente sofresse dum ataque benigo, que era seguido 
de imunidade, nada asseverava que a transmissão da 
infecção tomasse uma forma virulenta—e a sua prá
tica foi proibida por lei. 

Só em 1880, depois das publicações dos estudos 
de Edward Jenner, é qlte se sistematizou o uso da 
vacinação. Os seus resultados foram frisantes: em 
Londres,.nas duas últimas décadas do século xvm, a 
mortalidade pela varíola era de 17.687 e 18.477 respe
ctivamente, enquanto nas duas primeiras décadas do 
século xix descia a 12.534 e 7.856. 

E notável, deante do amplo emprego e sucesso 
da vacinação, que se ainda não tenha determinado a 
etiologia desta doença. . . 

O grande princípio estabelecido por Jenner é que 
é possível, pelo-uso duma modificada matéries morbi, 
conferir a imunidade artificial a uma doença infecciosa. 

Enquanto os agentes infecciosos foram desconhe
cidos, as experiências dependiam somente das pro
babilidades de sucesso, de forma que todo o avanço 
da imunização estava dependente do progresso da 
bacteriologia. Sschwan, demonstrando que.os corpos 
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orgânicos nào se decompõem senão na presença de 
micro-organismos, deu o primeiro e o maior passo 
nesta direcção. Este foi seguido pelos trabalhos de 
Pasteur sobre a fermentação, e a identificação do fun
gus como causa, no ano de 1857. 

Em 1850, Davaine observou e descreveu o Antrax 
Bacilus no sangue de animais com aquela doença, mas 
nào suspeitou que fosse esta a sua causa. 

Em 1860, Delaford cultivou a bactéria no sangue, 
e em 1863 Devaine mostrava a sua constante presença 
no Antrax e sugestionava que a doença dever-lhe-hia 
ser atribuída. 

Restava ainda obter os organismos em cultura 
pura, o que foi conseguido em 1876 por Koch. Pasteur 
confirmou e continuou este trabalho, produzindo a 
doença em animais. 

lmpunha-se agora resolver a forma de produzir a 
doença em animais duma forma tão benigna que asse
gurasse o restabelecimento: várias modificações na 
cultura de bactérias foram empregadas para atenuar os 
organismos, isto é, para preservar a sua vida e identi
dade, diminuindo a sua virulência. 

Muitos processos foram visados; dispensamo-nos 
de os enumerar aqui. 

Foi Pasteur, em 1881, o primeiro que usou uma 
vacina feita de culturas atenuadas (Antrax), com que 
êle inoculou carneiros, tornando-os imunes. Repetia-se 
o método de Jenner; conseguia-se a profilaxia contra 
uma doença, cuja etiologia era conhecida. Pasteur 
chamou à sua cultura atenuada uma "vacina,,, na crença 
de que ela estaria para o Antrax na mesma relação que a 
vacina de Jenner estava para a varíola, 
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Em 1855, depois de muitas experiências sobre 
animais, Pasteur inoculou pela primeira vez um 
paciente humano contra a raiva. Nenhum organismo 
tinha sido isolado, mas o virus tinha sido investigado na 
medula espinhal de animais infectados, e Pasteur empre
gava emulsões de tais medulas. Este tratamento está 
ainda hoje em voga, mas apenas como medida profi
lática. O período de incubação da raiva é longo (3 ou 
mais semanas), o que permite conferir uma imunidade 
activa antes que o agente infeccioso alcance a medula 
espinhal. Desde que tenham surgido os primeiros sin
tomas, inutil será tentar qualquer. inoculação tera
pêutica. 

Salmon e Smith descobriram que animais pode
riam ser imunizados pelos produtos do desenvolvi
mento das bactérias e até pelas próprias culturas de 
bactéria. Evidentemente que a imunidade assim confe
rida deixaria de ser o resultado da cura da doença. 

Em 1874, Traube e Oscheidlen chegam à conclu
são que o sangue tinha propriedades bactericidas. 

Em 1887, Buchner confirma isto e avança dizendo 
estas propriedades também pertencerem ao soro san
guíneo e que as propriedades bactericidas de qualquer 
soro não se estenderiam a todas as bactérias, mas a 
certas, àquelas que afectavam o organismo. 

Em 1888, Kitasato descobre a toxina tetânica e 
Yersin e Roux a toxina diftérica. 

Em 1890, Behring descobre anti-toxina no soro 
de animais imunizados contra a toxina diftérica. Este 
foi um exemplo de um anticorpo específico, apare
cendo no soro como o resultado duma inoculação 
com uma substância albuminosa. , 
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Em 1890, Behring e Kitasato inocularam coelhos 
com toxina tetânica, e com o seu soro conferiram 
imunidade aos ratos, para o tétano. 

Em 1891, Behring e Wernicke obtinham seme
lhantes resultados com a toxina diftérica e estabele
ciam a lei que o soro de um animal artificialmente 
protegido adquiria o poder de transmitir imunidade a 
outros animais. Eis o princípio da seroterápia. Esta 
descoberta marca balisa no estudo da imunidade. Esta 
foi a pedra basilar sobre que repousou todo o pro
gresso desta terapêutica, cujo alcance dispensa comen
tários. 

Em 1891, Ehrlich demonstrou o desenvolvimento 
de anticorpos quando inoculava venenos vegetais 
(rícino). 

Em 1894, Bordet produzia soro hemolítico ino
culando animais com glóbulos vermelhos doutras 
espécies, estabelecendo a lei da formação de anticorpos. 

Estas experiências alteravam as concepções da 
natureza da imunidade; constatava-se a imunidade 
activa e passiva e reconhecia-se a propriedade de 
obter a imunidade passiva por meio de soros, nas 
infecções com bactérias exotóxicas, e a imunidade 
activa por meio de vacinas nas infecções endotóxicas. 

O uso das vacinas limitava-se à profilaxia e a 
medida profilática mais importante foi a introduzida 
em 1896 por Wright contra a febre tifóide, trabalho 
que marca nova época. Tornou-se bem evidente que a 
imunidade activa era devida à formação de anticorpos, 
e que a cura era o resultado e não a causa da imuni
dade. Este conhecimento foi utilizado pela. primeira 
vez no emprego de vacinas feitas de bacilos tíficos mor-
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tos pelo calor, e experiências feitas.com o soro de 
pessoas inoculadas demonstraram que a formação 'de 
anticorpos era provocada pelas bactérias mortas. Desde 
então, somente vacinas mortas foram usadas, quer com 
o fim curativo, quer como meio. profilático. 

Em 1897,. Haffkine inoculaya-se com o caldo de 
cultura esterilizada de bacilo da peste; imediatamente 
estendia-se o seu uso na India, e os resultados da esta
tística manifestavam o valor do método. 

Desta reduzida e esquemática exposição dos avan
ços da vacinoterápia destaca-se o uso apenas profilático 
do tratamento vacínico. A Wright pertence a glória 
de, pela primeira vez, o ter introduzido como medida 
curativa, afirmando dum modo scientífico que todo o 
organismo que causa uma doença localizada e é capaz 
duma cultura pura, pode ser empregado, sob a forma 
duma vacina, para a cura da doença que êle causa. O 
tratamento curativo por meio de vacinas foi largamente 
alterado pelo conhecimento derivado do estudo das 
substâncias antibactéricas, distintas das antitóxicas, do 
sangue. As principais substâncias antibactéricas conhe
cidas são : bactericidinas, bactereolisinas, aglutininas e 
opsoninas. 

Como já ficou estabelecido, as propriedades bactéri-
cidas do soro podem ser destruídas pelo calor mode
rado. 

Oruber, em 1894, principiou a estudar a agluti
nação das bactérias pelo soro sanguíneo, e em 1896, 
juntamente com Widal, publicavam observações que 
mostravam que a aglutinação do bacilo .tífico pelo soro 
podia ser usada como meio de diagnóstico. 

Opsoninas são corpos cuja influência sobre as ba-

http://feitas.com
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ctérias prepara-as para a fagocitose pelos leucócitos. 
Fagocitose é o poder de ingerir corpos estranhos, 
primeiramente estudado nas amibas e depois verifi
cado para os leucócitos. Leucócitos podem ingerir 
bactérias, a imunidade depende deste poder —esta é 
a teoria de Metchnikoff e da sua escola. As observa
ções de Wright e Douglas mostram que mais alguma 
coisa é requisitada. 

Em- 1903 Wright, empregando uma dedução 
deste método, demonstrava o fenómeno opsónico, 
nomeadamente que leucócitos não ingerem bactérias 
senão na presença de soro e que consequentemente a 
fagocitose dependia de algumas substâncias do soro 
que actuariam sobre as bactérias de modo a torná-las 
capazes de ingestão pelos leucócitos. A estas substân
cias deu- Wright o nome de opsoninas. Se a expe
riência mencionada for repetida, e substituindo o soro 
de uma pessoa saudável por o de um outro indivíduo 
sofrendo de uma infecção local pela bactéria em questão, 
determina-se que o seu soro tem mais poder de pre
parar as bactérias para a ingestão e que um maior 
número é ingerido pelos fagocitos. Na prática a média 
ingerida com o uso de soro normal é considerada 
como unidade, e o número ingerido com o uso de soro 
de um paciente é expresso com uma fracção ou múl
tiplo do normal. Este algarismo foi chamado por Wright 
"index opsónico,,. 

É possível calcular por este processo a resistência 
do paciente para o organismo invasor e qual benefício 
deve seguir-se ao emprego de uma vacina. A interpre
tação dum index baixo nas infecções locais é que o 
foco não comunica com a corrente sanguínea, pelo 
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menos em certa extensão, que os corpos protectores 
exauriram-se na sua improfícua tentativa para a des
truição do foco, e que as bactérias não passam à cir
culação sanguínea e estimulam a formação de anti
corpos. 

Depois das suas primitivas observações, relativas à 
fagocitose das bactérias pelos leucócitos não ocorrer 
senão na presença do soro, Wright e Douglas proce
deram a experiências com diferentes variedades de 
bactérias, e demonstraram que o efeito opsónico era 
produzido em quási todas ; duas somente foram refra
ctárias. Nos pacientes inoculados com vacina stafilocó-
cica verificava-se que o seu index opsónico levantava-se 
concorrentemente com as melhoras clínicas das lesões. 
A possibilidade duma fase negativa pode dar-se, se 
uma grande dose de vacina for inoculada, o que 
determina, não o levantamento, mas o abaixamento do 
index, e, se uma inoculação ainda for praticada nesta 
fase, o index baixa mais, e os sintomas clínicos agra-
vam-se. Conhecimento de importância capital para 
todos aqueles que executam vacinoterápia. 

Bulloch investigou o índex opsónico de 66 pes
soas saudáveis; encontrou uma média de -Q5, e con
cluía que o soro de indivíduos normais são quási idên
ticos no seu index. Observações muito numerosas sobre 
o index tuberculo-opsónico seguiram estas pesquizas, e 
eis um facto que cedo foi elucidado: —enquanto pa
cientes com tuberculose estritamente localizada tinham 
insistentemente um baixo index,, aqueles que sofriam 
de perturbação constitucional tinham índices variáveis, 
que podiam ser acima ou abaixo do normal, e concluia-se 
que tais pacientes vivem numa constante sucessão de 
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fases negativas e positivas, devido à entrada de bacilos 
no sangue, derivados do foco da infecção, e por con
sequência "auto-inoculação,,. 

Treeman constata a possibilidade de excitar auto-
inoculação, nas doenças localizadas. Num caso de artrite 
gonocócica encontrou um dia um acentuado levanta
mento no index que coincidia com a prática de massa
gens na articulação afectada. 

Este fenómeno foi também observado nas infecções 
bactéricas depois de operações, exercícios, profundas 
respirações no caso de doenças pulmonares. A possi
bilidade de induzir auto-inoculação nos casos de doen
ças locais é de grande importância na vacinoterápia, e 
pode ser empregada como meio de diagnóstico ; ofe
rece um valioso meio de tratamento em certos casos 
e é necessário tê-la presente no espírito para fornecer 
um tratamento justo e racional a pacientes que sofrem 
de perturbações constitucionais. 

Eis os mais importantes acontecimentos nos pro
gressos da vacinoterápia: 

1. Imunização de Jentier pela introdução duma 
infecção modificada. 

2. Descoberta de micro-organismos como sendo 
a causa das putrefacções, fermentações e doenças. 

3. Isolamento dos gérmens em cultura pura, e 
produção de doenças por inoculação em animais. 

4. Imunização de Pasteur com vacinas vivas. 
5. Descoberta de antitoxinas no soro de animais 

imunizados contra toxinas. 
6. Descoberta da formação de anticorpos depois 

da injecção com rícino e mais substâncias. 
7. Descoberta de corpos antibactéricos, bactéria-
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Usinas, aglutininas, e finalmente opsoninas no sôro, 
depois da inoculação coin bactérias. 

8. Descobre-se que bactérias mortas estimulam a 
formação de anticorpos e o consequente emprego de 
vacinas de bactérias mortas na profilaxia. 

9. Uso curativo de vacinas de bactérias mortas. 
10. O emprego do index opsónico no diagnóstico, 

prognóstico e tratamento. 
A história aqui representada nos seus passos pri

maciais foi traçada, não para a especialidade que cons
titui a nossa dissertação, mas antes visou as delicadas 
circunstâncias e étapes que envolveram o complexo 
problema das inoculações terapêuticas. Entendemos 
ser de indispensável utilidade este capítulo que penni-
tiu-nos apresentar em esboço o mecanismo da acção 
terapêutica conjuntamente com toda uma terminologia 
requisitada por aqueles que curiosamente tenham tido# 
o desejo de versar um assunto tão interessante e deli
cado como este. 

As páginas seguintes abraçarão as fases que mar
cam época na sero e vacinoterápia antigonocócica. 
Dentro da especialidade serão o complemento do 
capítulo que acabamos de versar. 



CAPITULO II 

O estado actual da sero 
e vacinoterapia antigonocócica 

Seroterapia e vacinoterapia sào duas palavras com 
significações bem diversas, essencialmente diferentes: 
esta consiste na inoculação duma cultura mocrobiana 
ou vírus, quer vivos, quer artificialmente modificados, 
para o tratamento duma doença inficiosa; enquanto 
que na seroterapia o produto inoculado com fim tera
pêutico é o soro dum animal ao qual foram inoculados 
anteriormente virus, culturas ou produtos microbianos. 

Estas duas medicações específicas foram utilizadas 
contra a infecção gonocócica. Séries inteiras de expe
riências elaboradas no decorrer de violentas discussões 
pleitearam contra a pretensa imunidade que certos 
autores pretendiam conferir às afecções gonorreicas, 
envolvendo a participação de todo o organismo nesta 
doença, cuja marcha é bem localizada. Então acen-
tuou-se que não só a blenorragia aguda não preserva 
duma nova infecção, nus que a irritação derivada da 
inflamação é um factor favorável a superinfecções. 

3 
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?Mas como explicar o facto tào frequentemente 
observado — a passagem ao estado crónico, com des
aparecimento completo de fenómenos inflamatórios, 
apesar da existência de gonococos muito virulentos? 
Vários autores interpretaram este acontecimento como 
uma reacção de imunidade da parte de todo o orga
nismo. Esta teoria desenrolou a mais acesa discussão, 
predominando, todavia, a hipótese que elimina uma 
imunidade que todos os dias é desmentida pela obser
vação. 

Ainda que, por conseguinte, a fundação duma 
terapêutica específica das infecções gonocócicas, assente 
sobre bases pouco firmes, não se tern renunciado ao 
uso deste método curativo contra as diversas manifes
tações gonorreicas. Se remontarmos às primeiras ten
tativas, a história desta terapêutica específica reve-
lar-nos há restrição dos primitivos esforços para 
obtenção duma imunidade passiva por meio de soros, 
cuja preparação foi embargada pela impossibilidade 
de transmissão das doenças gonocócicas a outros ani
mais; corria a crença que esta infecção era uma prerro
gativa do género humano. 

Acrescia, porém, que em meios artificiais não se 
realizava a formação de toxinas, o que justificava o 
abandono e a renúncia à conquista de soros antitóxi-
cos, assim como soros imunizantes. 

Quando declinavam os entusiasmos sob este ponto 
de vista, Wright apresenta o problema da imunização 
activa e este novo aspecto, esta teoria sedutora teve 
voltados contra si todos os olhares. Surgia o reinado 
da vacinotisrapia. 

Toda uma multidão de adeptos falou unânime-
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mente sobre os seus efeitos. A sua influência sobre as 
iiites, artrites, epididimites, prostatites, vulvo-vagini-
tais, foi sob acôrdo geral confirmada por Butler e 
Long, Churchill e Loper, Bullenger, Irons e muitos 
outros. 

Na Alemanha a vacinoterapia das doenças gonor-
reicas foi igualmente aceite. Bruck, Schlinder, Hecht, 
Klausner, Wolfsohn, Schulz e Rohrbach, depois de 
estudos baseados sobre experiências que tiveram 
publicações, salientam a acçào favorável e valorosa 
deste tratamento específico, mas fazem restrições 
para a uretrite e vulvo vaginite. 

Não se creia, porém, que a seroterapia fora votada 
totalmente ao ostracismo. Nào; cérebros privilegiados 
abraçaram novamente este problema e algumas barrei
ras que até então se mostravam insuperáveis, derruí
ram e estenderam o horizonte que então se mostrou 
vasto e talvez próprio para inumeráveis conquistas. É 
assim que em 1906 Rogers, depois de asseverar que a 
quantidade de soro antigonocócico depende da natu
reza das culturas e dos animais empregados na prepa
ração do soro, constata a sua ineficácia nas metrites e 
assinala curas em diversos casos de artropatias. 

Swinsburg e Louis, fazendo algumas injecções 
sub-cutâneas de soro específico, obteem curas de artrites. 

Schmidt preparou um soro, injectando dentro do 
peritóneo de cabras culturas vivas e mortas de gono-
cocos; a sua aplicação foi acompanhada de resultados 
favoráveis. 

Recentemente Demskaja imunizou cabras e car
neiros que lhe forneceram um soro antigonocócico 
activo. 
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Mm. Debré e Paraf, resumindo as opiniões de 
diversos autores, concluem, num acordo geral, a inefi
cácia da seroterapia antigonocócica nas uretrites, vagi
nites e vulvites, assim como o seu efeito curativo nas 
artrites. Justificam o abandono legítimo a que ela foi 
lançada, dando logar à vacinoterapia. Explicam a falên
cia da seroterapia da seguinte forma: o gonococo não 
actua por toxina difusível; as suas lesões são determi
nadas unicamente pelo micróbio, pela acção das suas 
endotoxinas sobre os tecidos. É preciso, pois, injectar 
o soro em fortes doses, o mais rápido possível e no 
próprio lugar em que os micróbios pululam; repetir 
as injecções e servir-se dum soro polivalente, cujas 
condições indispensáveis à terapêutica humana deman
dam quatro requisitos essenciais: 

1.° Obter um soro activo anti-microbiano. 
2.° Realizar uma injecção gonocócica em animais, 

o que permitiria titular o poder activo do soro. 
3.° Não o inocular senão depois de verificada a 

sua eficácia em animais. 
4.° Imaginar um modo de aplicação variável 

para as diferentes localizações do gonococo, que 
faculte um contacto íntimo e imediato duma quanti
dade suficiente de soro, sob o ponto de vista terapêu
tico, com o foco inficioso. 

A imunização de coelhos fornece um soro activo 
antimicrobiano que realiza as três primeiras condições; 
a sua administração era efectuada da seguinte forma: 
injecção alternativamente sub-cutânea e intravenosa de 
gonococos vivos, primeiramente de 2 em 2 dias, para 
finalmente terem um intervalo de 4 dias. As doses de 
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micróbios eram rapidamente crescentes, e a escolha de 
raças tão numerosas quanto possível. 

A titulagem do soro é duma importância capital. 
O verdadeiro método é a medida do seu poder anti-
inficioso. 

Para o meningococo a cobaia é o animal de 
escolha. 

As infecções experimentais não permitem deter
minar exactamente a actividade dos soros antimenin-
gocócicos, mas as experiências de Flexner deram a 
prova decisiva da alta eficácia desta terapêutica. 

Mm. Debré e Parai experimentaram o seu soro 
em coelhos, fazendo injecções intra-oculares, na câmara 
anterior do olho, duma emulsão duma cultura de go-
nococos recententemente isolados, aproximadamente 
300 milhões de gérmenes, o que determinava uma 
oftalmia purulenta extremamente grave. Estes animais 
foram injectados com o soro antigonocócico que rea
lizou uma paragem imediata das perturbações mórbidas 
e o regresso da panoftalmia. Era, pois, específica a 
acção antimicrobiana do soro injectado. Efectivamente, 
a injecção intra-ocular do soro dum coelho não pre
parado foi absolutamente improfícua,sobre a evolução 
da panoftalmia supurada. Estas experiências são de
masiadamente concludentes e foram confirmadas quando 
ensaios se dirigiram sobre macacos que receberam no 
canal raquidiano culturas de gonococos recentemente 
preparados e emulsionados em soro filosiológico, o 
que determinou uma meningite supurada com fenó
menos de paraplegia. Uma análise do pus espesso ex
traído por punção lombar revelou nnmerosos gono
cocos. Foi-lhe então praticada uma injecção intra-ra-
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quidiana de soro antigonocócico que produziu o re
gresso de todos os sintomas meníngeos, isto é, a cura 
perfeita. 

Estas experiências constituíram uma base experi
mental sólida para a seroterapia antigonocócica. 

Restava realizar um modo de aplicação prático, 
ou antes uma série de métodos adaptados às diferentes 
localizações da gonococcia humana. Algumas experiên
cias se teem efectuado neste sentido. Paraf realiza 
injecções uretrais repetidas obtendo resultados impres
sionantes. 

Cruveilhier nas últimas comunicações à Société 
de. Biologie expõe os resultados colhidos pelo virus-
vacina sensibilizado de P>esredka nas complicações 
útero-anexiais. Põe o soro em presença da lesão go-
nocócica, introduzindo nas cavidades infectadas, velas, 
supositórios, aos quais incorpora soro antigonocócico. 
Pensa produzir uma espécie de sensibilização in vivo. 
Este método é seguido de efeitos felizes nas uretrites, 
metrites e vulvo-vaginites. O virus-vacina é a apli
cação mais engenhosa do método das vacinas sensibi
lizadas de Besredka à vacina antigonocócica. Este pro
cesso repousa sobre bases experimentais. Mas não 
consegue a atoxicidade duma vacina nem mesmo tem
porariamente. Um soro específico, posto ao contacto 
do micróbio homólogo, fixa sobre si uma substância 
especial, a sensibilizadora que permite a sua destruição 
mais fácil pelos glóbulos brancos e os humores do 
organismo. Este método interessante sob o ponto de 
vista teórico foi aplicado ao tratamento da blenorragia, 
mostrando-se activo, mas não deu o resultado espe
rado, a abolição da toxicidade da vacina. A reacção é 
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muitas vezes violenta, como o constataram Cruveilhier, 
Blaisot e Nicole. Alem disso a fixação da sensibilizadora 
sobre o micróbio é um fenómeno temporário, o que a 
torna ineficaz quando utilizada após um tempo apre
ciável. Nào são estáveis ou pelo menos não se con
servam sob a forma de vacinas sensibilizadas. 

A par destes progressos da seroterapia, a vacino-
terapià também avançava. 

A toxicidade geral para todas as vacinas era parti
cularmente acentuada para o gonococo e uma dose 
fraca de culturas vivas ou mortas, insuficiente sob o 
ponto de vista curativo, provocava uma reacção geral 
e local tão penosas que a instituição dum tratamento 
intenso e contínuo era até aqui coisa impraticável. 

As comunicações de Nicole, embora feitas com 
restrições, representam a conquista ideal das vacinas 
gonocócicas. Foi abolida a toxicidade e obtida a esta
bilidade, condições indispensáveis aos sucessos desta 
terapêutica. A sua preparação é delicadíssima, qualquer 
incidente determina a ineficácia. A associação do sino-
cócas, micróbio estudado e baptisado por Nicole, que 
aparece nas culturas vacinais, modificaria^rofunda-
mente as propriedades dos gonococos e perturbaria os 
efeitos da vacina, cuja estabilização era devida a fluo
retos. Esta seria uma poderosa causa que criaria in
certezas e perturbações no resultado das estatísticas 
que também poderiam ser atribuídas a simplificações 
de técnica. 

Não poremos em dúvida o valor incontestável 
deste produto, mas ao lado de todas as circunstâncias 
expostas não esqueceremos que sendo o seu efeito 
dependente dos princípios da imunização activa, o 
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coeficiente pessoal, a idiosincrasia, as oscilações de 
doses, são factores que devem pesar na balairça de 
todas as críticas. É assim-que dous doentes semelhantes, 
nas mesmas condições, um cura, enquanto que o outro 
continua a ver a sua doença evolucionar com toda 
uma série de complicações, contra as quais o trata
mento é manifestamente impotente. ,;E porque não 
pensar desta forma se nós admitimos, a natureza a 
particular do indivíduo, o artritismo, por exemplo, 
criando condições especiais que asseguram uma per
sistência quási indefinida à vitalidade do gonococo e 
por consequência rebeldes a todas as acções tera
pêuticas ? 

A inconstância dos sucessos merece responsabili
dades que determinados autores talvez por negligência 
olvidassem. Todos aqueles que jogam com todas cir
cunstâncias e causas dum mau êxito não se surpreen
derão deante de resultados às vezes tão contraditórios. 

Arrastado por esta singela argumentação ultrapassei 
os limites deste capítulo cujas atribuições são bem 
diversas daquelas que temos expendido nos últimos 
períodos. 

No decorrer desta dissertação encontrareis num 
capítulo especial, detalhadamente descritas as causas 
das falências desta terapêutica. Permiti-me, pois, que 
vos apresente agora, embora succintamente, a síntese 
de tudo o que se tem escrito nos últimos tempos sobre 
o valor da vacina antigonocócica nas diversas compli
cações blenorragicas, o que constituirá o capítulo ui. 



CAPÍTULO III 

Valor da vacina antigonocócica 
na Blenorragia 

e suas complicações 

Considerações preliminares — Trata
mento vacínico — Dosagem, interva
los e resultados — Crítica baseada 
sobre as experiências pessoais. 

É este o capítulo que envolve a parte talvez mais 
delicada da nossa tese. Deve-nos, pois, merecer o mais 
meticuloso cuidado e daqueles que nos lêem a mais 
severa atenção. 

Aqui encontrareis a síntese do que ultimamente 
tem surgido de interessante no campo da vacinoterapia 
antigonocócica. Apossar-vos-heis também da solução 
prática desta terapêutica tão útil em todas as compli
cações gonocócicas. 

Para realçar todos os detalhes, nós traçamos o 
plano de metódica — e independentemente abordar cada 
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entidade mórbida. Depois de expender as doutrinas e 
conclusões de observadores célebres, permitimo-nos 
apresentar a nossa opinião derivada exclusivamente 
dos estudos que sobre tais assuntos fizemos. Uma 
única preterição nos guiou: a determinação da verdade. 

O que vai ser exposto representa a crença pessoal. 
O conceito que ela vos merece não importa, desde 
que a consciência própria cumpriu um dever— a divul
gação duma verdade. 

Iniciaremos esta exposição pelas 

Uretrites agudas e crónicas 

Considerações preliminares — Sem aceitar a dou
trina antiga que afirmava que todas as uretrites eram 
primariamente gonocócicas, não deixaremos de atribuir 
ao micróbio de Neisser a maior responsabilidade na 
determinação da inflamação das mucosas u retrais-. 

A estatística de Wliyndam Powell resumia assim 
a etiologia das uretrites : nos casos abaixo de 25 anos 
de idade, 90 por cento são gonocócicas: dos 25 aos 40 
anos, apenas 75 por cento; acima dos 40 anos de idade 
a percentagem reduzia-se a 50. 

Se agentes microbianos diversos podem determinar 
uretrites, impõe-se uma análise bacteriológica todas as 
vezes que nos encontremos deante dum corrimento e 
só então é que temos o direito de fazer um tratamento 
específico e concluir dos seus efeitos. 

A persistência da infecção gonocócica da mucosa 
uretral tem explicação na sua disposição anatómica e 
no encapsulamento do gonococo, facto hoje irrecusável. 
Allen para frisar este ponto de vista recorda aquele 
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paciente que era presa duma poussée aguda sempre 
que tinha contactos sexuais; a análise revelava sempre 
grande número de gonococos. Nos intervalos o corri
mento desaparecia inteiramente, mesmo durante uma 
abstinência de seis meses. 

Só o tratamento vacinico pôde determinar a cura. 
No capítulo Bacteriologia apontaremos os processos 

para determinar a natureza da infecção que frisamos 
mais uma vez, ser indispensável. 

O tratamento vacinico não consiste numa mera 
inoculação, mas na aplicação de todas as medidas que 
facultem a condução dos anticorpos aos focos de infe
cção, assim como auxiliar a eliminação das bactérias e 
seus produtos, o que justifica o tratamento local pelos 
antissépticos. 

Evitar infecções secundárias, aumentar a secreção 
urinária por diuréticos, acalmar as dores, evitar a pro
pagação da infecção, praticar dilatações cuidadosas 
(nas uretrites crónicas) que desabrigarão os gonococos 
dos seus focos latentes — são medidas auxiliares e im
postas, quando dispensamos tratamento vacinico a um 
caso de uretrite. 

Tratamento pela vacina 

O uso duma vacina polivalente de provados po
deres imunizantes tem um efeito mais seguro que a 
vacina autogénea, de fácil preparação, nas uretrites 
agudas, mas cujas vantagens só devem ser utilizadas 
quando outras bactérias forem responsáveis, visto que 
esta preparação demanda menos trabalho que a iden
tificação precisa dos invasores. 
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Doses 

Foi este um ponto em volta do qual reinaram 
as mais antagónicas opiniões. 

Os partidários das pequenas doses (5 milhões) 
argumentavam com alguns casos em que uma dose 
macissa fora a causa determinante de graves orquites, 
epididimites e prostatites. 

Os seus adversários apontavam semelhantes doses 
como ineficazes, sem influência alguma curativa, e com 
o perigo duma extensão da infecção que poderia ser 
limitada e combatida por uma dose que paulatinamente 
seria aumentada até ao desaparecimento total de todas 
as lesões gonorreicas. Tal conduta, diz Allen, jamais 
teve contratempo qualquer e os resultados benéficos 
foram a regra para todos aqueles que se sujeitaram 
aos vossos cuidados. 

Principiai, pois, com doses pequenas, repeti-as 
com intervalos de 3 a 4 dias; se não alcançardes melhoras, 
e se nenhuma reacção local ou geral tiver sucedido, 
avançai progressivamente para doses mais elevadas, 
até que uma resposta seja obtida. Sereis talvez forçados 
a atingir 500 e até 1000 milhões, injecções que repe
tireis até à cura radical. 

Eu cheguei a estas doses macissas, repeti-as com 
intervalos de 48 heras e confesso, nunca notei qualquer 
complicação que detivesse a minha ousadia. E mais. 
ouvi bem, só estas doses é que, segundo as minhas 
observações, determinam efeitos benéficos. 

iMas para que tantas e tão desencontradas opiniões, 
quando a chave de semelhantes objecções se encontra 
no poder imunizante das vacinas e este varia dumas 
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para as outras, dependendo de tào diversas circuns
tâncias que vós outros perfeitamente conheceis? Pa-
rece-me, pois, estéril e infundamentada uma discussão 
que a meu ver se apresenta tào simples, tào esclareci-
mente documentada. 

Se o poder imunizante da vossa vacina é grande 
e com uma dose de 500 milhões já notais uma reacção 
no organismo que tratais, não avanceis, mas antes in
tervalai mais as vossas inoculações e sede prudente 
em qualquer aumento. Assim vereis uma descarga 
sobrevir, reaparecer uma ardência, as urinas turvarem-se, 
mas em breve notificareis o regresso de todos estes sin
tomas e tereis consumado uma cura rápida e radical. 
Contai, porém, com a idiossincrasia, <;porque o coefi-
cente individual não deve ser esquecido, tanto naqueles 
que caminham para a cura como para aqueles que 
reúnem as qualidades para o inau êxito desta terapêutica. 

A dose capaz de produzir uma cura depende, 
pois, de factores variáveis e sendo assim, porque é que 
ela não variará segundo os diferentes pacientes? E 
^porque é que autores há, como, por exemplo, Nicole, 
que fixa a cifra 3 biliões como indispensável a uma 
cura radical ? Não pensamos desta forma e a este ra
ciocínio somos levados pelas nossas observações pes
soais. Lêde-as e vereis doentes portadores das mesmas 
lesões, radicalmente curados com uma dose total va
riando entre limites bastante separados. ^Para que 
estabelecer números ou cifras? ^As observações que 
devem orientar os espíritos não são assaz concluden
tes? Cremos que sim e sendo assim não nos afasta
remos delas e, por supérfluo, cortamos esta discussão 
para iniciarmos o novo parágrafo. 
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Efeitos da vacinoterapia 

Menzler advoga o tratamenío de todos os casos 
de gonorreia por meio de vacina. 

Refere que uma injecção causará uma reacção se 
qualquer foco oculto existir no organismo. Discorda 
absolutamente da opinião de Bruck, que assevera que 
uma infecção gonocócica da mucosa uretral de forma 
alguma é influenciada pela injecção de vacina antigo-
nocócica. Fixa uma média de 47 dias para o restabe
lecimento completo da uretrite, mesmo que constante
mente existam complicações. 

Emery, Eyre, Hecht e Klausner insistem no valor 
deste tratamento. 

Nicole e Blaizot apresentam uma estatística de 127 
casos de uretrites sem exemplo de insucessos. 

M. Biais' (du Havre) relata alguns casos seguidos 
de sucessos notáveis. 

Na Bélgica vários experimentadores considera-
ram-na completamente inactiva na uretrite e prostatite. 

Noguès defende a sua utilidade na blenorragia. 
Enfim, a maior inconstância parece envolver a 

acção desta vacina nas uretrites. 
Tão humildemente quanto pode falar este modesto 

trabalho, apresentaremos o resultado das conclusões 
das nossas experiências. 

Os pacientes que tratámos podem ser dividos em 
2 grupos: o primeiro conterá aqueles doentes internados 
tanto no Hospital Geral de Santo António como no 
Hospital Militar; o segundo abrangerá a consulta ex
terna (O) do Hospital da Misericórdia e alguns doen
tes da clínica civil. Obedece esta classificação ao 
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seguinte princípio: o 1.° grupo é forçado a aceitar 
todas as prescrições que lhe são impostas; encontram, 
pois, todas as condições para o feliz resultado dum 
tratamento; o 2.° grupo só segue os conselhos do 
médico quando em crise dolorosa; uma ligeira melhora 
alvoroça-o, radica-lhe no espírito a convicção da cura, 
o que determina a sua fuga. Friso bem este ponto, 
porque as minhas observações encontraram nestes 
doentes mau material para conclusões e estudos. 
Todavia enumerá-los hei, acompanhá-los hei até ao mo
mento em que a deserção se efectuou. Não insistirei 
dizendo que jamais semelhantes doentes acataram os 
nossos conselhos e que, portanto, algumas falências 
podem ser atribuídas a estas circunstâncias. 

O que notei, porem, é.que todos os pacientes 
portadores de uretrites, internados nos hospitais reti-
ravam-se daí radicalmente curados. 

iE a que atribuir estas curas de uretrites que se 
apresentavam em condições em que a resolução espon
tânea jamais se efectuou? <;E que curaram exclusiva
mente sob a acção do tratamento vacínico e cujas curas 
foram rápidas e impressionantes? 

Decerto não duvidareis da natureza gonocócica se 
vos afirmar que sistematicamente investiguei o go-
nococo, repousando sempre os diagonósticos sob o 
control das análises microscópicas. 

Deante destas argumentações devemos aceitar sem 
reservas a eficácia incontestável da vacina antigono-
cócica. 

Podeis, porém, limitar a extensão desta afirmativa, 
e nisto concordo convosco. Efectivamente, a eficácia 
não é constante; o tratamento é manifestamente impo-
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tente em alguns casos. As razões desses insucessos 
encontrá-las heis num capítulo especial consagrado a 
esse assunto. 

Não quero com Nicole atribuir todas as respon
sabilidades às simplicaçòes de técnicas que tornariam 
semelhantes vacinas inertes. 

Nestes casos, ^como explicar que a mesma emulsão 
tivesse'conseqùências tào opostas? ,JPOÍS eu, que adoptei 
a mesma vacina em todos os casos e que nuns 
tive curas maravilhosas e noutros insucessos incon
testáveis, deverei acaso tornar a vacina responsável 
quando simultaneamente ela me oferecia provas fri
santes da sua boa preparação e eficácia? 

Não colhem estas reflexões lançadas injustameute 
por alguns autores. A questão deve tomar outra orien
tação, a face da verdade está voltada para outro lado 
e a sciência actual tem sobejos conhecimentos e bases 
firmes para explicar factos que poderiam ser reputados 
contraditórios, mas que a patologia geral abrange e 
explica scientíficamente. 

Conclusões 

Nós tratamos 31 casos de metrites, alguns com 
complicações. Os nossos doentes A. F. e F. M., res
pectivamente atacados de uretrite aguda e crónica, 
obtinham a cura em 12 dias. 

As doses requisitadas eram, porem, diversas: uma 
cedia a uma dose total 3.200 milhões; a outra desapa
recia quando a cifra 1.030 milhões era atingida. As 
observações são ricas em detalhes e dispensar-me-heis 
de referências que suponho supérfluas. 
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Vede no capítulo dos casos clínicos, que o "uso das 
doses macissas praticadas com intervalos de 3 dias, é 
absolutamente inocente e previne todas as complicações. 

Sob este ponto de vista é surpreendente o papel 
da vacina. Jamais doente algum estendeu o seu pro
cesso inficioso, portanto eu afirmo que a vacina anti-
gonocócica é um preventivo das complicações gonor-
reicas. 

O paciente J. C. O. necessitou 8 inoculações, ou 
seja uma dose total, 3.075 milhões de gonococos, para 
a extinção da sua uretrite crónica. 

J. C. curava em 12 dias com 4 inoculações ; 
A. S. P. num espaço de 14 dias, em que foram 

praticadas 6 injecções, viu realizada a extinção do seu 
corrimento crónico, assim como a orqui-epididimite de 
que era portador. 

A. A. em 8 dias realiza a cura duma uretrite 
crónica 

Simultaneamente sofria duma orqui-epididimite e 
cististe que só curaram à oitava inoculação, dentro 
de 24 dias. 

• Não citarei mais. São provas suficientes para a 
constatação da influência benéfica da terapêutica vacínica 
nos casos de uretrites. 

Nas minhas observações também encontrareis ca
sos de insucessos. 

Quási todos pertenciam ao 2.° grupo, que não 
respeita prescrições impostas, que recebe as inocula
ções com irregularidade, condições favoráveis à per
sistência das suas afecções e ao mesmo tempo pertur
badoras das nossas conclusões. 

Mas não basta. É preciso ndicar alguns pacientes 
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que se colocaram sob todas as indicações e que con
tinuaram a ver a evolução da sua doença. Este, e há-os 
muitíssimos, são rebeldes ao tratamento pela vacina 
antigonocócica. Tornam-se absolutamente indiferentes, 
mesmo às doses macissas : nenhuma resposta é obtida 
de tais organismos. Só à sua idiossincrasia se poderá 
atribuir a ineficácia. 

0 estímulo vacínico, ou não determinou a forma
ção de anticorpos, ou estes não foram levados ao foco 
inficioso, ou a dose de anticorpos foi insuficiente, o 
que se pode verificar pelos cálculos comparativos das 
quantidades dos corpos imunes presentes no sangue 
do indivíduo infectado. 

Uma última objecção pode ainda ser apontada e 
com justa razão visto que o nossos doentes estiveram 
exclusivamente sob a acção da vacina antigonocócica. 

1 Estarão então os tecidos expostos a constantes 
reinfecções das partes adjacentes que se encontram 
inteiramente fora do ataque dos anticorpos? Eis um 
argumento que vem justificar a necessidade de reunir o 
tratamento local à terapêutica das vacinas específicas. 

Grer, porém, que esta associação nos guiará sem
pre a um êxito completo e geral, é divergir da reali
dade dos acontecimentos, porque, seja qual for a ra
zão, a experiência e a observação mostram a inutilidade 
desta indicação deante de alguns organismos, e isto é 
tudo. 
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Vulvo-vaginites 

Considerações preliminares — Quando versámos 
em prólogo o assunto que nos propúnhamos tratar, 
frisamos a frequência das complicações anexiais e as 
tristes consequências que daí derivavam. E, pois, indis
pensável saber cuidar a blenorragia feminina desde 
que ela se manifeste. 

Também a vulvo-vaginite das crianças é quási 
sempre de origem blenorrágica; alguns autores atri-
buiram-lhe um papel preponderante na produção de 
certas afecções genitais, como, por exemplo, a ure-
trite das virgens, anexites precoces, etc, que terminam 
ordinariamente na esterilidade e que por consequência 
exigem o conhecimento dos seus principais caracteres. 
As condições anatómicas da mucosa vaginal favorecem 
singularmente o desenvolvimento da vulvo-vaginite 
infantil que também [é a mais frequente de todas as 
afecções genitais. 

A verdadeira causa da maior parte das vulvo-
vaginites infantis é a blenorragia. O contágio é às 
vezes directo ; outras vezes certas causas acidentais são 
a origem de tais vulvites ; o que é certo, porém, é 
que, quer directa, quer indirectamente, devem-se assinalar 
verdadeiras epidemias de vulvo-vaginites que apre
sentam uma marcha essencialmente crónica e grande 
tendência à recidiva, podendo facilmente complicarem-
se de conjuntivite, reumatismo, ou mesmo de crises 
peritoneais, assemelhando-se à apendicite, não falando 
nas metrites, piossalpingites, etc, que justificavam o 
aforismo humorístico de Naegerrath : ce nest pas tou
jours de la chaudepisse du mari que viennent tous les 
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malheurs conjugaux, mais quelquefois il faut incriminer 
la chaudepisse depuis longtemps oublié du père. 

No que respeita ao diagnóstico, é fácil, mas é 
preciso sobretudo lembrarmo-nos que a vulvo-va-
ginite blenorrágica das crianças só excepcionalmente 
reconhece uma origem sexual ; a sua verdadeira causa 
é um contágio acidental. Como o diz Epstein, a possi
bilidade de violação não deve ser afirmada senão 
quando encontrarmos sinais objectivos não duvidosos, 
ou outras circunstâncias suficientemente sérias ; consi
derações que parecem desconhecidas da maior parte dos 
médicos legistas. 

Crux et scandalum medicorum dos antigos, pelo 
menos, a teoria clássica, que justifica o prognóstico 
gravíssimo não propriamente por si, mas pelas suas 
complicações. 

M. Mettisohn emitiu uma opinião sensivelmente 
diferente. 

Este autor teve ocasião, no Hospital R. Virchow, 
em Berlim, de examinar 172 crianças atingidas de vul-
vites. O exame bacteriológico revelou uma infecção 
gonocócica em mais de 80 °/o dos casos. 

Os doentes eram recrutados, quási todos, na po
pulação pobre, e a contaminação se explicava na 
imensa maioria dos casos, pela promiscuidade e miséria. 

A infecção se localizava quási sempre à vulva e 
vagina, mas contrariamente às afirmações de tantos 
autores, o útero, os anexos e o peritóneo jamais tinham 
sido contagiados. As glândulas de Bartholin, em seis 
casos, foram nitidamente inflamadas, mas nenhum 
destes casos terminou na supuração franca. 

Todavia acentuava a duração da afecção, a passa-
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gem ao estado crónico e as recidivas, que de forma 
alguma determinariam lesões anexiais capazes de pro
duzir a esterilidade. 

Tratamento pela vacina antigonocócica 

Ultimamente tem-se dispensado grande atenção ao 
tratamento vacínico desta condição gonorreica. 

Butler e Long estudaram os resultados em 2 sé
ries: uma primeira de 12 /doentes, a segunda de 25 
casos. Comparavam os resultados obtidos nos. 12 pri
meiros pacientes que eram submetidos ao tratamento 
vacínico, com igual número de casos da 2.a série que 
eram tratados com os antissépticos. 

Os resultados foram os seguintes : 
Quatro dos doentes inoculados viram a gonorreia 

desaparecer de 10 a 21 dias. 
Em cinco casos a extinção do corrimento e o 

desaparecimento de gonococos efectuaram-se com várias 
semanas de tratamento. 

Nos 3 casos restantes uma recidiva ocorre depois 
duma cura aparente; algumas inoculações consolidaram, 
porém, a cura., , , 

Eis o que sucedia aos doentes sujeitos às irrigações 
antissépticas : 9 foram tratados respectivamente em 25, 
26, 26, 27, 29, 40, 49, 63 e 96 dias sem desaparecimento 
completo do corrimento ; enquanto que nos três res
tantes, depois dum tratamento de 31, .32 e 176 dias 
respectivamente, um resultado favorável era conseguido. 
As vantagens deste tratamento eram as conclusões de 
Butler e Long. A eficácia e a brevidade apoiadas nas 
observações citadas falavam bem alto em favor da va-
cinoterapia antigonocócica. 
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Cooke e Hamilton apresentam uma estatística de 
84 casos. Os seus resultados encontram-se resumida
mente expostos no seguinte quadro: 

MÉTODO Casos Curados Percentagem 
de curas Nào curados Insucessos 

completos 

Irrigação . . . 
Vacina . . . . 

260 
§4 

158 60 
76 90 

53 
5 

49 
3 

A duração média do tratamento pela irrigação era 
de 10 meses; pela vacina 1 mês. 

Em 10 casos associaram os 2 métodos, mas nào 
encontraram vantagens, pelo contrário notaram os se
guintes inconvenientes : a irrigação necessita a estada 
num hospital e pode levar à masturbação. 

Churchill e Lõper trataram 17 casos com vacina, 
numa duração média de 19 dias, obtendo cura em 10, 
e grandes melhoras nos 7 restantes. 

Dentro das nossas-observações encontram-se três 
casos que nos revelaram as garantias e valor destes 
métodos. . 

A doente D. S. de 29 meses, acometida simulta
neamente de vulvo-vaginite e oftalmia gonocócicas, 
contagiada por sua mãe, portadora duma blenorragia, 
realiza uma cura surpreendente aos 31 dias de trata
mento. 

A paciente M. F. em 40 dias, efectua a extinção 
total de todos os sintomas duma vulvo-vaginite 
aguda. 

M. C. T. actualmente ainda em tratamento sente 
melhoras consideráveis. 

- Usamos uma vacina polivalente. Butler e Long 
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quando substituíam a vacina monovalente, de que 
vinham fazendo uso, por uma polivalente, constataram 
que os efeitos benéficos se acentuavam. 

Doses 
Os autores acima citados variaram de 1.000.000 a 

50.000.000 as doses empregadas. 
Na minha doente D. S. comecei o tratamento por 

5.000.000 e progressivamente avancei até 200.000.000, 
inoculação que foi repetida e que não determinou 
reacção intensa. Quando a cifra total 795.000.000 era 
atingida, consolidava-se a cura. Como se tratasse duma 
criança de 29 meses, eu temia uma reacção com doses 
que não teriam a mesma gravidade em adultos, mãs 
com surpreza, atingi 200 milhões sem que nada deti
vesse a minha resolução e ousadia de avançar para do
ses mais macissas, acaso a cura não tivesse sobrevindo 
aos 200 milhões. 

Mais uma vez repetirei que esta divergência de 
doses tem a sua explicação cabal no poder activo de 
cada vacina e que por consequência estes factos não 
devem constituir surprezas nem servir de base a críticas 
estéreis e infundamentadas. 

Associando as doutrinas e os resultados adquiridos 
pelos autores supracitados, às nossas modestas obser
vações, sentimo-nos partidários ferventes do uso desta 
terapêutica. iE porque não a reclamar e até exigir se 
tantos são os insucessos do tratamento antigo e as suas 
vítimas aos milhares? 

Basta que se lance à face dos médicos modernos 
a teoria clássica que envolvia todos os desastres Crux 
et scandalum medicorurh. 
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A instituição dum tratamento vacínico, actualmente 
é.isenta de toda a gravidade, absolutamente inocente 
e previne todas, as complicações futuras. 

Assente em bases racionais e scientíficas, apoiada 
por séries inteiras de observações e experiências, a 
vacinoterapia antigonocócica |em a sua indicação insu
bstituível, pelo menos actualmente, nas condições go-
norreicas que acabamos de versar. 

E todos aqueles que pesam o destino e futuro de 
seus doentes terão nas nossas palavras não o impulso 
mas o incentivo e obrigação de confirmarem.o que 
com ardor e dever aqui vimos defendendo. 

, E quanto basta para a tranquilidade de milhares 
de padecentes, e para o lugar de destaque, no futuro, 
desta terapêutica tão útil e eficaz. 

Endometrites e Salpingites 

Considerações preliminares.— A natureza exacta 
dos agentes inficiosos destas complicações é um pro
blema que envolve certa dificuldade, mas que deve an
tecipar qualquer instituição medicamentosa. 

A Bacteriologia, mostrando a grande variedade de 
organismos responsáveis das afecções anexiais, impli
citamente indica os escrúpulos que devem acompanhar 
a determinação da verdadeira patogenia. 
- , No parágrafo precedente ficou bem manifesta a 
tendência, que as.vulvo-vaginites apresentam à croni-
cidade, assim como foi bem marcada a propagação aos 
anexos, originando anexites que evolucionariam duma 
forma tão lenta e indolorosa que no decorrer de muitos 
anos poderiam ser ignoradas. 
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Ourd dedicou especial atenção à etiologia das sal

pingites, assegurando que positivamente 80 por cento 
são de origem gonocócica. 

Tuttle e outros autores descrevem vários casos.de 
metrites e salpingites gonocócicas. 

Tendo presente as informações e dados de. estatís

ticas e por consequência um valor presumivelmente 
verdadeiro da alta frequência das complicações anexiais 
de origem gonorreica, supomos que sistematicamente o 
médico deve investigar,.não só cm preparação directa, 
mas também em meios de cultura, a presença de go

nocqcos ou diplicocos suspeitos, cuja verificação asso

ciada aos dados clínicos serão o único suporte da 
verdadeira causa de tais afecções. Tratamos algumas 
metrites e salpingites; infelizmente constatamos que a 
pesquisa do gonococos nem sempre tem resultados 
positivos; cremos mesmo ser regra a sua ausência em 
tais purgações, pelo menos foi essa a conclusão das 
análises a que procedemos. Todavia certos diplococos 
tornaramse tão suspeitos que a sua presença aliada à 
história da doença e ao conjunto sintomático não 
deixavam dúvidas quando elaborávamos um dia

gnóstico que mais tarde era confirmado pela tera

pêutica. ,,,;..■ 
Não deixaremos de recordar os trabalhos de Cru

veilhier pelo método dos virusvacinas sensibilizadas de 
Besredka, método que parece ter efeitos particular

mente felizes nas metrites. 

http://casos.de
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Tratamento pela vacina antigonocócica 

Determinada a natureza inficiosa, a vacina espe
cífica tem indicação imediata e insubstituível. 

Não será insistência demasiada repetir a improfi-
cuidade dos tratamentos antigos. À nossa doente E. 
internada ne enfermaria 8, há 8 meses, foram esgota
dos os recursos médicos, sem que qualquer melhora 
se manifestasse. Acompanhamos esta paciente e vimo-la 
aceitar resignada a intervenção cirúrgica (curetagem), 
infelizmente também inútil. O corrimento era rebelde, 
as oscilações de temperatura pequenas, mas constantes, 
a dor surda, mas persistente. 

Foi nesta ocasião que nós fizemos as primeiras 
inoculações. Os efeitos manifestaram-se rapidamente : 
a dor desapareceu, a temperatura desce ao'normal, a 
purgação reduz-se a simples gotas. E, enfim, 'tudo 
marchava para a cura que não foi consolidada, porque 
a doente, supondo-se curada, retirou do Hospital, sem 
atender aos nosos conselhos. 

Este simples exemplo patenteia bem a eficácia e 
valor deste método terapêutico. 

"Uma afecção gonorreica dos anexos correspondia 
quási que inevitavelmente a uma histerectomia„"era a 
doutrina diariamente confirmada nas salas de gineco
logia. 

Hoje, aquelas doentes que, pela extensão"das suas 
lesões, eram condenadas a uma intervenção~cirúrgica, 
estarão ao abrigo de tão severa pena e com a prática 
de meia dúzia de inoculações alcançarão uma cura ra
dical. 

Esta é a face da verdade, esta é convicção radi-
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cada pelas nossas experiências, enfim julgo poder ex
pendê-la como uma generalidade, visto que reúne a 
opinião de todos aqueles que.tem conscienciosamente 
dispensado atenção a este assunto. 

Todas as condições para a instituição deste trata
mento devem ser exigidas: referimo-nos às condições 
gerais e locais que acompanham as inoculações, con
junto a que verdadeiramente daremos o nome de — 
tratamento vacínico. 

Criadas e observadas toda; çsias circunstâncias, 
não se.pense numa;cura infalível. Será supérfluo repe
tir que uma série de qualidades particulares a deter
minados organismos podem guiar-nos a um insucesso. 

Que se não proclamem, pois, triunfos perante 
doentes que exigiriam a satisfação de promessas cuja 
falta de realização faria baquear a reputação do médico. 

Embora todas as probabilidades orientem favora
velmente o prognóstico, este deve ficar sempre sus
penso,, . . . 

O triunfo do sucesso inesperado guindará mais 
alto a glória; em caso negativo não cavaremos para a 
nossa ruína. . .» 

Uma vacina polivalente pode ser usada talvez com 
mais eficácia e vantagem que a auto-vacina, cuja pre
paração demandaria um grande espaço de tempo, o 
que permitiria um avanço da infecção. 

Como o poder activo de cada preparação vacínica 
varia, è considerando que a dose inicial inoculada 
deve ser escolhida de forma a poupar o organismo a 
violentas reacções que poderiam ser graves, nós acon
selhamos que se inocule primeiramente a ampola de 
menos concentração é que se prossiga depois com todo 
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o cuidado e de acordo com as respostas do organismo. 
Estes cuidados evitarão todos os inconvenientes e dis
porão o doente a aceitar alegremente o tratamento. 

A vacina que se encontra no comércio e que pre
ferimos por muitas razões (Qorurgin) tem uma con
centração gradualmente ascendente desde 5 a 1.000 
milhões. O poder activo até aos 50 milhões é pouco 
intenso. 

De acordo com este conhecimento, a que nos 
levou a experiência, fixamos a dose 50 milhões para a 
primeira inoculação e avançamos gradualmente até 
1.000 milhões. 

O intervalo de 3 dias pode ser estabelecido como 
suficiente; só a necessidade derivada- da urgência de 
mistigar uma poussé aguda nos levou a baixar a 48 
horas e até 24 o intervalo entre duas injecções; con
trariamente uma reacção intensa adiava um dia ou dous 
a prática de nova inoculação. 

Um facto interessante e constante sucedeu inva
riavelmente em todas as doentes atingidas de metrite : 
as histeralgias exarcebavam-se às primeiras inoculações, 
a temperatura subia um grau, pequenos arripios sur
giam. Esta reacção é dum bom prognóstico e veremos 
mais tarde que ela tem sido usada para a diagnose. 

Se intolerância se manifestar a qualquer dose, 
por pirexia, acentuada perturbação constitucional e 
talvez dôr e tumefacção da parte afectada, a próxima 
administração consistirá somente de metade da dose 
que produziu a reacção.e os aumentos posteriores de
verão ser feitos com cuidado. 

As reacções que observamos foram duma benignida
de extrema e duma duração certíssima (1 a duas horas).. 
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Resultados do tratamento 

Tuttle e Fisher contam, sucessos admiráveis e rá
pidos. 

M. M. Bar e Lequeux tiveram 3 curas notáveis de 
salpingite aguda. 

A opinião de Frousme, talvez o clínico com maior 
experiência sobre a vacinoterapia das doenças dos 
anexos, é que o tratamento da piossalpingite devia 
contar 50 o/° de sucessos. Segundo o mesmo autor os 
insucessos seriam os casos de piossalpingite crónica; 
mas estes teriam ainda curas subjectivas. 

Reber, cujos principais trabalhos versam sobre o 
uso diagnóstico da vacina gonocócica nas doenças go-
norreicas das mulheres, chega a conclusões mais favo
ráveis. 

Este autor avançava progressivamente até chegar 
a doses consideráveis e não recuava até à obtenção da 
cura, chegando a inoculações de dous mil milhões. 

O Prof. Dr. Roberto Frias diz-nos ter efectuado 
numerosas curas. 

A nossa estatística contêm 4 casos de metrites e 
piossalpingites. 

A doente E, como já foi relatado, retirou-se da en
fermaria 8 muito melhorada. 

C. J., em 32 dias dias realiza uma cura radical; — 
extinção completa de todos os sintomas objectivos e 
subjectivos. 

Em 36 dias a paciente R. P. é considerada cu
rada 

A piossalpingite crónica da doente A. M. é consi
deravelmente melhorada: à quarta inoculação foge aos 
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nossos cuidados dizendo nada sentir, e que, por con
sequência, dispensava mais tratamento. 

Efectivameute, esta vacina deve ser considerada 
um grande enriquecimento do nosso tesouro terapêu
tico e dum valor e eficácia tão grandes que, hoje, po
demos expulsar a terapêutica operatória da piossalpin-
gite gonocócica. 

Oftalmias gonocócicas 

Considerações preliminares — Na 38.a reunião da 
Rial Comissão de doenças venéreas, Sir William Os-
len, Prof, da Universidade Oxford, referindo-se esta
tisticamente às vítimas de doenças venéreas—conside
rava a gonorrea como desempenhando um grande pa
pel na produção de cegueiras, evidenciava a necessidade 
dum tratamento precoce, e alvitrava que em cada hos
pital geral houvesse uma secção para doentes desta 
natureza que tinham sido esquecidos pelos altos po
deres e afastados da caridade pública. 

Estas afirmações realçam a gravidade, importância 
e frequência das oftalmias gonocócicas. 

A aplicação da vacinoterapia à oftalmologia é 
vigorosamente favorecida pelas seguintes considera
ções:—;!.'1 extrema rapidez com que estas infecções 
progridem, e a gravidade da destruição dos tecidos; 

2.° O perigo iminente da infecção se propagar 
ao outro olho. 

3.° A facilidade com que os anticorpos sao le
vados aos focos de infecção pela excelente irrigação 
sanguínea, excepto da córnea e esclerose. 

Alen quando se refere ao tratamento vacínico diz 
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preferi-lo a todos os outros métodos terapêuticos, 
porque a maioria dos seus casos tinham-se. tornado 
refractários a todas as medicações; conclui aconse
lhando a vacina, embora qualquer outro método auxi
liar lhe possa ser associado. 

Deante do progresso de tais infecções urge, logo 
que se elabore um diagnóstico, quer clínica, quer bac-
teriológicamente, praticar imediatamente inoculações 
duma vacina polivalente e proceder-se à preparação 
duma vacina antogénia. 

A natureza inficiosa deve ser investigada, esta é 
uma condição essencial e indispensável ao sucesso. 

Doses 

Em todas as doenças da córnea e esclerose doses 
macissas de vacina são requisitadas para assegurar um 
bom resultado. 

É que a circulação sanguínea destas partes é tão 
pobre que a quantidade de anticorpos circulantes 
deve ser grandemente aumentada para atingir estas 
partes infectadas. O uso das pequenas doses dá lugar 
a muitos insucessos e ainda devemos eontar com a 
frequência da "fase negativa,,; portanto, todas as vezes 
que um prognóstico sombrio é feito, devemos actuar 
arrojadamente e inocular tal dose de vacina que excite 
a formação de adequados corpos imunes, se os tecidos 
forem capazes de uma tal resposta. 

É conhecida a frequência das conjuntivites gono-
cócicas, principalmente entre as crianças, e os perigos 
que a acompanham. 

Nós advogaremos o uso constante de vacinas asso-
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ciadas a todas outras medidas, quer curativas, quer 
preventivas de extensão. Um sucesso seguir-se-há, 
desde que doses adequadas sejam empregadas e que 
se efectue o tratamento de início. 

Vacinoterapia antigonocócica 

As vantagens deste método sào a rapidez da cura 
e o limite de extensão às partes afectadas; previne,, 
pois, o contágio das regiões adjacentes, do que resulta 
manter-se íntegra e perfeita a visão. 

Bryan menciona 2 casos —um num homem, cujos 
olhos tinham sido invadidos pelos gonococos e cuja 
cura se realizara em 30 dias, com visão normal, com 
doses de 5.000.000 a 20.000.000, dadas com intervalos 
de 6 a 7 dias; o outro, rapaz de 12 anos, com eon-
juntivite gonocócica de um olho, perfuração, pro
lapso da íris, e perda de visão. 

As mesmas doses e intervalos foram empregados. 
O sucesso foi realizado em 30 dias. 

R. W. Alleu Jazendo a sua crítica a estes resulta
dos, afirma que certamente êle teria curado estes 2 
doentes em 7 a 10 dias, se em vez de doses tão pe
quenas utilizasse duas inoculações de 250.000.000. Jus
tifica esta asserção com a experiência e fixa uma injecção 
de 250.000.000 como inicial para os adultos, doses 
que devem ser repetidas com intervalos de 3 dias e 
aumentadas com intervalos de 5. 

O seguinte caso ilustra bem o efeito que pode ser 
produzido por doses adequadas. 

Um dia, um paciente, portador duma conjuntivite 
gonocócica gravíssima, com hipópion completo, mas 



65 

sem ulceração aparente da córnea, foi considerado 
perdido, numa conferência de 3 médicos em que se 
encontrava Allen. Este assume a responsabilidade e 
inocula 250.000.000 de gonococos. As melhoras prin
cipiam dentro de 24 horas, e ao oitavo dia a cura era 
praticamente completa. 

Com numerosos detalhes apresenta mais 3 casos : 
o primeiro, com uma úlcera da córnea e hipópion, 
cura com 2 injecções de 250 milhões ; o segundo, 
criança de 3 anos, com uma úlcera central da córnea e 
pequeno hipópion, cura com algumas inoculações 
de 175.000.000; o terceiro, caso gravíssimo, em quem 
o hipópion foi rapidamente absorvido e a cura realizada, 
em 7 dias. 

Obtive resultados tào maravilhosos, diz Allen, 
que sinto plenamente justificada a minha atitude rela
tiva à questão de doses. 

M. Topolanski teve a ideia de aplicar ao tratamento 
da irite a vacina que foi introduzida por via intramus
cular e intravenosa. A primeira injecção é seguida 
duma elevação de temperatura; o mesmo não sucede à 
segunda. Depois da terceira e quarta, com doses pro
gressivamente crescentes, a reacção geral é mínima. 

A reacção local traduz-se por uma diminuição dos 
fenómenos inflamatórios oculares, que, desaparecem 
completamente desde a segunda injecção. À quarta, a 
cura é assegurada. 

5 
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Conclusões 

Não poderíamos documentar mais a nossa expo
sição. O que esquematicamente ficou descrito manifesta 
bem o emprego racional da vacina em todas as afe
cções oculares de origem gonocócica e qual o seu efeito 
curativo e preventivo. 

Os 22 casos de oftalmias blenorrágicas tratados 
por Nicole foram coroados de sucessos. 

Morax obteve resultados incompletos, enquanto o 
Dr. Roche de Marselha obtinha resultados maravilhosos. 

Mittendorf, em 8 casos, constatou um rápido retro
cesso de todos os sintomas. 

Eyre e Stewart trataram diferentes casos de irite 
e conjuntivite com resultados surpreendentes. 

Poderia transportar para aqui a opinião de muitos 
mais médicos oftalmologistas; dispensâmo-nos, porem, 
porque supomos suficientemente rica a documen
tação. 

Resta-nos para fechar este capítulo apresentar 
os nossos 2 doentes, apresentação apenas, porque os 
detalhes podem ser lidos no capítulo das Observações 
pessoais. 

À doente D. F. que gentilmente nos foi cedida 
pelo Dr. Ramos de Magalhães foram praticadas 10 
inoculações com intervalos de 2, 3 e 4 dias. 

A análise bacteriológica apoiou o diagnóstico que 
o ilustre clínico, acima citado, elaborara—Conjuntivite 
purulenta gonocócica. 

O tratamento local foi associado ao tratamento 
vacínico. 

A cura realizou-se em 31 dias. 
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Nós, efectivamente, constatámos que só a dose de 
200 milhões determinou efeitos benéficos. 

São do Dr. Ramos de Magalhães estas palavras : 
os resultados são incompletos e necessitam a colabo
ração do tratamento local, mas a sua eficácia tornou-se 
bem evidente na transparência da cicatriz da ulceração 
da córnea, o que permite a recuperação da visão normal. 

O segundo caso é-nos cedido amavelmente pelo 
Dr. Ribeiro Seixas. 

Trata-se dum adulto portador duma blenorragia 
aguda. A incúria, a falta de higiene, motivam e deter
minam, por contágio directo, uma oftalmia supurada 
gonocócica que inicialmente votada ao abandono, se 
propaga ao outro olho, ferindo tão intensamente este 
paciente que, perfeitamente cego, vem implorar o auxílio 
médico, descrente dos milagres de Santa Luzia a quem 
recorrera com fervorosas orações nos primeiros mo
mentos, nas crises dolorosas, nas cefaleias intensíssimas, 
nas insónias turturantes! 

Foi neste estado febril em que ambos os olhos eram 
fontes de supuração, em que a córnea apresentava uma 
úlcera extensa, em que a visão era totalmente impos
sível, que nós fizemos a primeira inoculação de vacina 
antigonocócica. Com esta e com a prática de mais al
gumas todo aquele conjunto sintomático acima des
crito, regressa ao normal. 

As cefaleias, as insónias, a febre, a supuração, 
cedem às primeiras inoculações. Mais algumas deter
minam a cicratização com perfeita transparência, e o 
doente, com um abraço, agradece-nos a vista que per
dera e que com os nossos cuidados quási integral
mente recuperara. 
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Gracejando replicámos que, algumas vezes, o mé
dico vantajosamente substitui a Santa Luiza que nem 
sempre ouve as súplicas de pecadores, ou que pelo 
menos, a avultada clientela não lhe permite dispensar 
atenção a todos. 

E este pobre homem lá marchou para a terra, 
amparado ao credo religioso que nós tornámos responsá
vel das consequências gravíssimas que inevitavelmente 
se realizariam se a santa vacina não o arrebatasse à sen
tença a que o seu desleiKO e abandono o condenara! 

A atitude, que deriva da sumária exposição dos 
dois casos que constituem a base da nossa crítica, 
poderia e até deveria ser dispensada. O poder activo 
deste método terapêutico é tão valoroso que, sem 
querer consagrar muitas palavras na sua defesa, nós 
supomos dever não alvitrar, mas impô-lo sempre que 
nos encontremos diante duma oftalmia de origem go-
nocócica. 

A natureza específica da infecção deve ser pes
quisada. A presença do gonococos em tais supurações 
é frequente; a nossa experiência assim o confirmou 
quando, recorrendo à análise bacteriológica, estabelecia 
um diagnóstico firme, justo e verdadeiro, o que nos 
guiava à instituição dum tratamento activo, racional 
e consciencioso — bases indispensáveis para o êxito 
duma boa terapêutica ! 

Reunindo toda a documentação que propositada
mente trasladámos paia as páginas desta dissertação, 
aos resultados maravilhosos das nossas observações, 
sentimos radicar-se bem fundo no nosso espírito o 
valor e eficácia do tratamento vacínico e o dever, pelo 
menos de proclamador e vulgarizador duma verdade 
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cujo alcance beneficia altamente a humanidade — ordena 
que se repitam as conclusões qne sumariamente vou 
apresentar : 

Estabelecido bacteriológicamente o diagnóstico de 
qualquer complicação ocular de natureza gonocócica, 
não vacileis, inoculai pronta e rapidamente porque, um 
dia decorrido, representa um avanço da infecção com 
todas as consequências que vós conheceis ; observai a 
resposta do organismo que não é demorada ; se pe
quenas melhoras ocorrerem avançai ousadamente para 
as doses macissas — 200, 500 e 1000 milhões; nada 
deterá esta atitude, porque o fim que visais, em breve 
se realizará, e as inoculações que praticais apenas serão 
acompanhadas de ligeiras reacções orgânicas e efectua
reis assim curas que adjectivá-las de milagrosas ou 
maravilhosas não é de mais, não alcança os exageros 
da hipérbole. 

Falando assim, exprimimos, não só a obrigação 
que a experiência nos impôs de praticar invariavelmente 
a vacinoterapia nas oftalmias gonocócicas, mas também 
resumimos os resultados de ilustres oftalmologistas, 
que com mais autoridade que nós, teem defendido 
este método terapêutico. 

Epididimites e orqui-epididimites 

Considerações preliminares — Estas complicações 
são acidentes frequentíssimos da uretrite blenorrágica. 
As dores intensas, a febre elevada (febre testicular dos 
antigos autores), a supuração, a atrofia testicular, eis 
as circunstâncias que demandavam um tratamento ime
diato e tão enérgico quanto possível. 
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Já Baermann e Bazer, notando a improficuidade 
do tratamento antigo, recorriam à intervenção cirúrgica 
(punção e incisão) que era indicada para os seguintes 
casos: 

1.° formas graves de orqui- epididimite aguda, 
quer pela acuidade do sintoma dor, quer pela intensi
dade dos fenómenos gerais. 

2.° grandes indurecimentos das epididimites agu
das, com repetição. 

3.° núcleos fibrosos antigos muitos dolorosos. 
A incisão seria reservada para os casos agudos 

graves com fenómeno; flegm-ísicos ou tóxicos in
tensos. 

O que, porém, derivara da medicação habitual, 
sob formas diversas, devia contribuir para o abandono 
duma terapêutica simplesmente paliativa, que nem 
mesmo evitava a propagação da infecção. 

Foi assim que, em 1912, M. Heitz Boyer ensaiou, 
pela primeira vez, a seroterapia antimeningocôcica, 
publicando mais tarde resultados encorajadores sobre 
a resolução dos fenómenos flegmásicos e das lesões 
locais secundárias. 

Malleterre repetia mais tarde a inoculação deste 
soro num caso de orqui-epididimite, jugulando-a em 
48 horas. 

M. Schmutz, comparando os resultados obtidos 
pelos métodos clássicos aos da seroterapia, publicava 
uma tese, em que a supremacia desta era defendida 
com todo ardor. 

A vacinoterapia ocupa actualmente c lugar de 
destaque entre todos os métodos terupêuticos. Esta 
eleição é fundamentada nas vantagens, nos resultados 
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estupefacientes, nas conclusões universal e—uniforme
mente elaboradas por todos os autores. 

Nesta complicação secundária da blenorragia, 
não se chocam nem degladiam opiniões: a sua eficácia 
é constatada e aceita por unanimidade. 

Grande número de organismos são responsáveis; 
determinar, portanto a natureza da infecção primitiva 
é uma obrigação que se impõe e que deve antecipar 
a instituição dum tratamento específico. 

Tratamento vacínico e seus efeitos 
— Conclusões baseadas nos casos 
apresentados pelos diversos au
tores e nas experiências pessoais. 

Bruck relata cerca de 13 casos de epididimite que 
êle tratou com injecções de vacina gonocócica. Quatro 
curavam com duas inoculações, oito com três, apenas 
um caso exigia uma quarta injecção para a cura comv-
pleta que geralmente se efectuava de 8 a 12 dias. 

Triedlander e Recter referem bons resultados e 
acentuam que nenhum outro método de tratamento 
oferece tantas vantagens. 

Schumacher diz que a influência da vacina gono
cócica não pode ser posta em dúvida. A dose que 
empregava era gradualmente crescente, mas jamais ul
trapassava 50.000.000. 

Herman apresenta uma estatística de 25 casos, em 
que a cura era realizada com 3 injecções de 10, 25 e 
50 milhões de gonococos. 

Remlinger observava a cessação da dor e da febre 
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(390s) num caso grave, três horas depois da primeira 
inoculação de vacina. Os seus outros 15 casos eram 
seguidos de curas completas em quinze ou dezesete 
dias de tratamento, quer dizer depois de quatro a 
seis injecções. 

Os vinte e cinco casos de Nicole eram outras 
tantas curas notáveis. 

Eu poderia enriquecer ainda mais esta documen
tação e, se assim não procedo, é porque a opinião que 
se pode retirar das observações apresentadas, em nada 
seria modificada se, para estas páginas, fossem trans
ladadas algumas centenas de experiências que casual
mente, neste momento, se encontram debaixo da nossa 
vista. Cada caso representa um sucesso. 

Baseai, pois, uma crítica sobre aquilo que ao vosso 
alcance coloquei e tereis ao vosso lado a opinião uni
versal. A garantia desta asserção facilmente poderá 
ser sindicada pela vossa leitura e estudo. A estatística 
pessoal contêm 9 casos. No capítulo —Observações 
pessoais estão arquivados todos os detalhes; a mais 
constante e meticulosa atenção foi dispensada, quando 
colhíamos os efeitos das inoculações que praticávamos. 
Trilhando este caminho, vou apresentar os doentes 
que estiveram aos nossos cuidados: 

1.° —C. P. C. em 20 dias, com 6 inoculações, exe
cutadas com intervalo de 3 dias, consolida uma cura 
radical. 

2.°—A. A. ao vigésimo quarto dia (8 inj.) retirava 
do H. O. de Santo António. 

3.° -Em 20 dias A. T. recebeu 6 inoculações que 
determinaram a extinção de todos os sintomas duma 
orquite aguda. 
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4.°—A. M., com 4 injecções e no espaço de 12 
dias retoma o serviço militar. 

Q.°—Enfim, R. B. representa a cura mais notável 
—em 5 dias abandona o leito, radicalmente curado. 

Permitam-me que vos resuma em breves palavras 
a sequência dos efeitos obtidos por este método, tal 
como os observei nos pacientes que tratei: 

As dores espontâneas e suas irradiações desapare
cem quási completamente, algumas horas, um dia 
depois da primeira injecção. 

O sono torna-se possível. 
As dores provocadas atenuam-se progressivamente 

para desaparecerem um. pouco mais tarde. 
A temperatura cai bruscamente às primeiras ino

culações. 
Ao décimo dia, em geral, a maior parte do ?m-

pastamento e tumefacção reabsorvem-se. 
Nos casos tratados precocemente o desapareci

mento de nódulos endurecidos é rápido; nos outros a 
reabsorção efectua-se em algumas semanas. 

Enfim a vacinoterapia antigonocócica tem como 
resultado constante e imediato uma acção analgésica 
rápida, restituindo o sono desde a primeira noite que 
segue a injecção; uma diminuição nítida e assas rápida 
da sensibilidade à pressão e dos fenómenos flegmásicos 
agudos. 

Como resultados secundários, uma abreviação do 
tempo de imobilização, uma resolução rápida e muitas 
vezes completa do nódulo endurecido, deixando ao 
órgão a sua forma e moleza normais, e permitindo 
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presumir nenhuma alteração da função espermato-
ge'nica. 

Tais são as vantagens desta terapêutica, cuja té
cnica é simplicíssima e ao alcance de todos. 

Não devemos, pois, vacilar quando o acaso nos 
colocar deante dum paciente desta natureza; recorrer 
imediatamente à vacina gonocócica é prevenir um 
avanço da lesão, é restituir o sossego com o decorrer de 
algumas horas, é evitar a destruição do parênquima 
testicular, sem alteração da função espermatogénica, 
enfim, restitutio ad integram. 

Artrite gonocócica 

Considerações preliminares. —Está hoje bem de
terminado qual o mecanismo determina esta complicação 
gonocócica. Sào manifestações secundárias de um foco 
primário. O advento do gonococo dentro da articula
ção é devido á sua disseminação na corrente sanguí
nea, derivando da sua residência primária que pode 
estar localizada na uretra, prostata, vesículas seminais, 
etc. E óbvio, pois, que a condição artrítica, para ser 
adequadamente tratada, exige medidas terapêuticas 
enérgicas que extingam prontamente o foco primário. 
Se é certo que simultaneamente a vacina exerce a sua 
acção sobre este foco, podendo determinar a sua ex
tinção, não menos verdade é a necessidade da coope
ração do tratamento local que deve esgotar todos os 
esforços para o desaparecimento da causa primária, 
contingência muitas vezes responsável pelo insucesso 
do tratamento vacínico. Este, como já foi dito, não con
siste na mera administração de certas doses de vacina 
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com certos intervalos, mas envolve e abrange a asso
ciação de todas as medidas terapêuticas que possam 
prestar alguns benefícios. As considerações que vamos 
apontar elucidam melhor o alcance das afirmações que 
acabamos de fazer. 

A artrite gonocócica crónica coexiste muitas vezes 
com uma uretrite também crónica. Os gonococos da 
artrite podem estar sob a acção directa da vacina, 
mas os do foco uretral podem encapsular-se de tal 
forma dentro das criptas c lacunas que os anticorpos 
não chegam ao seu alcance, a não ser que dilatações 
metódicas da uretra e outras medidas sejam emprega
das. Resulta que, enquanto uma cura aparente da 
artrite é efectuada, uma subsequente reinfecção é 
realizada por nova dose de gonococos disseminados 
na circulação sanguínea; e assim veremos durante anos 
uma série prolongada de curas e reinfecções, e o bene
fício resultante será nulo. Não será difícil agora expli
car e compreender que uma artrite aguda sobrevindo 
durante a primeira ou segunda semana é muito mais 
fácil de tratar do que aquela que aparece durante um es
tado sub-agudo ou no caso duma uretrite crónica. 

Diagnóstico 

Basta que fixemos os três pontos principais que 
devem ser investigados para a confirmação duma ar
trite revestindo uma forma aguda. 

O diagnóstico correcto pode, geralmente, ser in-
. ferido: 

1.° Da presença duma lesão primária gonocócica. 
2.° Da natureza das articulações afectadas. 
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3.° Do exame do pus colhido por punção. 
4.° Uso da vacina como meio diagnóstico. 
As formas sub-agudas e crónicas apresentam difi

culdades consideravelmente maiores que implicam um 
diagnóstico provisório, mais tarde confirmado ou infir
mado pelas seguintes condições: 

1.° Exame do pus colhido por punção. 
2.° Determinação do index. 
3.° Uso da vacina como meio diagnóstico. 
Nas infecções clinicamente suspeitas este último 

presta relevantes serviços, pela facilidade de execução 
e pelo alcance do método. A sua realização é o único 
e o mais valoroso suporte duma terapêutica, cujos feli
zes resultados destacam e realçam o crédito que deve 
ser concedido a este meio de diagnose. 

Nós aplicámo-lo sob uma forma singela, mas 
colhendo efeitos tão notáveis, que um dever se nos 
impôs— recorrer à administração duma dose vacínica 
fixada como dose de diagnose —sempre que qualquer 
dúvida suscitasse uma vacilação de tratamento. 

As condições clinicas, o valor das variações de 
pulso e temperatura, a reacção geral, enfim uma série 
de circunstâncias são a base deste processo, cujos efei
tos e sucessos a nós mesmos aplanou embargos e difi
culdades, orientando-nos tantíssimas vezes na indica
ção duma terapêutica específica. 

Relativamente ao index opsónico, supomos dis
pensável, devido às dificuldades de técnica e às rápi
das oscilações de valor, o que não permite fornecer 
uma ideia exacta do progresso da imunidade: os sin
tomas clínicos são um guia suficiente. 
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Tratamento vacínico e seus efeitos 
—Doses—Conclusões pessoais 

O uso duma vacina polivalente tem fornecido 
resultados tão seguros e felizes que a sua preferência 
é justificada diante das diversas circunstâncias que 
dificultam o emprego da vacina autogénea. 

É, pois, com a sua aplicação que os diversos 
autores estabeleceram as considerações que vamos 
versar. 

Irons e Mac Donald apresentam estatísticas res
pectivamente de 31 e 14 casos, concluindo que o tra
tamento é dum valor indiscutível, abreviando a dura
ção da infecção em todos os estados. 

Hartwell concede alguma eficácia para os casos 
crónicos e acentua que a vacina é incapaz de prevenir 
a extensão da infecção a outras articulações. 

O quadro seguinte reúne esquematicamente os 
resultados alcançados por estes autores: 

Observadores Casos Curados Bene
ficiados 

Não bene
ficiados 

31 18 9 4 

Mac Donald . . 14 9 1 4 

Hartwell. . . . 51 ? 42 9 
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Doses 

As doses e intervalos variam com os observadores. 
Cole e Macakins principiavam: com 200.000.000 a 

300.000.000 e empregavam intervalos de 7 a 10 dias ; 
Irons com 20.000.000 a 50.000.000 e os seus inter

valos eram de 3 a 7 dias- ; 
Hartwel com 10.000.000 a 25.000.009 e intervalos 

de 2 a 4 dias ; 
D. W. Carmalt Jones administrava doses não su

periores a 50.000.000; as suas observações sobre 23 
casos colhiam os seguintes resultados : 

Curados, 3. 
Muito melhorados, 7. 
Melhorados, 13. 
Schumacher conta resultados maravilhosos com 

doses não excedendo 50 milhões. 
Hederi e outros observadores limitam o tratamento 

a 4 ou 5 inoculações com um número de gérmenes 
não ultrapassando 50 milhões. 

Siredey e Rouland publicaram observações felizes 
de artrite aguda do punho. 

Conclusões pessoais 

Infelizmente a nossa estatística, sob este ponto de 
vista, é pobre. 

Qaundo iniciámos os nossos trabalhos nós tínha
mos em prespectiva marcar neste capítulo uma opinião 
definitiva ; o fim que alvejávamos era reunir uma série 
de pacientes onde encontrássemos todos os recursos e 
meios para sindicar o valor e efeito da vacina antigo-
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nocócica sob aspectos diversos. A questão das doses 
e intervalos eram pontos que o estudo e a experiência 
deveriam envolver, para que corajosa, mas scientífica-
mente pudéssemos alvitrar um tratamento definitivo, 
ao abrigo das oscilações e divergências que uma mul
tidão de autores debatem e ventilam em desacordo. 

Apossando-nos das diversas feições que estes 
assuntos assumem e amparando-nos ao frágil e pobre 
suporte de uma ou antes duas observações pessoais, 
nós frisaremos primeiramente uma certa concordância 
nos efeitos vacínicos e dentro do campo das doses e 
intervalos, conciliando as diversas opiniões a que asso
ciaremos as conclusões pessoais — de tudo retiraremos 
uma crítica elementar que nos permita sumária, mas 
firmemente estabelecer alguns princípios. 

Sem invocar pormenores e detalhes que se acham 
no capítulo—casos clínicos—apresentaremos o doente 
A. J. G., internado na enfermaria 7 do Hospital Militar 
acometido por uma artrite gonocócica do joelho direito 
com grande tumefacçào, dores espontâneas intensíssi
mas, derrame articular, enfim todo o conjunto sinto
mático duma artrite aguda. Tendo contraído alguns 
meses antes uma blenorragia que foi lançada ao aban
dono terapêutico, sofreu as consequências da incúria 
algum tempo depois. O estado agrava-se com o apa
recimento duma cistite e prostatite que o forçam a 
dar baixa ao Hospital. O tratamento habitual deter
mina melhoras, mas a cura radical não era obtida, 
visto que alguns dias depois a localização do processo 
inficioso se implantava no joelho direito. Apresenta-se 
então febril e sob um estado geral grave o que deter
mina em 17 de Agosto a primeira inoculação (20 mi-
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lhões que produz uma reacção articular com agravo 
da tumefacçào e dor. Esta injecção, que posso conside

rar de prova, esclarecia a natureza gonocócica da afecção, 
firmando assim o tratamento específico que fora ado

ptado. A 23, nova injecção (40 milhões), sem reacção 
articular, seguida duma diminuição considerável da 
tumefação, assim como extinção das dores. A 28, o 
joelho regressa ao volume normal, persistindo certa 
dificuldade de movimentos. A 29, terceira inoculação 
(60 milhões) ; o doente começa a marchar, a cura é 
quási completa e é consolidada com mais 3 inocula

ções duas de 100 e uma de 200 milhões (5 dias de 
intervalo). Entra novamente (em 20 de Setembro) ao 

■ serviço militar, a cura foi completa e sem deformação 
da articulação, o processo de anquilose não se efectuou. 

Sob os nossos cuidados se encontra, na enfermaria 
10, M. C. F, portadora duma blenorragia e artrite do 
joelho esquerdo de natureza gonocócica. 

Quebrantada por crises intensas, sob um estado 
geral precário, foi inoculada pela primeira vez em 
2711914. As insónias, as artralgias, a temperatura, a 
tumefacção teem cedido à vacina antigonocócica. No dia 
em que este capítulo é alinhavado as melhoras são tão 
consideráveis que eu proponho à doente o abandono 
do leito e a prática dos primeiros movimentos. 

Seis inoculações foram realizadas com doses su

cessivamente crescentes, começando em 25 milhões e 
atingindo à 6.* infecção 1000 milhões. Na crise dolorosa 
48 horas era o espaço que intervalava 2 inoculações. 
Actualmente são praticadas de 5 em 5 dias. 

Como vedes a estatística é pobre mas o valor do méto

do pode ser deduzido dentro dos limites ao seu alcance. 
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A eficácia é incontestável é os seus efeitos tào 
rápidos que a dor cede às primeiras inoculações, de
terminando ao mesmo tempo a cura do processo sem 
anquilose. 

As restrições impostas por Hartwell teem para nós 
explicações cabais e plausíveis. <; Porque não atribuir 
os insucessos à insuficiente atenção que êle prestava 
ao foco primário, origem de reinfecções? ^e às doses 
não adequadas, que eram adoptadas, sob uma forma 
incompleta de tratamento? 

Nós afirmaremos que a susceptibilidade indivi
dual varia muito, e por consequência, é muito difícil 
fixar regras, o que nos autoriza a desviar daqueles que 
estabelecem doses e intervalos que a nosso modo de 
ver devem depender exclusivamente das condições clí
nicas e das respostas do organismo. 

Nos casos agudos principiai em 25 milhões, porque 
esta dose é inofensiva e já com efeitos curativos. Se 
as crises e o estado geral do doente requerem alívio 
imediato, praticai as inoculações com intervalos de 2, 
3 dias e não vacileis em avançar para as altas doses. 

Sede escrupuloso nas vossas observações porque 
mais uma vez direi: as condições individuais são tudo, e 
uma pequena dose pode originar reacções tào intensas 
que altamente vos advertirão das más condições de 
receptividade. Suspendei então; um pequeno espaço 
de tempo 3, 4, 5 dias será o suficiente para o orga
nismo responder à acção estimulante desta indicação, 
duma forma bem diversa. Quando falo assim não pre
tendo arvorar-me em defensor de doses pequenas ou 
grandes, mas quero acentuar que nem leis nem gene
ralidades devem ser aceitas. As doses e intervalos va-

6 
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riam de indivíduo ]iara indivíduo; a susceptibilidade é 
tudo e o único guia para quem executa vacinoterapia. 

Dentro deste princípio encontraremos as causas 
do desacordo a que chegam alguns observadores que, 
limitando as suas doses e servindo-se de intervalos 
impróprios, criavam condições favoráveis à falência de 
uma terapêutica que, manejada proficentee adequa
damente, é dum valor incontestável, insubstituível. 

É este o corolário extraído das nossas observações, 
é esta a opinião de muitíssimos autores. 

Sem nos deixarmos arrastar por uma fé cega, ou 
por uma teoria sedutora, mas antes impulsionados pelo 
valor honesto das nossas experiências, perfilhamos a opi
nião daqueles que numa defesa justa tentaram guin
dar a vacinoterapia antigonocócica acima de todos os 
tratamentos até hoje usados para a cura das artropatias. 

Reumatismo blenorrágico 

Considerações preliminares. — Sem preterições a 
historiar o tratamento do reumatismo blenorrágico, 
salientaremos, todavia, a primitiva terapêutica que con
sistia na imobilização, revulsivos, banhos sulfurosos, 
etc. Actualmente o rádio, as vacinas e soros represen
tam os progressos scientíficos mais modernos, cuja 
utilidade para a eficácia desta condição patológica não 
merece discussão. 

Anunciaremos ainda os cinco casos de reumatismo 
blenorrágico, forma artrálgica, que M. Cruveilher 
curou com as injecções de virus-vacinas sensibilizadas. 

M. Barbe diz ter tratado com sucesso, conforme 
as indicações dadas por Stephen-Chauvet, 20 casos de 
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reumatismo, em que o soro antimeningocócico de Dopter 
era administrado. A acção do soro sobre a dor, febre, 
e fenómenos inflamatórios era tão rápida que poderia 
evitar certas atrofias lamentáveis, assim como deforma
ções ou produções ósseas tão frequentemente notadas. 

Ultimamente tem-se utilizado o rádio nas mani
festações temporárias do reumatismo blenorrágico. Os 
seus efeitos caracterizam-se por uma atenuação rápida 
da dor, por uma diminuição do edema e das outras 
manifestações de estado flegmásico, enfim por uma 
volta progressiva da mobilidade. 

Todos estes métodos terapêuticos foram tão viva
mente defendidos e atacados, que emitir uma opinião 
exacta tornou-se coisa difícil. 

Insistiremos, porém, numa dedução justa e racio
nal;—duvidar do valor destes métodos cujos resulta
dos preventivos não evitam a mais terrível consequência 
— a anquilose. 

Vacinoterapia antigonocócica e seus efeitos. 
— Conclusões pessoais. 

Veitch chega à conclusão que a grande maioria, 
senão todos os'reumatismos blenorrágicos, devem a sua 
origem à presença de um foco localizado de infecção 
em qualquer parte do corpo. 

Para o tratamento devemos, portanto, primeiramente 
encontrar o foco de infecção e sobre êle dirigir todos 
os processos para a sua extinção, Dentro desta asso
ciação é que a vacina terá um útil campo de aplicação. 
Os insucessos deveriam, segundo Veitch, ser atribuídos 
a inabilidacles em tratar adequadamente o foco primário. 
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Vou aqui abrir um parêntese para circunstancia
damente apoiar as palavras de Veitch. O acaso forne-
ceu-me um doente cuja apresentação e discussão esta
beleceu a veracidade do grande princípio acima exposto. 

Em 24-9-914 o Dr. Ribeiro Seixas num gesto de 
louvável e delicada contribuição para os nossos estu
dos, cedia-nos o doente B. L. L. que contraíra alguns 
anos antes uma blenorragia que foi tratada, mas que, 
de vez em quando, ainda oferece uma ligeira ardência 
à micção. Sifilítico há cinco anos, actualmente queixa-se 
de dores intensas em diversas articulações, de prefe
rência na coxo-femural e escápulo-umeral esquerdas. 
Este conjunto sintomático de reumatismo, diagnóstico 
simplesmente estabelecido por nós, oferece, porém, 
alguma dificuldade, quanto à etiologia. 

E que o carácter geral desta condição patológica 
tanto pode reconhecer como causa o treponema como 
o gonococo. 

O doente confessa grande desânimo, vê-se ema
grecer dia a dia, diz não poder sair de casa, o movi
mento intensifica o sofrimento. 

E neste estado que no dia 24 pratico a primeira 
inoculação de vacina numa dose de 10 milhões. 

As melhoras manifestam-se ^m 5 horas. Decorrido 
este tempo o nosso paciente abandona a bengala a que 
se apoiava há um mês. A marcha é fácil, as dores das 
articulações desaparecem totalmente. No dia 25 o seu 
estado é óptimo. Supõe-se radicalmente curado. Nesse 
mesmo dia realiza um passeio a pé do Porto a S. Ma
mede e fá-lo com toda a facilidade. 

No dia 26 um novo ataque força-o a procurar o 
bastão abandonado ; o seu estado é, todavia, muito 
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melhor, as dores pequenas. 
No dia 28 nova inoculação e nova cura. Nos dias 

•imediatos as dores despertam novamente. 
Até ao dia 22 de outubro são efectuadas mais 3 

injecções com doses progressivamente crescentes. Ino
culação e cura rápida, eis as informações lançadas no 
meu livro de observações. 

No dia 26, depois duma injecção de 200 milhões, 
o doente reagia; o termómetro acusava elevação de 
temperatura (39) e os arripios levavam-no ao leito. 

Esta reacção de grande valor diagnóstico confir
mava a especificidade do tratamento e encorajava-me 
a novas tentativas; mais 3 inoculações foram efectuadas, 
sempre com o mesmo resultado. 

As curas temporárias deste doente trouxeram-me 
graves apreensões e incitararn-me a um estudo mais 
profundo. Foi então que li as palavras de Veitch. 
Quod volumus facile credimus — este aforismo explica 
a crença imediata que se apoderou de mim e o pre-
ságio que derivou no momento de leitura e que foi 
confirmado pelas observações posteriores. 

Efectivamente, a exploração da próstata, determi
nava a residência oculta de gonococos e esta causa de 
reinfecção explicava os factos, que os nossos conhe
cimentos até então, não justificavam. 

E bem concludente esta observação detalhada
mente arquivada nos casos clínicos que constituem a 
estatística pessoal. 

Antes de citarmos os resultados obtidos pelos 
nossos estudos, daremos a palavra a outros autores. 

M. Biais (do Havre) relata um caso de cura de 
reumatismo agudo em três horas. 
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M. Remlinger obteve sempre curas completas em 
15 a 17 dias de tratamento. 

Nicole e Blaizot observaram três casos de reuma
tismo em que o sucesso completo foi alcançado ao 
terceiro dia de tratamento. 

Bruck, Schilinder, Hecht, Wolfsohn, Schulz, estào 
de acordo sobre os resultados favoráveis do tratamento 
específico nesta complicação blenorrágica. 

Ao prof. Dr. Roberto Frias ouvimos as melhores 
referências. Segundo as suas palavras a eficácia desta 
terapêutica é incontestável. 

Conclusões pessoais 

A nossa estatística contêm 2 casos : 
O doente B. L. L. efectua 9 curas seguidas de ou

tras tantas recidivas. 
A sua apresentação está feita e minuciosamente 

discutida. 
A doente R. S., de 22 anos, atingida de reu

matismo poliarticular há 20 dias com dores persis
tentes e muito vivas que a privam do sono, oferece 
melhoras manifestas 8 horas depois da primeira ino
culação. 

A temperatura cai, noite tranquila as dores arti
culares atenuam-se consideravelmente. Mais três in
jecções no espaço de 9 dias consolidam uma cura 
radical. 

A sedação das algias, a possibilidade de movi
mentos em alguns dias de tratamento, evitam a atrofia 
que parece estar sob a dependência da duração da 
doença, duração que parece auxiliar estas deforma-
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ções ou produções ósseas tão frequentemente notadas. 
A anquilose, a consequência mais terrível e mais 

constante não se realizará diante destas curas tão 
rápidas. 

Os nossos dois doentes foram auscultados cuida
dosamente sem que notássemos qualquer lesão cardíaca. 

Este método terapêutico com acção intensa e ime
diata sobre a dor, febre, fenómenos inflamatórios, 
actua directamente sobre o gonococo nos tecidos, tem 
uma acção preventiva sobre as lesões cardíacas e pode 
ser usado profilácticamente contra a recorrência e para 
destruir os gérmenes in situ. 

Destruído, pois, o foco primário, (foco de rein-
fecções), a vacina tem neste capítulo, um útil campo 
de aplicação. 

Prostatite—Vacinoterapia e seus efeitos. 

Como o tratamento específico da gonorreia aguda, 
a vacinoterapia da prostatite gonorreica sofreu também 
um juízo correspondente. 

Ao lado dos resultados surpreendentes que, se
gundo Brack, se podem conseguir especialmente pelas 
injecções intravenosas, e que por Schumacher foram 
alcançados com simples injecções intra-musculares, 
referem outros autores maus resultados que achariam 
talvez a sua explicação na dosagem discreta, isto é, 
num tratamento ineficaz, incompleto. 

Friedlander e Reiter realçam que a duração da 
doença seria encurtada consideravelmente, se à usual 
terapêutica associássemos a acção favorável, mas im-
completa, da vacinação. 
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Na Bélgica vários observadores reputaram-na 
completamente inactiva nesta condição patológica. 

Conclusões pessoais 

Dentro deste capítulo onde as discussões se chocam 
e as divergências sào tão frequentes e sensíveis, a 
nossa experiência pouco pode falar, visto que todos 
os esclarecimentos e deduções que temos alvitrado e 
expendido repousam exclusivamente sobre os dados 
das observações pessoais cujos resultados, pelo menos 
para nós, proclamam todas as verdades que devem 
incondicionalmente ser aceitas. 

Se esta foi a perspectiva que os nossos trabalhos 
alvejaram, e que, pela honestidade, foram firmados e 
selados, <ja que conclusões chegará a nossa estatística 
de um caso? 

É assim que, infelizmente, uma crítica definitiva 
será suspensa e a garantia deste trabalho dispensará 
todos os direitos de pretensa originalidade. 

O acaso conspirava quando todo o empenho 
era levado para a consecução de doentes desta na
tureza. 

O nosso doente, que detalhadamente se encontra 
descrito no capítulo consagrado aos casos clínicos, 
sentiu efeitos benéficos com a vacinoterapia. 

Doses macissas foram requisitadas ; a experiência, 
já então, nos ensinara que o avanço para as doses eleva
das realizava, às vezes, curas que um tratamento incom
pleto, sob o ponto de vista da concentração e medidas 
auxiliares, não alcançava. Sob o impulso deste princípio 
que já acentuei e acentuarei, a eficácia deste método 
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assume as verdadeiras proporções do seu mérito, al
gumas vezes injustamente depreciado por autores que 
antes deveriam condenar a falta de especificidade ou 
então a imperfeição do seu uso. 

Diante da scisão bem marcada entre todos os au
tores cujas declarações oscilam desde uma eficácia 
completa até uma falência indiscutível, torna-se difícil 
julgar e definir o verdadeiro papel desta terapêutica. 

Não quero, porém, manter neutralidade dentro 
dum campo em que a minha opinião deve ser reclamada. 

Estabelecidos os dois partidos e supondo que um 
equilíbrio ocasional e instável são a característica de 
tantas opiniões, acentuando mais os humildes resulta
dos duma observação pessoal —evidentemente a ba
lança inclinar-se-há para o lado daqueles que defendem 
a eficácia da vacinoterapia antigonocócica nas prostatites. 

Cistites 

Bacteriologia. — Os trabalhos de Pasteur, Wan 
Tieghen, Albarran, Quyon, etc. elucidaram que a 
cistite é sempre devida a uma infecção, em condições 
favoráveis, por uma série de microorganismos que 
podem ser apresentados na seguinte escala de fre
quência : colibacilo, gonococo, estafilococo, proteus de 
Hanser, estreptococo, etc. 

0 colibacilo e o gonococo são os agentes habituais 
das infecções vesicais que geralmente são polimicro-
bianas. 

Se diversos organismos podem determinar a in
fecção, a determinação da natureza inficiosa deve pre
ceder a vacinoterapia. 
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Tratamento pela vacina—Seus efeitos 
Conclusões pessoais — Doses. 

Sendo a bacteriologia desta condição tão complexa 
e a maior parte das vezes polimicrobiana, uma vacina 
autogénea oferece decididas vantagens sobre as vacinas 
polivalentes entregues ao comércio. Efectivamente, se 
o Uso duma vacina polivalente não determinar resul
tados satisfatórios e melhoras não forem alcançadas, a 
despeito das -doses progressivamente crescentes, é bom 
lembrar que nesta classe de infecções as bactérias 
possuem o poder de se tornar imunes aos anticor
pos, o que já não sucede com uma vacina frescamente 
preparada. 

Doses 

Especial atenção deve ser dedicada às condições 
gerais do paciente, para a determinação da dose inicial. 

A presumível presença de outro foco de infecção 
— por exemplo, na próstata — deve ser investigada, 
não só para que todos os processo? se empreguem 
para a sua extinção, mas também para servir de gnia 
à primeira inoculação, que, numa dose macissa, poderia 
determinar a formação dum abcesso prostático. Este 
acidente serviu, como já foi algures apontado, de ar
gumento poderoso, a alguns autores partidários de 
doses pequenas que a maior parte das vezes não seriam 
suficientes para a realização duma cura. 

Para o nosso doente A. A. a dose inicial foi 
de 10 milhões; na segunda inoculação alcançávamos 
50.000.000; a terceira era de 50.000.000; a quarta de 
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1.000.000.000; esta dose era repetida à 5.a e 6." ino
culações. 

Só à quarta inoculação é que desapareciam com
pletamente as dores e a temperatura caía; a piúria 
mantinha-se para só se extinguir à sexta injecção. 

A necessidade da repetição ou aumento de dose 
era deduzida exclusivamente dos sinais clínicos. 

Os intervalos de 3 dias foram adoptados e o tra
tamento prolongado jurante 17 dias. 

Decerto esta cura não se consolidaria com doses 
pequenas para as quais verifiquei, uma ineficácia com
pleta, mesmo falta de reacção da parte do organismo. 

As nossas observações, firmadas pelos resultados, 
encorajáram-nos a nunca vacilar no avanço para as 
altas doses que progressivamente inoculadas são abso
lutamente isentas de complicações ou acidentes graves. 
E a experiência é tudo . . . 

Efeitos — Conclusões 

Os resultados obtidos pelos diversos autores teem 
variado. O sucesso está provavelmente na razão directa 
da. atenção dispensada aos factores predisponentes e 
secundários. 

Billings conclui que melhoras podem ser obtidas 
em todos os casos, a não ser naqueles em que haja 
obstrução do fluxo urinário, casos que demandam 
a extinção deste acidente, para a consolidação duma 
cura total. 

Emery diz que a vacinoterapia cura todos os sin
tomas, e reduz o pus e bacilos presentes na urina, mas 
esta cura não é completa. 
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Wulfí, numa estatística de 21 casos, conseguia a 
cura em 18. 

Morse crê que a vacina é a única esperança de 
cura, mas requere uma dose intensa, que produza uma 
definitiva reacção constitucional. 

Allen perfilha a opinião de Morse. 
M. Remlinger com 4 a 8 inoculações efectuava 

curas completas. 
Eu tive apenas um caso ; a sua cura, como já vos 

relatei, foi efectuada em 17 dias, com õ inoculações 
respectivamente de 10, 50, 500, 1000, 1000, 1000 
milhões. 

A doutrina expendida por Morse, perfilhada por 
Allen, foi confirmada pelas minhas experiências. 

A crença pessoal é que uma cura facilmente será 
conseguida em 2 a 3 semanas, desde que o uso de 
doses màcissas seja adoptado. 

Nenhum receio deve acompanhar a prática da 
vacinoterapia tal como ela é exigida: um único resul
tado daí derivará — a cura. 

I Não será garantia suficiente ? 
Parece que sim: jé a face da verdade, é a chave 

dum problema, é uma atitude plenamente justificada ! 



CAPITULO IV 

Mecanismo da vacinoterapia 
Causas de insucessos 

Vacinas autogéneas e polivalentes: 
Vantagens e desvantagens 

No capítulo m o poder curativo duma vacina ficou 
bem estabelecido. 

A garantia de muitas observações firmava sufi
cientemente este facto. 

A vacina era inoculada, as suas consequências 
arquivadas, as doses discutidas, os fenómenos vacinais 
enumerados, e, sob a lógica da dedução, princípios 
gerais foram retirados, leis fixadas, e, como corolário 
supremo, destacava-se a grande utilidade da vacinote
rapia antigonocócica, aqui alvitrada e até imposta em 
todas as complicações gonorreicas. 

As bases deste método terapêutico, as teorias e 
princípios racionais, furam aspectos não discutidos, 
então, mas que, no plano traçado para esta dissertação, 
ocupam agora o assunto a versar. 
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Aqui se enco,ntram resumidamente as teorias que 
abrangem este problema, às vezes não apoiadas por 
uma evidência experimental precisa, mas oferecendo 
um valor hipotético que nos guia a uma razoável ex
plicação dos factos. 

A elaboração deste capítulo foi originada pelas 
exigências adstritas a uma formal compreensão dos 
vários acidentes e acontecimentos deste ramo da tera
pêutica cujos limites de eficácia deveriam ficar bem 
marcados não só pela experiência, mas também pelo 
raciocínio. 

* * 

Vejamos agora, o que ocorre quando bactérias 
patogénicas invadem o organismo determinando uma 
doença inficiosa. . 

O organismo defende-se. Como? elaborando ime
diatamente anticorpos específicos, cojno sejam as an-
titoxinas, aglutininas, Usinas, opsoninas que, quer in
dependentemente, quer em conjunção com as células 
fagocíticas entram em conflito com os invasores, de
pendendo da vitória a cura ou o agravo das condi
ções clínicas. 

Se um dos elementos em batalha alcança vanta
gens sobre o outro, todas as probabilidades de glória 
estarão desse lado. E, se da riqueza de elementos que 
militam pela defesa orgânica está dependente a expul
são ou fixação da doença inficiosa. todas as medidas 
devem tender a enriquecer o sangue em anticorpos 
porque deles derivará o progresso da imunidade. ' 

Facilmente se realizam estas condições estimulando 
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os tecidos. O poder de resposta a esse estímulo não é 
porém, sempre o mesmo. Da- riqueza de anticorpos 
necessitada deverá, pois, derivar a intensidade da acção 
estimulante. Inversamente, um valor, ora alto, ora baixo, 
será indicativo dum variável e mal espaçado estímulo 
aplicado aos tecidos capazes de resposta. 

Se, acidentalmente as bactérias invasoras origina
ram a produção de anticorpos, será óbvio e racional 
chegar às mesmas conclusões, quando experimental
mente as introduzimos nos tecidos. 

Alteremos um pouco a experiência e injectemos 
agora bactérias mortas. Verifica-se que corpos imuni-
zantes são formados, isto é, adquire-se imunidade. E' 
que o protoplasma de tais bactérias, mesmo mortas, 
retêm o seu carácter específico, estimulando os teci
dos à elaboração de anticorpos. 

A constatação desta verdade representa a base da 
vacinoterapia. 

A produção de anticorpos sem infecção estabele
cia o poder curativo das vacinas. 

Tacinas. — São uma suspensão esterilizada de ba
ctérias em soro normal. 

O seu poder de actividade varia com o número 
de bactérias por'unidade de volume. 

* 
* * 

Wright verificou que no foco duma doença havia 
uma deficiência de corpos imunes, isto é uma baixa 
bacterioterápica, o que êle remediava com o uso de 
vacinas, estabelecendo então o verdadeiro objectivo do 



Oô 

tratamento vacínico que era definido- a deterniina
ção do advento de anticorpos específicos e células 
fagocíticas ao foco inficioso. 

Em certas doenças inficiosas com tendência à cura, 
como se verifica para algumas pneumonias, um auto-estí-
mulo se realiza e a condução dos anticorpos adequados 
ao foco de infecção é fách e franca, condições favoráveis 
a uma crise breve e a uma cura imediata. 

É preciso, todavia, apontar certas causas pertur
badoras deste livre acesso à área infectada, evitando 
não só a cura espontânea, mas até provocada pelo uso 
de vacinas. 

Com a enumeração dos 4 factores primaciais, 
ter-se-hão apontadas as condições essenciais e desfa
voráveis ao mecanismo de defesa orgânica. 

l.° O estímulo, que irradia do foco de infecção, 
actua intensamente sobre os tecidos; estes elaboram, 
como resposta, anticorpos em abundância que não che
gam ao campo de batalha. 

E' o que sucede com a meningite cérebro-espi-
nhal. A alta pressão mantida pelo seu líquido não dá 
acesso aos adequados corpos imunes elaborados. 

2.° Os tecidos respondem ao estímulo, mas este, 
à medida que vai sendo aplicado, vai sendo gasto so
bre tecidos incapazes de nova resposta. 

E' o que acontece no lúpus da face; os bacilos 
tuberculosos limitam-se à área de infecção; os pode
res de resposta desta vâo-se atenuando, até que se 
exaurem completamente. A cooperação dos outros 
tecidos do corpo é diminuta, porque também os estí
mulos que a eles chega são insignificantes. 

3.° As bactérias do foco de infecção, no confli-
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to, de defesa, com os leucócitos, criaram vantagens; 
estes não podem ser reforçados, pois que barreiras 
insupeiáveis evitam o ingresso. 

E' o que acontece num caso de abcesso crónico, 
em que o pus é formado de cadáveres de leucócitos, 
e em que novos leucócitos esbarram inutilmente sôbrc 
a linfa coagulada e os tecidos fibrosos que limitam a 
cavidade do abcesso. 

4.° A destruição das toxinas nào está dependente 
somente da neutralização pela antitoxina, é também 
uma função de outros tecidos e em especial, fígado e 
baço. Certas quantidades sào também eliminadas pela 
pele, rim e intestinos. Se, portanto, a destruição e 
eliminação das toxinas forem insuficientes, a morte 
por toxemia resultará, a despeito da elaboração de 
quantidades adequadas de anticorpos. 

Portanto, para que qualquer influência benéfica 
advenha da nossa intervenção, cinco requisitos sào 
necessários; 

1.° Que se investigue da quantidade de anticor
pos elaborados. , 

2.° Que o advento dòstes ao foco de infecção se 
efectue franca — e facilmente; em caso negativo deter
minar os inconvenientes a vencer e remediar. 

3.° Explorar os tecidos que devem ser estimula
dos em benefício dos tecidos infectados e assegurar a 
condução dos corpos imunes ao foco de infeção. 

4. ° Remediar a deficiência ou defeitos dos fago-
citos. 

5. " Regularizar a eliminação e destruição das 
toxinas. 

A vacinoterapia deve ser apoiada pelas condições 
7 
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clínicas e observações experimentais e todos aqueles, 
que ensaiam a imunização terapêutica deverão recordar 
que, só ao abrigo de conhecimentos clínicos e imuni-
lógicos, é que a sua execução será bem guiada, e o seu 
alcance útil e eficaz. 

Tendo presente o valor da nossa última afirmação, 
não acharemos improfícuo debater, discutir, resolver as 
cinco condições que acima exarámos. 

l.° A medida dos anticorpos existentes no soro 
sanguíneo resulta da confrontação dum soro dum in
divíduo saudável com o de outro infectado. Os deta
lhes deste processo poderão ser facilmente averiguados, 
o que dispensa uma descrição longa que excederia os 
limites da nossa perspectiva. 

É preciso, porém, ter 'presente que a medida de 
certos anticorpos é difícil e que a sua determinação 
pode ser obtida por comparação com outros de fácil 
exequibilidade, estabelecendo que as variações dos 
dois teem cursos paralelos. 'É o que sucede, por exemplo, 
na febre de malta e tifóide em que a quantidade de 
aglutinina é comparativamente obtida, e a elaboração 
de lisina e opsonina deduzida dela. 

2.° A investigação do advento dos corpos imunes 
ao foco de infecção implica todas as possibilidades 
patológicas locais. 

(a) Assim a impossibilidade criada localmente 
pela alta pressão do pus dum abcesso é facilmente 
removida pela sua aspiração. 

(b) A impenetrável barreira de linfa coagulada 
e formações fibrosas desaparecem com uma intervenção 
que consista na curetagem destas paredes seguida de 
irrigação com um fluido de tal composição que, tanto 
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descalcifique o soro frescamente exsudado, como pre
vina a sua coagulação, e também pelo seu alto con
teúdo provoque a osmose através das paredes da cavida
de. O líquido que Wright usava para este fim era uma 
solução de 5 °/o de cloreto e citrato de sódio em água 
distilada. 

(c) As condições desfavoráveis criadas pela cir
culação sanguínea — deficiência de irrigação e coagu-
bilidade — são pronta — e respectivamente removi
das, pela aplicação de calor (fomentações quentes, 
calor irradiante) e pela administração de doses de ácido 
cítrico. 

(d) As reinfecções dos tecidos, produzidas pelas 
partes adjacentes inteiramente fora do alcance dos anti
corpos, são extintas pela aplicação de tópicos próprios. 

3.° Vários tecidos podem ser explorados em be
nefício do tecido afectado, onde a riqueza em anticorpos 
é, subnormal. 

Nos estados crónicos, por exemplo, a autoino-
culação não se dá, os tecidos não entram em jogo. Mas 
se uma vacina fôr inoculada, a resposta é imediata e 
a formação de anticorpos excessiva. A sua passagem à 
circulação será rápida, daí uma valiosa acção sobre a 
lesão e uma consequente cura. Os estados crónicos 
também são os mais favoráveis ao sucesso da vacino-
terapia. 

Insistamos ainda com esta nova observação : um 
doente, portador duma artrite gonocócica, no mais 
estrito descanço, durante 24 horas, sem que qualquer 
irritação activa ou passiva seja determinada por um 

'movimento da articulação, — apresentará substâncias 
antigonocócicas dum valor sub-normal. Se agora in-
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jectarmos uma dose moderada de vacina gonocócica 
em um tecido muscular, este responderá ao estímulo e 
algumas horas decorridas a experiência e observação 
averiguarão grande riqueza em substâncias antigono-
cócicas que realizarão uma cura subjectiva rápida. 

E como estas, muitas outras experiências assegu
ram que se pode incitar à formação de anticorpos de
sejados, que facilmente serão conduzidos à área da 
infecção. 

4.° Remediar a deficiência ou defeitos dos leu
cócitos nem sempre é fácil e praticável. Sendo a ava
liação dos leucócitos no sangue circulante coisa simples 
e uma leucocitose reconhecida clinicamente como sinal 
favorável em muitas infecções, todavia uma leucocitose 
geral não implica necessariamente uma abundância 
adequada de leucócitos onde são requisitados, isto é, 
no foco de infecção. 

Vários meios ao nosso alcance podem determinar 
uma leucocitose, se acaso a necessitarmos, mas parece 
que os poderes de fagocitose se desenvolvem imper
feitamente. 

Certas doenças, como a pneumonia, exibem um 
poder hiperactivo de fagocitose quando actuando no 
seu próprio soro. Este poder deve ser sempre investi
gado, mas nenhuns meios ao nosso dispor são capazes 
de um tal resultado. 

5.° A eliminação e destruição das toxinas é facil
mente averiguada pelas condições clínicas: pulso, tem
peratura, natureza das respirações, carácter dos vários 
excreta (suor, urinas e fezes). Desde que um caso nega
tivo se apresente, várias medidas podem ser adoptadas: 
abundância de água dada pela boca e subcutâneamente, 
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para diluir as toxinas ; auxiliar a sua eliminação pelo 
uso de diaforéticos, diuréticos, etc. Ultimamente averi-
guou-se que uma eliminação do pneumococo ocorre 
pela mucosa instestinal, o que vem impor a necessi-
dace duma lavagem de toda a porção inferior do in
testino. 

Condições de ordem geral podem contribuir para 
o bom ou mau êxito dum tratamento vacínico. Deter
miná-las, definir a sua influência na conduta da imuni
zação,—são circunstâncias que envolveram o estudo das 
— Vacinas — Doses — e selecção de intervalos. 

Vacinas 

Lembrai-vos sempre que da vacina pode depender 
o resultado do tratamento. Estudai-a, pois, bem, tendo 
sempre presente que as vacinas entregues ao comércio, 
muitas vezes por erros de técnica ou preparação, são 
absolutamente ineficazes. Este problema capital deve 
ser aqui ventilado duma forma sumária, mas quantum 
satis para uma orientação prática e favorável. 

Para a especialidade que constitui esta dissertação 
é preciso sempre que a natureza gonocócica seja bem 
estabelecida — e só então lançareis mão duma vacina 
antogénea ou polivalente. 

Para o efeito terapêutico de uma vacinação, Wright 
tinha requerido a aplicação da chamada vacina auto-
génea, isto é, êle queria que, para o tratamento de 
cada sofredor, somente devia ter aplicação um prepa
rado especial de vacina, para cuja realização deveria 
ser empregada a raça homóloga, isto é, os gonococos do 
próprio paciente a ser tratado. 
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Wright insistia sobre esta pretensão, porque uma 
série de observações parece falar claramente em favor 
da existência de diferenças de raça, nas culturas de 
gonococos de diversas origens. 

Se bem que agora nào possa ser contestado que, 
entre os gonococos, como igualmente em uma série 
de agentes de outras doenças inficiosas, existam certas 
diferenças de raça, o que torna desejável e racional a 
aplicação da chamada aiitovacina, a execução geral 
do princípio requisitado por Wright, encontra, contudo, 
importantes dificuldades, é mesmo impossível nos pio-
cessos blenorrágicos ocultos, em que não existe qual
quer secreção. 

Vários autores combatem o postulado de Wright 
nào só porque nào aceitam a existência das faladas 
diferenças de raças, mas ainda porque enaltecem o 
valor curativo das vacinas obtidas com o maior número 
possível de raças de gonococos de diferentes origens, 
do que resultaria a polivalência vacinai. 

Alguns autores americanos -~ Irons, Hamilton, 
Cooke — fazendo exames comparados acerca da acção 
das auto-vacinas e das vacinas polivalentes do comércio, 
verificaram que em muitos casos o preparado do co
mércio seria até superior à própria vacina preparada. 

Por isso concluem os autores citados que a apli
cação de material fresco de cultura para a preparação 
de vacinas era desfavorável e que era preciso, para a 
obtenção de preparados activos, cultivar os gonococos 
durante longo tempo em meios apropriados e só então 
fazer uso para a preparação das emulsões a empregar 
terapêuticam en te. 

Outros autores reservavam a autovacinaçào só 
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para aqueles casos, em que uma vacina polivalente, de 
reconhecidos efeitos curativos, não tivesse um resultado 
feliz. 

Nós fizemos uso duma vacina autogénea, prepa
rada no Laboratório Nobre, e devemos confessar que 
os seus efeitos curativos não foram superiores àqueles 
que alcançámos com a vacina polivalente que, sob a 
marca gonargin, foi lançada ao comércio. 

Estendemos mesmo a sua aplicação a outros doentes 
e a par duma atoxicidade, constatámos mais os seus 
inegáveis efeitos curativos. 

Pensamos, porém, que a vacina autogénea tem 
vantagem e desvantagens, o que igualmente sucede 
aos preparados polivalentes. 

Estabelecendo o balanço final, resumiremos, esque
maticamente num quadro as vantagens e desvantagens 
das autogéneas e polivalentes vacinas : 

Vacinas autogéneas 

VANTAGENS DESVANTAGENS 

1.° O verdadeiro agente in-
ficioso está contido na emulsão ; 
o tratamento é, pois, específico. 

2.° 0 poder imunizante é 
máximo; as probabilidades de in
sucesso mínimas. 

3.° Utiliza-se uma vacina 
recentemente preparada. 

4.° Se uma série de inocu
lações fôr necessária, o dispên
dio monetário será menor. 

1.° Sendo a preparação de
morada, o estado do doente pode 
agravar-se. 

2.° Várias circunstâncias 
podem tornar defeituoso o poder 
imunizante, facto que só poderá ser 
constatado pelo insucesso do tra
tamento e que acarretará ao doente 
um agravo das suas condições. 

3.° O custo inicial da pre
paração é considerável. 
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Vacinas polivalentes 

VANTAGENS DESVANTAGENS 

1.9 Servimo-nos de vacinas 
de reconhecidos poderes imnni-
zantes. 

2.° São valiosas para os ca
sos urgentes. 

3." Acarretam menos des
pesas ao paciente. 

4.° Deve ser utilizada nos 
casos em que se não isolar o ver
dadeiro agente inficioso. 

1.° O tratamento pode não 
ser especifico. 

2." Podem estar deteriora
das. 

. 3.° Em alguns casos a iden
tificação do agente inficioso pode 
ser maior que a ipreparação da 
auto-vacina. 

Para eficácia duma vacina, deve-se ainda exigir 
ou antes investigar o seu poder imunizante que pode 
ser mínimo e até nulo, quer porque se tenha usado 
uma emulsão de gonococos insuficientemente virulen
tos, quer porque pelo excesso ou defeito de aqueci
mento as suas virtudes de conservação tenham desa
parecido. 

Doses 

Suponho que, nesta ocasião, já tereis realizado, 
com os recursos_ clínicos e bacteriológicos, um dia
gnóstico exacto e preciso duma complicação gono-
cócica. 

Acredito também que possuís uma vacina com 
reconhecidos efeitos curativos, cujo poder numérico 
de actividade foi exacta —e rigorosamente definido. 

Disponde, pois, duma série de ampolas com valor 
numérico gradualmente crescente. 
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Todas estas dificuldades foram utilmente ven
cidas. 

Sentis neste momento um único embaraço — (eu 
aceito-o por hipótese)—iqual a dose inicial a inocular 
e qual a conduta posterior? 

É sob este ponto de vista que eu quero pratica
mente orientar esta exposição, debatendo certos pro
blemas cujas soluções e indicações teem as prerogati-
vas da documentação e do valor prático e racional. 

* 
* * 

As doses devem ser reguladas pelos sintomas 
clínicos e laboratorialmente devem estar sob a vigi
lância da quantidade de anticorpos existentes na cir
culação sanguínea. 

É preciso também jogar com a localidade, dura
ção, agudeza ou cronicidade, da infecção. 

Se em vez de uma dose apropriada adoptarmos 
uma dose excessiva, um agravo das condições clínicas 
se manifestará, devido a uma redução de anticorpos. 
Passados dias as melhoras manifestam-se. 

Esta alternativa parece estar dependente da fixa
ção dos anticorpos pelas substâncias albuminosas in
troduzidas nos tecidos, o que não permitirá um estí
mulo imediato, mas tardio. 

Só nessa ocasião a grande quantidade de anticor
pos frescos actuará sobre as bactérias in loco, rea
lizando a sua morte, subsequentemente a cura clínica. A 
este período de depressão de anticorpos dá-se o nome 
de—fase negativa. 
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Uma nova inoculação nesta fase será perigosa, 
pelo agravo e seriedade do estado, o que nos leva a 
reconhecer—que as doses de vacina que estimulara 
satisfatoriamente uma resposta imunizante são estri
tamente limitadas. 

Não se pense, pois, que quanto maior fôr a dose, 
maior será a formação de anticorpos e mais rápida a 
cura. 

No caso de artrite gonocócica, por exemplo, se a 
articulação fôr excitada por um trabalho muscular, 
maçagem, ou congestionada por enfaixamento, a abun
dância de sangue circulante na região inficionada cres
cerá em volume e força, de forma que arrastará as 
bactérias localizadas para outros tecidos, originando 
assim uma auto-inoculação, que, segundo a sua inten
sidade, determinará a maior ou menor presença de 
anticorpos no sangue. 

Tendo este facto presente, ninguém se admirará 
que a dose necessária para nin doente em descauço 
absoluto pode tornar-se exagerada deante da auto-
inoculação e — isto é basilar para o êxito da vacino-
terapia. 

Esta é também a razão porque as infecções loca
lizadas são as mais favoráveis ao tratamento vací-
nico. 

Numa—septicemia—as bactérias multiplicam-se 
110 sangue, impossibilitando o controle da auto-inocu
lação. 

Tende, pois, de sobreaviso este acontecimento e na 
infecção geral —aplicai doses mínimas, insuficentes 
para induzir a fase negativa e podendo em muitos 
casos realizar sucessos. 
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Os estados crónicos silo os mais favoráveis aos 
sucessos da vacinoterapia. A resposta à inoculação é 
rápida e imediata, a riqueza em anticorpos excessiva, 
daí a sua valorização. 

Em todas aquelas localidades pobres em linfa 
ou sangue, como por exemplo, a córnea, doses ma-
cissas são exigidas, para que uma excessiva formação 
de anticorpos possa atingir o foco inficioso e algum 
benefício terapêutico possa sobrevir. 

* 
* * 

Certos autores pretendem apresentar, aliás com 
perfeita segurança, doses fixas e determinadas de va
cina . antigonocócica que invariavelmente guiariam à 
cura. 

Quem tiver praticado vacinoterapia e fôr conhe
cedor dos princípios racionais deste método terapêu
tico não terá rebuço em qualificar tais asserções de 
absurdas. 

Os princípios gerais que através deste trabalho 
vêem sendo expostos e discutidos experimental
mente, orientam qualquer raciocínio a estas deduções 
lógicas. Nós já o afirmámos e insistiremos nesta afir
mativa— o valor total de dosagem não pode ser fi
xado porque varia de indivíduo para indivíduo. As 
nossas observações são claras e concludentes—as ci
fras finais variavam dentro de limites diversos. 

Há somente a ventilar qual deva ser a dose ini
cial, qual o guia dos aumentos, enfim qual a dose 
adeq uada. 



108 

Nós supomos poder orientar a questão desta forma : 
1.° A dose inicial nào tfeVerá determinar reacção. 
2.° Os sintonias clínicos são mu guia sufi

ciente para uni avanço, permanência, ou retrocesso 
dnma dose adoptada. Poderão e até deverão ser auxi
liados pelo valor da reacção. 

3.° Enquanto a cura radical não fôr efectuada, 
o avanço para doses mais concentradas só pode ser 
dificultado por uma intensa reacção geral. 

Pratiquei aproximadamente 360 inoculações e sinto 
justificada a atitude que assumi com as propostas que 
sumariamente apresentei. 

Eis a minha atitude deante de qualquer caso: a 
primeira inoculação variava de 5 a 50 milhões. 

Nós verificámos que o poder activo destas doses era 
pequeníssimo, geralmente nào havia reacção local ou geral. 

Com curtos intervalos alcançávamos 100, 200, 
500, e 1.000 milhões. 

O estado do doente era o único guia. 
Quando a uma inoculação se seguia reacção geral, 

ou a dose era mantida, ou o intervalo aumentado. 
A necessidade de aliviar os sintomas subjectivos 

justificava a nossa conduta de avançar, até brusca
mente, para as altas doses. 

Jamais suspendemos o tratamento antes que a 
cura fosse radical; uma a duas injecções foram muitas 
vezes utilizadas com o fim de consolidar a cura objectiva. 

Perto de 50 doentes foram tratados assim; as cu
ras são numerosas. Com a execução deste método a 
questão das doses tem um alcance prático e de grande 
valor curativo. 

É quanto basta. 
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Selecção de intervalos 

Quando apresentávamos os princípios que regem 
o mecanismo dum tramento vacínico, salientámos bem 
o perigo de originar uma fase negativa, que indiscuti
velmente podia ser atribuída a uma inoculação pre
matura. 

Insucessos ocorrem com o uso de intervalos im
próprios. Desta forma urge orientar benéficamente o 
problema, assentar os princípios que, com segurança, 
nos levam à consecução duma cura, enfim todos 
aqueles que praticam vacinoterapia devem ter presente 
que aquilo que, muitas vezes parece uma ausência de 
resposta imunizante, ou pelo menos que os tecidos 
são temporariamente incapazes de responder a um 
estímulo—não passam de ocorrências determinadas 
por intervalos impróprios e não adequados. 

Dois devem ser os suportes sobre que repousará 
a atitude médica na avaliação da eficácia dum trata
mento—o índex opsónico e os sintomas clínicos. 

Index opsónico 

Este método exige considerável habilidade, grande 
cuidado, e sobretudo grande prática; é perfeitamente 
inútil nas mãos de pessoas inexperientes. 

Todos os passos requerem conhecimento, mas o 
actual cálculo do índex não é difícil. 

A reacção opsónica é demonstrada aproximada
mente para todas as bactérias. 

Todas as modificações de importância no uso da 
vacina foram feitas de acordo com as indicações dadas 
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pelo índex opsónico. Foi com o auxílio deste método 
que a auto-inoculação foi descoberta; já acentuámos 
a importância deste facto cuja averiguação é capital 
para o diagnóstico e tratamento. 

As doses também foram reguladas segundo o 
valor do índex opsónico. 

A evidência destes factos é mais convincente do 
que todas as relações de incertezas de diagnóstico ou 
discrepâncias de resultados averiguados por críticos 
hostis. 

Embora o laboratório demande grande habilidade 
técnica, a avaliação do índex opsónico é o meio mais 
acessível e seguro de verificar as propriedades anti-
l>actérieas do sangue. 

A sua utilidade, na avaliação dos espaços que de
vem intervalar duas injecções, foi discutida da seguinte 
forma—uns esperam a queda do índex, outros reino-
culain antes que ela se inicie. 

Infelizmente a nossa deficiência, originada pela 
falta de prática, impossibilitou-nos de recorrer a este 
processo cujo alcance vagamente foi definido por nós. 

Sintomas clínicos 

As nossas experiências tiveram como único guia 
—0 valor dos sintomas clínicos. 

Não nos enfileiramos ao lado daqueles que espe
ram pelos sinais de retrocesso; reinoculávainos à 
medida que as mellioras progrediam. 

Este é o processo ideal, concepcionalmente o mais 
perfeito: realiza uma soma de fases positivas de me
llioras clínicas. 
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Aqueles que preferem uma série de saltos irregu
lares desconhecem os riscos e contingências que de
rivam de semelhante atitude. 

Nós sistematicamente adoptámos um intervalo va
riando de 2 a 7 dias; a maioria das injecções foram 
praticadas de 3 em 3 dias, algumas apenas com 48 
horas. As melhoras não alteravam as reinoculações; 
quando a acuidade da dor exigia imediato alívio rein-
jectávamos, decorridas 24 horas. 

Uma reacção intensa espaçava mais as inocula
ções;— então 4, 5, 6 dias eram esperados. 

Com esta ordem e método jamais tivemos a de
plorar qualquer incidente. As curas foram numerosas 
e estão ao vosso alcance no último capítulo e dispen
sam mais comentários. 



CAPÍTULO V 

A utilidade da vacina antigono-
cócica como meio de diagnose 

Enquanto a diagnose da gonorreia aguda pode 
ser determinada sem delongas, sob o fundo de um 
exame bacteriológico da secreção, — a determinação 
do diagnóstico das doenças crónicas e dos processos 
latentes oferece frequentemente grandes dificuldades. 

Foi, pois, com vivo entusiasmo que foram aco
lhidas as informações de alguns autores que garantiam 
um diagnóstico seguro, específico para todas as doen
ças gonorreicas, e que. era obtido fácil e engenhosa
mente pela vacina gonocócica. 

Segundo Irons, uma inoculação de 500 milhões de 
gonococos determinaria um complexo de sintomas rea-
ciotiais, que teriam indubitável mas seguramente um 
alto valor para a investigação e constatação dum pro
cesso gonorreico. 

Era assim que uma reacção na região da injecção, 
um aumento de dor no foco de infecção, uma elevação 
de temperatura, uma mais alta frequência de pulso, 
abatimento geral, mal-estar, cefalalgias, náuseas, etc.— 
seriam fenómenos reaccionais que se realizariam só-

8 
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mente quando a instituição do tratamento fosse es
pecífica. 

Na uretrite crónica, na prostatite, nas doenças in
flamatórias da bexiga e ureteres, um aumento de se
creção ou pelo menos turvação se seguiriam à inocn-
laçào de diagnose, o que facilitaria um exame bacte
riológico do caso. 

Mais tarde, na Alemanha, assinalaram-se os efeitos 
deste método de diagnose e Wolfsohn, Bruck, Millier, 
Giermann, Hoch, Menzer, Reiter, estendiam a sua 
aplicação às complicações blenorrágicas nas mulheres 
e proferiam unanimemente a certeza da vacino-rea-
cção. 

Atribuíam, porém, um mérito relativo a alguns 
dos fenómenos reaccionais que deveriam ser indicados, 
e classificados com o seu justo valor. O valor da 
reacção, por.exemplo, no local da injecção deveria ser 
atribuído à formação de infiltratos, ocorrendo geral
mente neste processo de administração, o que acarre
taria um diagnóstico de somenos importância. 

Foi tentada também uma cuti-reacção da gonor-
reia, segundo a técnica da prova da tuberculina; infe
lizmente todos os autores concordaram em conside
rá-la impraticável. 

Posteriormente Oiermann, numa louvável dedução 
do método, praticava instilações de vacina gonocócica 
no saco conjuntival, informando que em 60 % dos 
casos obtivera reacções conjuntivais complexas, mere
cendo, pois, a oftalmo-reacçào garantias diagnosticas 
de considerável valor prático. 

As palavras de Oiermann não tiveram confirmação 
geral; o método foi lançado ao esquecimento, 
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A reacção central também não teve grande signi
ficação como meio de diagnose. Concede-se, sem dú
vida, que em muitos casos de epididimite e artrite, 
depois da injecção de vacina, surja uma tumefacção e 
dor elevada, localmente ; todavia outros autores como 
Reber, Gugisberg, ginecologistas de grande reputação 
contaram o aparecimento de reacções locais nas me
trites e salpingites doutra origem que não a gonocó-
cica, o que fundamentalmente retirava todo o alcance 
do método, porque mesmo o seu sintoma principal — 
a dor no foco da infecção — dependia exclusivamente 
do juízo subjectivo do doente. 

Quanto à elevação de temperatura foi acentuado 
pela maioria dos autores que — nma certa especifi
cidade da reacção febril deveria ser admitida. 

Deve-se realçar aqui que nos processos garanti
damente gonocócicos podem faltar movimentos febris. 

Assinalámos experimentalmente este facto ; as nos
sas observações são a mais segura garantia destas as
serções. 

Recentemente Bruck obteve infalíveis pontos de 
apoio diagnóstico com o uso de injecções intravenosas. 

A base deste método é — o decurso característico 
da febre—que consiste numa elevação de temperatura 
que atinge um valor máximo de 2.° e um mínimo de 
1,5, desde que se efectue uma injecção intravenosa de 
vacina gonocócica em dose suficiente. 

Esta reacção desapareceria para, nos doentes certos 
de gonorreia, mostrar nos dias mais próximos uma 
nova, mas clara elevação. Este movimento febril seria 
acompanhado frequentemente do cefalalgias e mais 
raramente de náuseas, vómitos e suores. 
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Menzler destaca a aptidão que a vacina gonocó-
cica possui, de fazer passar um processo crónico no
vamente ao estado agudo, o que favoreceria um exame 
bacteriológico. 

Kyale e Mucha confirmam os dados de Bruck e 
Sommer, não em toda a extensão. Seis dos seus doen
tes, seguramente infecções gonorreicas, não respon
diam a uma injecção intravenosa em dose tal que ou
tros pacientes reagiam prontamente. 

Notavam, porém, uma alteração na curva febril, mas 
muito diversa daquela descrita por Bruck — Sommer-
Conclusões pessoais 

Da leitura do que acima deixámos escrito ressalta 
que ainda não se podem estabelecer normas absoluta
mente fixas para a reacção vaeínica de diagnose. 

Os fenómenos observados nas injecções, a saber, 
reacção local, focal ou geral, somente poderiam ser 
tidos como sinais absolutamente certos de natureza 
gonocócica quando não faltar nenhum elo de toda a 
cadeia de reacções, especialmente quando o corrimento 
renovado facilite um exame bacteriológico. 

Erlacher, de acordo com Menzer, realçando a im
portância diagnostica da vacina gonocócica, afirma 
ousadamente que um consentimento de casamento 
pode ser dado a um convalescente gonorreico, desde 
que êle suportou uma injecção de' prova sem ter re
novado o seu corrimento. 

Reputo esta afirmação ousada. Primeiramente a 
dose de prova fixada por Erlacher era 20 milhões. 
Nas nossas experiências raramente observámos reac
ções com semelhante concentração. Dentro do campo 
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da nossa prática, se algum processo diagnóstico pode 
ser retirado é este que vos vou apontar: 

Tendes, por exemplo, um caso de reumatismo 
crónico, cuja etiologia, se torna difícil e insolúvel, não 
só pelo conjunto sintomático revestir uma forma mal 
definida, mas também porque o vosso doente sofre 
duma outra doença inficiosa. Da vossa atitude resultará 
ou a cura quando tiverdes instituído um tratamento 
específico ou um agravo pelo erro terapêutico de que 
lançastes mão. Estou a indicar-vos as dificuldades que 
se me apresentaram quando fui chamado a tratar o 
doente B. L. L. acometido de reumatismo, há um mês,, 
tendo no seu passado contraído a sífilis e uma blenorragia 
— factores etiológicos que, independentemente, pode
riam determinar o reumatismo actual, revestindo uma 
forma não caracteristicamente blenorrágica ou sifilítica. 

Pois bem; inoculai prontamente neste doente uma 
dose de 200 milhões, dose macissa, como vedes, mas 
que deve ser a inicial, porque com esta concentração 
tereis produzido uma reacção ou conjunto de reacções 
—todos os elos da cadeia são precisos—que nos ga
rantirá a natureza gonocócica da infecção. 

O nosso doente era forçado a recolher ao leito 
com arripios, com uma temperatura de 3Q.°, com li
geiras cefaleias. 

Alguns dias depois, acusava ardência à micção e 
sintomas de prostatite. 

Estabeleci o diagnóstico que foi confirmado pelo 
sucesso do tratamento. 

A doente (E) só reagia aos 1000 milhões. A 
reacção era local, focal (histeralgias) e geral (febre, 
arripios, cefalalgias). 
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Deve ficar bem assente que esta reacção é sim
plesmente temporária, a sua duração não ultrapassa 
3 horas. A renovação nos dias imediatos jamais se rea
lizou. 

Não confirmámos o valor do método de Bruck 
sob este ponto de vista. A estatística falou uniforme
mente e sob um aspecto insofismável. 

A vacino-reacção não pode nem deve ter um ca
rácter geral: tive vários doentes, averiguadamente ble-
norrágicos, que receberam inoculações repetidas, de 
1000 milhões, com efeitos curativos, mas sem reacção 
de espécie alguma, nem mesmo no local da injecção. 

A nossa experiência fixou a cifra 200 e 500 mi
lhões—como dose de diagnose. 

Mas praticai-a de início, se visais um diagnóstico 
diferencial. Se uma reacção local, focal, ou geral, su
ceder a esta inoculação—podereis concluir da natu
reza gonocócica da infecção. 

O inverso não é verdadeiro. 
Trata-se, a meu ver, duma reacção do valor da de 

Wassermann. 
É indiscutível, porém, que este meio de diagnose 

representa um avanço grandioso dentro deste capítulo. 
As infecções suspeitamente gonocócicas, muitas 

vezes são definitivamente reveladas. 
É mais um recurso de que todo o médico deve 

lançar mão, quando qualquer indecisão existir, visto 
que do diagnóstico preciso resulta o tratamento espe
cífico e racional. 



CAPÍTULO VI 

Bacteriologia 
Como preparámos 

Uma vacina antigonocócica 
(Trabalho do Laboratório Nobre) 

Sua Administração 

O fim deste capítulo não é transcrever as conclu
sões de ilustres sábios, não é invocar os avanços da 
vacinoterapia, nem da bacteriologia,—é exclusivamente 
comunicar-vos a forma como conseguimos obter uma 
vacina antigonocócica, absolutamente atóxica, inde
finidamente estável, e com efeitos curativos perfei
tamente reconhecidos. 

A fragilidade da virulência e vitalidade dos gono-
cocos, as dificuldades de alcançar uma cultura pura, 
as delicadezas da preparação duma vacina tão sujeita 
a incidentes de ineficácia, enfim tantos outros embargos 
que detiveram, durante anos, o avanço deste método 
terapêutico, merecem atenção da nossa parte, mas somente 
sob o aspecto da observação e experiência pessoais. 

Os trabalhos da vacinoterapia principiam quando 
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os métodos clínicos revelaram em qualquer órgão uma 
lesão que é suspeita de origem bacteriana; consequen
temente a bacteriologia deve ser aplicada à vacinote-
rapia. 

A identificação do gonococo é essencial e torna-se 
indispensável para que se adopte um método específico 
de tratamento. 

A bacteriologia sob este ponto de vista dá as 
mais claras informações. 

Este não é lugar para detalhar a série de pro
cessos a empregar no exame dum material patológico; 
a nossa atitude deante desse problema era a seguinte : 

1.° Estudar as caraterísticas clínicas da lesão. 
2.° Diagnóstico por demonstração directa. 
A todos os casos, mesmo os de comum ocorrência 

e familiar aparência, o pus era em parte cultivado, em 
parte examinado ao microscópio. 

Depois do gonococo ter sido bem cultivado e 
identificado, sob directa evidência bacteriológica, uma 
vacina era preparada. 

A associação dos dois capítulos—Bacteriologia e 
Preparação duma vacina - tem assim a vantagem 
duma exposição simples e nós teremos a facilidade de 
orientar este estudo segundo os passos executados 
praticamente. 

Não temos a pretenção de o enriquecer com cita
ções que facilmente podem ser colhidas em livros di
dácticos. 

Sendo um capítulo prático, não excederemos aquela 
que tivemos. 
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. ■ * 

* * 

A procura de material infectado 

O gonococo é o agente da blenorragia: encontrá

molo, de preferência, no pus das afecções blenorrágicas 
da uretra, vagina e olhos. 

As nossas numerosas análises revelavam gonococos 
em todas as uretrites, e vaginites agudas: os 2 casos de 
oftalmia, igualmente, eram riquíssimos em gonococos. 

As metrites, piossalpingites, uretrites crónicas e 
cistites, sujeitas ao exame microscópico, evidenciavam 
diplococos suspeitos associados a outras bactérias, mas 
aqueles prevaleciam em toda a preparação. 

O doente que forneceu material para a cultura da 
nossa vacina tinha contraído uma blenorragia dias antes. 

A purgação era abundantíssima, amareloesver

deada, espessa. 
A colheita do pus era assim realizada : 
O meato urinário era cuidadosamente lavado com 

alcool absoluto, depois rigorosamente enxuto com al

godão esterilizado. A expressão da uretra fazia aflorar 
ao meato uma gota de pus, que era recolhida com uma 
ansa esterilizada de platina. O pus era estendido numa 
lâmina de vidro, de forma que as relações entre os 
elementos fossem mantidas ; nunca se devem friccionar 
2 lâminas para estender a camada a corar: evitase 
assim romper os glóbulos de pus e dispersar as ba

ctérias no líquido. 
Operando^se com esta precaução não se encontram 

no período, de estado, senão muito raros micrococos 
no líquido. São talvez bactérias acessórias que acom
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panham frequentemente esta espécie. Nicolle chamou 
sinococo a um outro micróbio que nas culturas vacinais 
existe ao lado do gonococo, que, inoculado no homem 
é inofensivo, mas cuja associação com o gonococo 
modificaria profundamente as propriedades deste. 

Coloração 
Os gonococos tomam intensamente as cores das 

soluções de anilina. 
O carácter mais importante e que oferece um valor 

capital na identificação do gonococo é a sua descolo
ração pelo método de Gram. Permite a diferenciação 
do gonococo das espécies similares não específicas que 
se encontram às vezes nas secreções purulentas. 

No estado actual dos nossos conhecimentos pode-se 
considerar todo o diplococo, intra-celular com forma 
especial de feijão, descorando rápida-e completamente 
pelo Gram, como gonococo. 

As centenas de análises que praticámos levaram-
nos sempre a um diagnóstico seguro. As suas garan
tias e a facilidade de execução são as bases da prefe
rência que lhe dedicámos. 

Preparação de culturas 
A análise em preparação directa do pus uretral do 

doente acima mencionado, revelou gonococos intra-
e extra-celulares. O pus é, pois, específico. Trata-se 
além disso dum corrimento recente. Um facto impor
tante constatado é qne quanto mais nos aproximamos 
do início da purgação, mais facilmente se obtêm a 
cultura e a vitalidade do gonococo. 

O pus da segunda ou terceira semana, quando em 
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cultura, dá colónias reduzidas e muitas vezes inca
pazes de se reproduzirem em segunda cultura. 

Nem todos os meios conveem para a cultura do 
gonococo: exigem meios encerrando, sobretudo, albu
mina de origem humana. 

Utilizámos o meio de Kiefer : 
Água de carne —1000 gramas 
Peptona —10 gramas 
Glicerina — 20 gramas 
Agar — 35 gramas. 
Líquido ascítico tindalizado (um terço.) 
Com todas as condições necessárias, o pus era re

tirado do meato urinário com uma ansa de platina e 
imediatamento semeado em estrias. 

Levados os tubos para uma estufa a 37.° — tem
peratura óptima para o seu desenvolvimento—24 horas 
depois, estes mostravam colónias numerosas, a maior 
parte das quais arredondadas, punctiformes, transparen
tes, de fraca espessura, bordos ligeiramente sinuosos, 
assas viscosas, separando-se dificilmente, constituídas 
por gonococos. Estas colónias eram picadas em nova 
cultura até a obtenção duma cultura pura. 

Diversas passagens foram efectuadas nos dias se
guintes, o que nos levou à conclusão que sobre o meio 
por nós preparado as culturas podem-se repicar inde
finidamente com sucesso. 

Preparação da emulsão 
Somos possuidores de 12 tubos riquíssimos em 

colónias de gonococos. 
Ao nosso lado estão alguns frascos de soro fisio

lógico 12 °/oo recentemente preparado. 
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A cada tubo de cultura acrescentámos gota a gota 
três centímetros cúbicos do soluto de cloreto de sódio 
acima indicado. 

Com um fio de platina rigorosamente asséptico, 
as colónias são separadas docemente da superfície do 
meio de cultura, emulsionadas e suspensas no soro. 

Esta emulsão é transferida, por meio de uma pi
peta de Pasteur esterilizada, para um frasco de rolha 
esmerilada, contendo pérolas de vidro, que por sua vez 
é levado a um agitador, onde permanece (24 h) até que 
a emulsão ofereça um aspecto uniforme. 

O exame bacteriológico desta emulsão revelou-se 
riquíssimo em gonococos. 

Tinham-se realizado as. condições exigidas para 
procedermos à sua 

Estandardização 

O poder activo duma vacina deve ser definido. 
É o que vamos fazer, determinando aproximada

mente o número de gonococos por centímetro cúbico. 
Não nos demoraremos em exposições inúteis ; o 

valor prático do método de Wright concede garantias 
insubstituíveis. A sua técnica é fácil, os seus resultados 
exprimem um valor aproximado da verdade. 

Eis, passo a passo, o modo como realizámos a 
contagem, por centímetros cúbicos, da nossa vacina: 

1.° Temos um tubo capilar de vidro; aproxima
damente a um cent, da sua extremidade, marcamos um 
traço que nos dá a unidade de volume; na outra adapta
mos um tétine de cauchu. 

2.° Uma ligeira pressão sobre esta, diminuindo 
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insensivelmente de valor, determina a aspiração de 2 
volumes do soluto a 2 °/o de citrato de sódio, depois 
uma pequena bolha de ar, em seguida um volume de 
sangue obtido na ocasião, por picada dum dedo, no
vamente uma bolha de ar, finalmente um volume da 
emulsão por nós preparada. 

3.° Sobre uma lâmina de vidro esterilizada ex
pulsávamos o conteúdo do tubo capilar ; novamente o 
aspirávamos e repetíamos estas operações até que uma 
mistura perfeita fosse realizada. 

4.° Dividimos a mistura em: duas partes iguais; 
transferimo-las para outras 2 lâminas; estendemo-las 
cuidadosamente. 

5.° Esperamos alguns minutos, até que a secagem 
ocorra. 

6.° Coramos às preparações durante 3 minutos, 
com Leishman. 

7.° Cobrimo-las com água distilada, secamos 
com papel de filtro. 

A execução de todos estes tempos, fornecia-nos 2 
lâminas em condições de serem sujeitas a uma contagem. 

Contagem ^. 

Dois diâmetros em ângulo recto, marcados sobre a 
ocular, dividem o campo do microscópio em quatro qua
drantes. 

A superfície da nossa preparação é agora dividida 
mentalmente em 9 áreas iguais. A figura abaixo acres
centada simplifica a exposição: 
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1 2 ■ ■ 3 4 

6 7 8 

10 11 12 

13 14 15 16 

Um campo do microscópio é contado em cada 
um dos ângulos rectos, de forma que um total de 16 
campos é contado. 

Os números de glóbulos vermelhos vistos em cada 
campo são colocados numa coluna vertical, os números 
de gonococos noutra. 

Procedese igualmente para a segunda lâmina. 
Os resultados sâo somados. 
Estes 32 campos dão uma contagem suficiente

mente aproximada. 
Na coluna de gonococos contámos 65, nas de gló

bulos vermelhos 643. 
Supondo que um milímetro cúbico de sangue 

contêm 5.000.000 de glóbulos vermelhos e, como na 
preparação, iguais volumes de emulsão e sangue foram 
tomados, podese estabelecer a seguinte proporção : 

Se a 643 glóbulos vermelhos correspodem 65 gonococos 
a 5.000.000 " corresponderão x gonococos 

5.000.000x65 

por milímetro cúbico, ou sejam aproximadamente 
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500.000.000 por centímetro cúbico, unidade de volume 
por nós adoptada. 

O valor numérico danossa emulsão erade 500.000.000 
por centímetro cúbico. 

Esterilização 

Embora seja o calor o método mais usualmente 
empregado para a esterilização duma vacina, usámos 
de preferência a acção química e antisséptica do tri
cresol na proporção de 0,3 por cento. 

Desta forma, em 24 horas, urna esterilização com
pleta foi obtida. Foi assim que depois da execução 
deste último acto, a cultura tentada com a nossa va
cina foi absolutamente negativa. 

Com este método, podemos garantir as proprie
dades de conservação duma vacina, assim como a in
tegridade do seu poder imunizante. 

A administração da nossa vacina 
Seus efeitos. Conclusões 

Dentro dum frasco rigorosamente esterilizado es
tão contidos alguns centímetros cúbicos da nossa va
cina, cuja concentração é conhecida. 

Possuimos também uma seringa vulgar de 2 cent, 
cúbicos e uma agulha de platina bem afiada. 

Não nos falta o soro fisiológico (8°/oo) com p qual 
devemos fazer qualquer diluição. 

Todo este material encontra-se rigorosamente es
terilizado (eu suponho-o). 

O Ilustre clínico, Dr. Tito Fontes, cede-nos amá-
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velmente a doente M. C. T., atacada de artrite e reu
matismo gonocócicos. As artralgias são intensas, o es
tado geral da doente, precário. Não dorme há algumas 
semanas. A sua temperatura oscila de 37 a 38.0S. 

Inicio o tratamento desta doente no dia 27-11-914. 

Onde e como inocular 

A injecção é feita profundamente nos músculos da 
nádega, no lugar de eleição, ao nível do ponto de 
Barthélémy, situado ao meio duma linha que une o 
vértice da prega internadegueira à espinha ilíaca ântero-
superior e que corresponde ao bordo externo do grande 
nadegueiro. 

A agulha de platina tem um comprimento de 6 
centímetros, adaptando-se a uma seringa de 2 c. c. 
Tudo está nas melhores condições de esterilização. 

À primeira inoculação a seringa é carregada com 
um centímetro da nossa vacina diluída a um décimo, 
em soro fisiológico a (8°/oo); empregámos a dose ini
cial de 50.000.000. 

A agulhaé enterrada em plena massa muscular, depois 
da desinfecção local, e a injecção impelida lentamente. 

Efeitos Local, Focal e Constitucional 
da Inoculação 

As dores locais imediatas são ligeiras. 
Em todas as nossas injecções, jamais tivemos que 

registar qualquer outro incidente na região onde fora 
praticada a inoculação. 

À primeira dose, as dores aumentam no foco da 
infecção. 
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A reacção geral traduz-se por um ligeiro movimento 
febril (1.° a 2.0S), cefalalgias ligeiras e de curta dura
ção, assim como um certo mal-estar nas duas primei
ras horas que seguem a injecção. 

Esta reacção, de alto valor prognóstico e diagnós
tico, assegura a especificidade do tratamento e garante 
a resposta dos tecidos, formando anticorpos. 

O que é facto é que empregando a nossa vacina, 
sob a forma geral do método terapêutico, isto é, 
avançando progressivamente para as altas doses, e se
leccionando intervalos próprios, alcançávamos em 2 a 3 
semanas o desaparecimento das dores espontâneas, a 
extinção da temperatura, a diminuição do volume da 
articulação afectada, enfim uma cura quási completa 
do processo que vinha resistindo a todos os outros 
tratamentos. 

A uma doente internada na enfermaria 8, sofrendo 
duma metrite crónica, fizemos duas inoculações da nossa 
vacina, injecções que foram seguidas de efeitos sur
preendentes. 

À primeira inoculação, a reacção focal, local, e ge
ral, acima apontadas, tinham uma intensidade muito 
menor, mesmo quási apagada. 

Dez dias de tratamento foram suficientes para ex
tinguir quási completamente o corrimento, rebelde a 
toda a medicação que, há alguns meses, ela vinha uti
lizando. 

Os mesmos resultados colhemos com o paciente 
M. S. L., portador duma blenorragia aguda. 

É o único caso de autovacinação que as nossas 
observações conteem. 

Este doente reagia da mesma forma. 
9 
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Os efeitos curativos da autovacina nào foram su
periores aos da vacina polivalente utilizada nos nossos 
trabalhos. 

As melhoras foram realizadas no decurso de 6 
inoculações. Quando a purgação estava quási extinta, 
o doente, que vinha à consulta externa do Hospital da 
Misericórdia, foge aos nossos cuidados. Esta deserção, 
limitava e perturbava o alcance dos nossos estudos. 

Conclusões. — ^ O poder activo da nossa va
cina é considerável. 

(b) Os seus efeitos curativos foram constatados 
em 3 observações pessoais. 

(c) O seu valor diagnóstico oferece garantias 
inegáveis. 

(d) As reacções—geral, focal, local—são ligeiras 
e de curta duração. 

(e) A nossa vacina é absolutamente atóxica e 
indefinidamente estável. 
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CAPITULO VII 

Casos clínicos 



Observações pessoais 

Uretrites, cistites e orquites 

Observação I 
A. M., 24 anos solteiro, soldado, internado na Enfermaria 8 

do Hospital Militar. 
Blenorragia, datando de 15 dias. 
Sintomatologia: há 8 dias sente dores vivas na anca, irradiando 

para o cordão e testículo esquerdo cujo volume triplicou; o testículo 
apresenta-se duro, estrangulado na sua albugínea inextensível. 

O epidídimo esquerdo é também volumoso, sobretudo ao nível 
da sua cauda (localização electiva do gonococo). 

Dores vivas e espontâneas; extraordinária sensibilidade à pres
são; não consente mesmo o exame. 

O epidídimo direito—um pouco volumoso e doloroso. O pro. 
cesso inflamatório já se iniciou neste testículo. 

Grande corrimento uretral ; ardência à micção; erecções 
nocturnas penosas e prolongadas. 

Uma gota de pus, espremida da uretra e levada ao microscó
pio, revela numerosos gonococos. 

Diagnóstico: orqui-epididimite; uretrite aguda gonocó-
cica. 

Tratamento. — 28 de outubro. — Primeira inoculação da va
cina antigonocócica—200 milhões de gonococos. 



134 

As dores diminuem consideravelmente; noite excelente. A pur
gação mantem-se, mas a análise bacteriológica revela poucos gonoco-
cos. 

2 de novembro.—Segunda inoculação de vacina—1000 milhões 
por centímetro cúbico. 

Extinção completa das dores, mesmo à pressão. O testículo 
diminui de volume. O corrimento ligeiramente atenuado. 

5 de novembro.—Terceira inoculação—1000 milhões. O tes
tículo amolece e regressa ao volume normal; outro tanto sucede ao 
epidídimo. A purgação quasi extinta já não revela gonococos. 

8 de novembro.—Quarta inoculação de vacina com a concen
tração de 1000 milhões. A purgação e ardência desaparecem com
pletamente. As urinas são claras, límpidas, sem farrapos. 

9 de novembro—é-lhe praticada uma instilação de nitrato de 
prata que não determina o reaparecimento da purgação. 

Este doente é retido mais dois dias no hospital e, como até 
então se consolidasse e confirmasse a cura, é-lhe dada alta; retoma o 
serviço militar. 

Resultado—orqui-epididimite e uretrite, radicalmente cura
das. 

Observações.—Estas injeções foram diluídas em um centí
metro cúbico de soro fisiológico (7,5 por 1000) recentemente prepa 
rado. Praticadas na região nadegueira, intra-musculares. Nunca houve 
reacção geral ou local. Absolutamente indolores. 

Esteve sujeito exclusivamente ao tratamento pela vacina anti-
gonocócica. 

Como se verificará pela curva das temperaturas, uma inocula
ção apenas, determinou a queda do ligeiro movimento febril. 

A curva do pulso testemunha a influência nula desta vacina 
sobre a actividade do coração. 

A extinção das dores foi obtida em 24 horas. A cura 
completa da orquite foi efectuada em 8 dias; a extinção da 
uretrite em 12 dias. Soma de gonococos inoculados 3.200 milhões. 
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Observação II 

S. A. G—21 anos, solteiro, soldado, ocupa a cama 15 da En
fermaria 8 do Hospital Militar, para onde entrou no dia 27 de 
outubro de 1914. 

Blenorragia em 1912, curada sem complicações. 
Sintomatologia. —O corrimento actual remonta a 18 dias e 

é presentemente abundante. 
Viva ardência à micção; glande vermelha, meato tumefacto; 

uretra dura e resistente (forma intensa), erecções prolongadas e 
penosas que determinam insónias e noites horrorosas. 
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Pus espesso, amarelo-esverdeado. 
Análise microscópica qualitativa do pus uretral, em pre

paração directa, revela numerosos gonococos intra-e extra celulares, 
descorados pelo método de Oram. 

Cultura abundante (meio Kiefer), puras em 24 horas. 
Prova dos dois copos:— primeiro copo turvo; segundo não. 
Diagnóstico. — Uretrite anterior gonocócica aguda. 
Tratamento. — 28 de outubro. — Primara, inoculação de va

cina^-50 milhões. 
Noite razoável. A purgação permanece. A temperatura mantêm-

se a 37,02. 
2 de novembro.—Segunda inoculação de vacina—200 milhões 

por centímetro cúbico. 
Não se reduz a purgação nem a ardência; as noites teem sido 

razoáveis, as erecções não tão penosas. 
5 de novembro—Terceira inoculação de vacina—500 milhões. 
Manifestam-se pequenas melhoras. 
8 de novembro. — Quarta inoculação—500 milhões de gono

cocos. 

Estado geral bom. Noites excelentes. Redução considerável da 
purgação, cuja preparação apenas acusa gonococos extra-celulares, 
em pequena quantidade. 

/ / de novembro.—Quinta inoculação de 400 milhões de go
nococos. 

O corrimento desaparece totalmente, assim como a ardência, 
tumefacção, etc. 

12 de novombro.-Sexta inoculação—300 milhões, para con
solidação da cura. 

Resultado—Cura completa em 14 dias. 
Observações.—A primeira, segunda e terceira injecções fo

ram dolorosas; as restantes não. Nenhuma reacção geral. 
Agitada a ampola da vacina, esta era sempre diluída em um 

centímetro cúbico de soro fisiológico (7,5 por 1000) recentemente 
preparado. 

Injecções intra-musculares na região nadegueira. 
Submetido exclusivamente ao tratamento vacínico. 
Até à sexta inoculação a temperatura oscilou entre 36,8 e 37,Q 

tvêde curva). 
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Nenhuma influência sobre a frequência do pulso (v. curva do 
pulso). 

Cura radical com 1.950 milhões de gonococos. 

Observação III 

M. P., 25 anos, solteiro. Dá entrada na enfermaria 5 do Hos
pital Geral de Santo António, em 23 de outubro de 1914. 

Blenorragia em março de 1913, curada sem complicações. 
Sintomatologia — A purgação actual surge há 16 dias; é 

abundante. 
O pus espesso, amarelo-esverdeado. 
Micção dolorosa. 
Sensação de tensão perineal e de tenesmo, acompanhada de 

algumas ejaculações purulentas. 
Não faz febre (oscila entre 36 e 36,°7) 
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Prova dos 2 copos ! primeiro e segundo turvos (uretra an
terior e posterior invadidas.) 

Análise bacteriológica.—Numerosos gonococos intra-e extra 
celulares. 

Diagnóstico. — Uretríte gonocócica aguda (invasão da uretra 
anterior e posterior.) 

Tratamento. — 23 de outubro. — Primeira inoculação de va
cina— 10 milhões de gonococos. 

Sem reacção local nem geral. O corrimento mantem-se, assim 
como a ardência e a tensão perineal. 

26 de outubro. — Segunda inoculação de 50 milhões de gono
cocos. 

Não se manifestam melhoras. 
29 de outubro. — Terceira inoculação de 500 milhões. 
Ligeira reacção local. 
A dor à micção desaparece. 
O corrimento rednz-se consideravelmente. 
Um novo exame microscópico do pus revela raríssimos go

nococos. 
O estado geral do doente é óptimo. 
2 de novembro—Quarta inoculação de 7000 milhões. 
Dolorosa, passadas 2 horas. 
Ainda não se extinguiu completamente a purgação, único sin

toma que conserva. 
A análise do pus não descortina gonococos. 
10 de novembro—Sexta inoculação de 1000 milhões de go

nococos. 
Esta injecção não determina a cura completa. Manteem-se as 

melhoras obtidas nos dias anteriores. 
Sem reacção local nem geral. 

13 de novembro. — Séptima inoculação de 300 milhões. 
Ausência de corrimento. 
A 14 retira do Hospital. 
Resultado —Cura completa. 
Observações —Esteve sujeito exclusivamente ao tratamento 

vacínico. 
As injecções foram praticadas na região nadegueira e algumas 

seguidas de dor local. Jamais reacção geral. 
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A cura radical foi obtida à 7." inoculação em 21 dias. 
A dose total de gonococos inoculados foi de 3.860 milhões. 

Observação IV 

F. M., 28 anos, solteiro. Doente da consulta externa (G) de ve
néreo do Hospital Qeral de Santo Antonio. 

Inicia o tratamento em-20 de outubro de 1914. 
Blenorragia em 1912 de que se tratou inconvenientemente, 

nunca conseguindo a cura. 
Sintomatologia. —Micção dolorosa. 
Pequeno corrimento. 
Não faz febre. 
A prova dos dois copos é positiva, tanto para o primeiro como 

para o segundo. 
Análise do pus: diplococos suspeitos (extra-celulares). 
Diagnóstico —Uretrite crónica. 
Tratamento. — 20 de 'títitubrò. — Primeira inoculação de 5 

milhões de gonococos. 
Pequena dor local; sem reacção geral. 
O doente melhora: a purgação diminui, a ardência desaparece. 
24 de outubro. — Segunda inoculação de 25 milhões de gono

cocos. 
Pouco dolorosa. O corrimento mantem-se. 
28 de outubro.—Terceira inoculação—100 milhões. 
Não dolorosa. Corrimento quási extinto. 
29 de outubro.—Quarta inoculação — 500 milhões de gono

cocos. 
Provoca dor local. Extinção completa da purgação. 
Para consolidação da cura é efectuada mais uma inoculação, 

no dia 3 de novembro, de 500 milhões. 

Resultado — Uretrite crónica radicalmente curada 

Observações. — Injecções intra-musculares (reg. nadegueira) 
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diluídas em um centímetro cúbico de soro fisiológico (7,5 por 
1000) recentemente preparado —jamais reacção geral. 

Apenas seguiu o tratamento pela vacina antigonocócica. 
A cura completa foi observada à quarta inoculação, em 9 dias. 
A quantidade de gonococos inoculados foi de 1030 milhões. 
Este doente não quis submeter-se a uma reacção de prova 

pelo nitrato de prata. 

Observação V 
A. A., 36 anos, solteiro. Internado no Hospital Oeral de Santo 

António. 
Blenorragia contraída há 10 meses. 
Sintomatologia. —Dores não muito intensas no testículo 

direito, cujo volume atingiu proporções enormes, talvez sextuplicado, 
assim como grande dureza. 

O epidídimo direito apresenta-se muito volumoso, sobretudo 
ao nível da cauda, e bastante sensível à pressão. 

A expressão da uretra conduz ao mcato uma gota purulenta 
que, lançada numa lâmina e levada ao microscópio, revela diploco-
cos extra-celulares, descorados pelo método de Oram, que pela for
ma especial (feijão) podem ser considerados gonococos: 

Micções frequentes; dores hipogástricas, vivas às últimas gotas. 
Urinas turvas, contendo grande quantidade de pus. 
Prova dos 3 copos. Positiva. 
Diagnóstico.—Uretrite, cistite, e orqui-epididimite unilateral 

direita gonocócicas. 
Tratamento.—21 de outubro.—Primeira inoculação—10 mi

lhões de gonococos. 
Não dolorosa; sem reacção geral. 
A purgação diminui. 
O volume do testículo mantem-se. 
A temperatura oscila entre 37° 37°,2. 
24 de novembro.—Szgunâa. inoculação—50 milhões de gono

cocos (por c. cúbico). 
Esta injecção foi seguida de ligeira dor local. 
Atenuam-se as dores testiculares. 
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Nota-se uma pequena redução de volume e tendência ao amo
lecimento. 

No dia 25 a temperatura desce a 36,7. 
27 de outubro.—Terceira inoculação—500 milhões de gono-

cocos. 
Apenas impressão no local da injecção. 
Ausência completa de corrimento. — O testículo diminui 

de volume e começa a amolecer. 
Temperatura—36,3 
29 de outubro.—Quarta inoculação—1000 milhões. 
Grande diminuição de volume, acompanhada de ligeiro amo

lecimento. 
A cauda do epidídimo mantém núcleos indurecidos. 
Extinção completa de dores. 
A purgação não reaparece. 
Não faz febre. 
Urinas ainda turvas. 
2 de novembro.—Quinta inoculação—1000 milhões de gono-

cocos. 
Pequena dor local. 
O volume do testículo cujo aumento, sem exagero, poderia 

considerar-se sextuplicado, encontra-se, actualmente, apenas dupli
cado; a sua consistência é normal. 

Inicia-se o amolecimento dos núcleos indurecidos do epidí
dimo. 

6 de novembro.—Sexta, inoculação—1000 milhões de gonococos. 
As urinas são claras, sem depósito no fundo do vaso; as 

micções não tão frequentes; as dores hipogástricas extintas. 
Não há redução no volume do testículo que, mesmo à pressão, 

se apresenta indolor. 
A temperatura oscila entre 36 e e 36,4. 
10 de novembro —Séptima inoculação—500 milhões. 
De toda a complexa sintomatologia deste doente apenas resta 

o aumento de volume que não cede a esta inoculação. 
Passa noites excelentes; o seu estado geral é bom. 
13 de novembro.—Oitava inoculação—400 milhões. 
O testículo regressa quási ao volume normal. 
O doente exige alta. Retira do hospital em 15 de novembro. 
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Resultado —Uretritre e cistite curadas (apenas resta um 
pequeno aumento de volume testicular). > 

Observações.—Injecções intra-musculares, na região nade-
gueira. 

Além do tratamento vacínico fêz lavagens à bexiga e uretra 
com agua fervida tépida. 

A temperatura desce à segunda inoculação (vede curva). 
A cura da cistite efectua-se à sexta (17 dias). 
A séptima e oitava inoculações ioram*exigidas pelo pequeno 

aumento de volume, cujo regresso ao estado normal não se realizou 
até à saída do doente; é tão insignificante e diminuto este aumento 
que o poderíamos considerar como curado completamente. 

Já à segunda injecção o doente não se queixa de dores, mesmo 
à exploração. Não se faz a propagação ao outro testículo. 

A cura completa foi obtida com 8 inoculações, em 24 dias de 
tratamento. 

A dose total de gonococos injectados foi de 4.460. 
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Observação VI 
A. C , 19 anos, solteiro, moço de lavoira. Doente do consulta 

externa, de venéreo do Hospital Geral de Santo António. 
Blenorragia contraída há 26 dias 
Sintomatologia —Purgação abundante. Ardência à micção. 

Edema prepucial. 
Bacteriologia — Qonocoxs numerosos intra-e extra celulares. 
Prova de 2 copos.—Primeiro turvo, segundo não. 
Diagnóstico — Uretrite anterior aguda gonocócica. 
Tratamento — 2 / de outubro — Primeira inoculação — 10 mi

lhões.—Sem reacção local nem geral. 
Não se manifestam efeitos curativos. 
24 de outubro. —Segunda inoculação—25 milhões —Absolu

tamente indolor. O mesmo estado. 
27 de outubro. — Terceira inoculação—100 milhões—ligeira

mente dolorosa. Pequena diminuição da ardência e corrimento. 
30 de outubro.—Quarta inoculação—200 milhões—Um pouco 

dolorosa. O mesmo estado. 
A análise microscópica revela grande abundância de gonocc-

coi intra-e extra-celulares. 
2 de novembro. — Quinta inoculação —500 milhões —Não do

lorosa. O edema diminui; o corrimento permanece. 
5 de novembro—Sexta inoculação—1000 milhões—Não houve 

reacção de qualquer natureza. Ligeira redução da purgação. 
10 de novembro.—Séptima inoculação—1000 milhões. O mes

mo resultado. 
13 de novembro. — Oitava inoculação —1000 milhões —a ar

dência desaparece. A purgação reduz-se pouco. 
Nesta data foge aos nossos cuidados. 
Resultado — Ligeiramente beneficiado. 
Observações — Este doente esteve exclusivamente sujeito ao 

tratamento vacínico. 
As injecções eram diluídas em um centímetro cúbico de soro 

fisiológico (7,°/oo), e sempre intra-musculares, reg. nadegueira. A 
dose de 3835 milhões não produziu a cura. 
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Observação VII 
C. P. C, 20 anos, solteiro. Doente da consulta externa do 

Hospital Geral de Santo António. 
Blenorragia contraída há 50 dias. 
Sintomatologia.—Há 18 dias em consequência duma injecção 

mal dada sobrevêm unia orquite. Dores intensas no testículo es
querdo, que apresenta um volume triplicado. Epidídimo aumentado 
de volume e com nódulos, sobretudo na cauda. A exploração é 
difícil. 

Corrimento abundante. Pus, seroso, levemente amarelado. Ar
dência à micção, 

Urinas turvas. Micções frequentes. 
Bacteriologia.—Preparação rica em gonococos intra-e sobre

tudo, extra-celulares. 
Prova dos 2 copos. —Positiva 
Diagnóstico.—Orqui-epididimite, uretrite crónica. 
Tratamento. — 2 / de outubro. — Primeira inoculação —5 mi

lhões—Sem reacção local nem geral. 
Decorrida uma hora as dores acentuam-se mais. Cinco horas 

depois desaparecem as dores espontâneas. A purgação não é tão 
intensa. As urinas são mais claras. Noite exceleute. 

24 de outubro.—Segunda inoculação. —50 milhões—As dores 
provocadas começam a desaparecer. 

27 de outnbro.—Terceira inoculação.—200 milhões—Reacção 
local; cefalalgias passageiras, arripios. 

Já permite a palpação do testículo. As urinas apresentam pe
quenos farrapos de muco-pits. O corrimento quási extinto. 

30 de outubro.—Quarta inoculação.—1000 milhões—Ligeira
mente dolorosa. A maior parte do empastamento e tumefacção rea-
bsorvem-se. Os nódulos endurecidos ainda existem. O estado da 
purgação mantem-se. 

2 de novembro.—Quinta inoculação—1000 milhões—Não do
lorosa. O volume do testículo é normal ; a moleza característica. 

A resolução dos nódulos endurecidos é incompleta. O estado 
da purgação mantêm-se. A ardência à micção já não existe. 

5 de novembro.—Sexta inoculação.—1000 milhões—Não do
lorosa. 
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Forma e moleza do testículo, normais. Resolução completa dos 
nódulos. A purgação quási extinta. 

10 de novembro. — Sétima inoculação—1000 milhões —Sem 
reacção. 

Consolida-se a cura da orqui-epididimite. O corrimento.redu
zi do à gota militar. 

Nesta data foge aos nossos cuidados. 
Resultado—Cura completa da orqui-epididimite. Uretrite 

crónica muito melhorada. 
Notas.—Esteve sujeito exclusivamente ao tratamento vacínico. 

Todas as injecções foram intra-musculares e praticadas na região 
nadegueira, ao nível do ponto de Barthélémy. A vacina foi sempre 
diluída em um centímetro cúbico de soro fisiológico a 8 °/0o, recente
mente preparado. 

A cura da orqui-epididimite efectuou-se em 20 dias, com 6 
inoculações. 

A extinção da uretrite não foi alcançada com 7 injecções. 
Dose total inoculada=4.255 milhões. 

Observação VIII 
A. T., 20 anos, solteiro. 
Doente da consulta externa (O) do Hospital Geral de Santo 

António. 
Blenorragia em 1912, tratada inconvenientemente. 
Sintomatologia—Dor viva na anca, irradiando para o testí

culo e cordão direitos. 
Epidídimo um pouco volumoso, extraordinariamente sensível. 

Exame quási que impossível. Apresenta-se febril —38 graus. 
Ardência intensa à micção. Purgação abundante. A uretrite 

toma uma forma aguda. 
Bacteriologia. —Numerosos gonococos, predominando os 

extra-celulares. 
Prova dos 2 copos. —Positiva (2) . 
Diagnóstico. —Epididimite sobreaguda. Uretrite posterior 

aguda. 
(o 
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Tratamento.—22 de outubro. — Primeira inoculação. —10 
milhões. Sem reacção local nem geral. Cura subjectiva. Noite ra
zoável. 

26 de outubro. — Segunda inoculação—50 milhões. Ligeira 
dor local. A dor espontânea desaparece. O doente, que não podia 
andar ligeiro (sic), caminha perfeitamente. A temperatura cai (36,7.) 

29 de outubro.—Terceira inoculação—100 milhões. O mesmo 
estado. 

5 de novembro.—Quarta inoculação—200 milhões. Dor local, 
reacção geral (febre, mal-estar, cefalalgias). Não se dá a resolução 
dos nódulos. A ardência ainda é viva. A purgação mantêm-se. 

7 de novembro.—Quinta inoculação—500 milhões.—O volume 
e consistência do testículo são normais. A reabsorção dos nódulos 
epididimários começa a efectuar-se. 

A ardência e purgação persistem. 
10 de novembro.—Sexta inoculação—1000 milhões. Sem rea

cção. A resolução dos nódulos endurecidos do epidídimo é completa. 
A temperatura normal. Ausência de dores espontâneas e provocadas. 
A purgação persiste. 

Em 13 e 16 de novembro.—Mais duas inoculações de 1000 
milhões. Consolida-se a cura da epidídimite. A uretrite tornou-se re
belde a este tratamento. Nesta data dá-se a deserção deste doente. 

Resultado —Cura radical da epididimite. Insuccesso total na 
uretrite. 

Notas —Ofereceu reacção local e geral. A cura subjectiva foi 
rápida. A vacina foi diluída em soro (8°/0o). Injecções intra-muscu-
lares. 

A dose total de gonococos inoculados foi de 1860 milhões. 

Observação IX 
R. B., 28 anos, solteiro, sapateiro. 
Blenorragia datando de 15 dias. 
Sintomatologia.—Dores vivas no testículo direito, cujo volu

me está duplicado. Orande sensibilidade à pressão. Empastamento 
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do cordão, com aumento de volume. Epidídimo tumefacto, com nó
dulos endurecidos. Apresenta-se febril (38,5). 

Insónias; estado geral mau. 
Purgação abundante: pus denso, cremoso. Ardência à micção. 
Bacteriologia — Qonococòs nítidos, mas não muito numero

sos. 
Prova de 2 copos —Positiva. 
Diagnóstico —Orqui-epididimite unilateral direita aguda; 

uretríte anterior aguda. 
Tratamento 
7-XI-914.— Primeira inoculação—50 milhões.— Dor local, 

arripios, cefalalgias durante as duas primeiras horas. As dores espon
tâneas desaparecem 8 horas depois da injecção. A purgação dimi
nui consideravelmente. A temperatura desce a 36,9. 

9 de Novembro — Segunda inoculação —250 milhões. Sem 
reacção. A exploração do testículo é fácil, o seu volume e consistên
cia quási normais. Os nódulos do epidídimo começam a reabsor-
ver-se. A uretrite desaparece. A temperatura oscila entre 36,4 e 36.9. 

11 de Novembro — Terceira inoculação —500 milhões -Sem 
reacções. O doente abandona o leito e retoma o ofício. A cura é 
completa. 

Resultado.—Orquite ê uretrite radicalmente curadas. 
Notas — Exclusivamente sujeito ao tratamento vacínico. A cura 

da uretrite foi mais rápida (3 dias) do que a da epididimite (5). 
Injecções intra-musculares. Ofereceu de início reacção local e geral. 
A queda da temperatura e dos sintomas subjectivos foi obtida em 
8 horas. 

A dose total de gonococos inoculados foi de 800 milhões. 

Observação X 
J. S., 22 anos, solteiro. 
Doente do Hospital militar. 
Contrai a primeira blenorragia há um mês. 
Sintomatologia — Epidídimo do testículo esquerdo volu

moso, com núcleos endurecidos, doloroso à menor pressão. 
Apirético (vede curva). 
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Ardência à micção. Purgação intensa, pus espesso, amarelo 
esverdeado. 

Bacteriologia—A análise revela diplococos em grãos de café, 
intra-leucocitários e descorando pelo Oram. 

Prova dos 2 copos — Os dois copos são turvos. 
Diagnóstico —Epididimite unilateral esquerda. Uretrite pos

terior aguda. 
Tratamento 
5-XI-914 — Primeira inoculação —200 milhões—Injecção uti

lizada como meio de diagnose. Dor local, focal nas primeiras 5 ho
ras. Cefalalgias, mal estar, arripios. No dia 6 consente o exame. As 
dores espontâneas desaparecem, a noite é razoável. 

8 de Novembro — Segunda inoculação —500 milhões —Não 
dolorosa. Pequena diminuição de volume e ligeiro amolecimento. 
A purgação cede um pouco. 

Temperatura 36,8. 
JJ de Novembro — Terceira inoculação — 500 milhões—As do

res testiculares tornam-se vivas. A temperatura sobe (37). A purga
ção e a ardência quasi que desaparecem. 

Nos dias 12 e 13 o estado do doente agrava-se. O termómetro 
acusa 38,5 a 38,9. O estado geral inspira cuidado. 

14 de Novembro — Quarta inoculação —100 milhões. Deante 
da necessidade de aliviar a crise dolorosa e determinar a queda da 
temperatura, a injecção foi praticada, mas a dose foi muito reduzida. 
Esta injecção é seguida de efeitos surpreendentes: a temperatura 
cai, as dores desaparecem completamente, o estado geral é satisfa
tório. 

16 de Novembro — Quinta inoculação— 100 milhões. Isenta de 
reacção. Ausência de dores. O epidídimo regressa ao volume nor
mal; a resolução dos nódulos é completa; a sua forma e moleza são 
normais. O corrimento quási extinto. 

17 de Novembro—Sexta inoculação—100 milhões. Consoli-
da-se a cura da epididímite. A ardência já não existe. Persiste o cor
rimento. A análise bacteriológica não revela gonococos. 

19, 23 e 25 de Novembro— Três inoculações respectivamente 
de 100, 200 e 500 milhões. Isentas de qualquer reacção, i terceira, 
isto é, à nona inoculação, extingue-se totalmente o corrimento. 

È mantido mais dois dias dentro da enfermaria : não reaparece 
acidente algum. 
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Em 28 de Novembro o Director da enfermaria dava-lhe alta. 
Resultado —Epididimite radicalmente curada em 11 dias. 

Uretrite também radicalmente curada em 25 dias. 
Notas —Esteve sujeito unicamente ao tratamento vacínico. A 

dose inicial (200 milhões), utilizada por nós como meio de diagnose, 
confirmava, pela reacção que determinou, a especificidade do trata
mento. 

A vacina foi sempre diluída em 1 centímetro cúbico de soro 
fisiológico recentemente preparado (8°/00). 

Este doente respondia facilmente ao estímulo vacínico, a sua 
susceptibilidade para este tratamento era grande, o que exigiu pru
dência nas doses inoculadas. 

Pela curva do pulso e da temperatura notificar-se há o inci
dente ocorrido à terceira inoculação e como se realizou a queda do 
movimento febril, 

A cifra total inoculada atingiu 2:300 milhões de gonococos. 
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Observação XI 

A, S. P., 21 anos, solteiro. 
Doente do Hospital militar. 
Blenorragia contraída em 1 de outubro de 1914. 
Sintomatologia —Testículo direito aumentado de volume( 

duro, sede de vivas dores. 
A exploração é difícil, o doente não a consente. O epidídimo 

tumefacto, sobretudo ao nível da cauda, com nódulos endurecidos. 
Apresenta-se febril (37,8). Insónias, perturbação geral. 

Corrimento não muito abundante. Micções frequentes, mas 
não muito dolorosas. 

Bacteriologia —Oonococos raros intra-e extra-celulares. 
Prova dos 2 copos—Positiva (2). 
Diagnóstico—Orqui-epididimite aguda, direita, uretrite cró

nica. 
Tratamento 
11-XI- 914 — Primeira inoculação — 50 milhões—Sem rea

cção. Extinguem-se completamente as dores. Dorme bem. A tempe
ratura mantêm-se a 37,5. Persiste a purgação. 

13 de Novembro -Segunda inoculação —100 milhões —Não 
dolorosa. Temperatura igual a 37,5. Estado geral do doente satisfa
tório. Permite a exploração do testículo e epidídimo, ainda tumefa
ctos. A purgação reduz-se muito. 

16 de Novembro — Terceira inoculação — 150 milhões. Dor 
local, arripios, mal-estar. Temperatura desce 36,8. 

Testículo e epidídimo absolutamente indolores. 
As noites são excelentes, o estado geral bom. 
19 de Novembro —Quarta inoculação —200 milhões. A maior 

parte do empastamento e tumefacção reabsorvem-se. Persistem os 
nódulos. O estado anterior da uretrite mantêm-se. 

A temperatura é normal. 
23 de Novembro — Quinta inoculação — 500 milhões.—Sem 

reacção. Corrimento extinto completamente. As urinas são claras. 
De todo o conjunto sintomático apenas resta a dureza do epidídimo. 

26 de Novembro —Sexta inoculação—1000 milhões —Resolu
ção completa dos nódulos. Volume e consistência testiculares, nor
mais. 
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Demora-se mais 3 dias no Hospital. 
A cura foi confirmada. 
Resultado—Orqui-epididimite e uretrite radicalmente curadas. 
Notas —As injecções foram intra-musculares, região nade-

gueira, ponto de Barthélémy. 
A diluição da vacina foi feita em soro a 8%0. 
Esteve sujeito exclusivamente ao tratamento vacínico. A cura 

completa foi alcançada em 14 dias. 
A cifra total de gonococos inoculados foi de 2:000 milhões. 
A reacção de diagnose teve lugar à terceira inoculação. (150 

milhões). 

Observação XII 

J. C, 23 anos, solteiro. 
Doente do Hospital militar. 
Blenorragia contraída há 5 anos. 
Sintomatologia —Micção um pouco dolorosa. Purgação não 

muito abundante. Pus fluido, seroso. 
Temperatura oscilando entre 36, e 36,8 (vede curvas). 
Prova dos 2 copos.—Os dois copos são turvos: uretra ante

rior e posterior invadidas. 
Bacteriologia —Gonococos raros, intra-e extra-celulares. 
Diagnostico —Uretrite crónica. 
Tratamento 
28-X-914 — Primeira inoculação —50 milhões. Sem reacções. 

O mesmo estado. 
2 de Novembro — Segunda inoculação—200 milhões. Dor lo

cal, cefalalgias, mal estar—eis a reacção oferecida por este doente. 
O corrimento reduz-se um pouco. 
5 de Novembro—Terceira inoculação-500 milhões —Inje

cção não dolorosa. As melhoras acentuam-se. A ardência já não 
existe. 

8 de Novembro — Quarta inoculação—500 milhões —Sem rea
cção. Extingue-se totalmente o corrimento. A cura é completa. 

Resultado —Uretrite crónica completamente curada. 
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Notas —Recebeu somente o tratamento vacínico. As lavagens 
à uretra foram feitas com água fervida. A vacina foi sempre diluída 
em 1 cm. c. de soro fisiológico 8 %tí. 

A reacção de diagnose foi constatada à segunda inoculação 
(200 milhões). 

A cifra total de gonococos inoculados foi de 1.250 milhões. 
A cura efectuouse em 12 dias. 
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Observação XIII 

J. C. O., 27 anos, solteiro. 
Doente do Hospital militar. 
Blenorragia contraída há 4 anos. 
Sintomatologia— Dor, não muito viva, à micção. Pus seroso, 

muito abundante. Sensação de tensão perineal e de tenesmo acom
panhadas de algumas ejaculações purulentas. 

Prova dos 2 copos —Positiva. 
Bacteriologia— Raríssimos gonococos. 
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Diagnostico --Uretrite crónica. 
Tratamento 
28 -X- 914 — Primeira inoculação — 50 milhões. Sem reacção 

local ou geral. Redução da purgação. Ausência de fenómenos dolo
rosos. 

2 de Novembro — Segunda inoculação — 500 milhões. Reali-
za-se a reacção de diagnose : dor local, cefalalgias, elevação de tem
peratura (1 grau), mal estar. A uretrite mantem-se no mesmo estado. 

5 de Novembro—Terceira inoculação —1000 milhões. Dor 
local. O mesmo estado. 

8 de Novembro—Quarta inoculação—1000 milhões. Um pouco 
dolorosa. Persiste o mesmo estado. 

11 de Novembro—Quinta inoculação—200 milhões. Ligeira
mente dolorosa. A purgação quási extinta. 

14 de Novembro — Sexta inoculação—200 milhões—Sem rea
cção. O mesmo estado. 

19 de Novembro — Sétima inoculação—100 milhões—Um 
pouco dolorosa. Persistem algumas gotas de pus. 

25 de Novembro — Oitava inoculação — 50 milhões —Sem 
reacção. Extinção completa da purgação. 

Resultado —Cura completa da uretrite crónica. 
Notas — Esteve submetido unicamente ao tratamento vacínico. 

Injecções intra-musculares, na região nadegueira. A reacção de va
lor diagnóstico ocorreu aos 500 milhões. 

A cura foi conseguida em 28 dias. 
Dose total de gonococos inoculados —3075 milhões. 

Observação XIV 

A. S., 20 auos, solteiro. 
Doente do Hospital militar. 

Blenorragia — datando de 24 dias. 
Sintomatologia —Prepúcio e verga edemaciados, glande ver

melha, meato tumefacto. 
Ardência viva no meato. 
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Pus espesso, amarelo esverdeado. 
Micção dolorosa, às vezes cortada de sangue. 
Erecções penosas, prolongadas, nocturnas. 
Temperatura — 37,1. 
Bacteriologia —Numerosos gonococos intra-e extra-celulares. 
Prova dos 2 copos —O primeiro copo é turvo, o segundo 

claro (invasão somente da uretra anterior). 
Diagnostico — Blenorragia aguda. 
Tratamento 
28-X-914— Primeira inoculação — 50 milhões. 
Sem reacção local nem geral. 
Purgação simplesmente purulenta, mas ainda abundante. 
A temperatura desce ao normal (36,5). 
Noite razoável. 
Fenómenos dolorosos pouco intensos. 
2 de Novembro — Segunda inoculação — 200 milhões. 
Sem reacções. 
Temperatura 36,7. 
O estado do prepúcio, glande e meato não melhoram. 
Ausência de erecções penosas, de ardência à micção, enfim 

cura subjectiva. 
O estado do corrimento não se altera. 
A nova investigação mostrou-se ainda rica em gonococos. 
6 de Novembro — Terceira inoculação —1000 milhões. 
Não reage a esta dose macissa. 
Não sobreveem melhoras. 
9 de Novembro — Quarta inoculação —1000 milhões. 
Injecção absolutamente isenta de reacção. 
Os fenómenos dolorosos não reaparecem. 
O corrimento ainda é abundante. 
O estado inflamatório da verga persiste. 
Temperatura —36,8. 
11 de Novembro —Quinta inoculação— 1000 milhões. 
Sem reacção focal, local ou geral. 
O mesmo estado. 
14 de Novembro — Sexta inoculação — 500 milhões. 
Injecção isenta de acidentes reaccionais. 
Persiste o corrimento. 
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A análise em preparação directa revela gonococos, nào tão 
numerosos. 

16 de Novembro — Sétima inoculação —1000 milhões. 
Sem reacção. 
Persiste o estado inflamatório. 
O corrimento ainda é abundante. 
O doente requere nova terapêutica. 
Acedendo ao seu pedido, desistimos ds insistir neste tratamento 

que, ultimamente se revelou absolutamento ineficaz. 
Resultado —Simplesmente beneficiado (acidentes dolorosos). 
O corrimento e fenómenos inflamatórios tornam-se rebeldes à 

medicação vacínica. 
Notas—Juntamente com o tratamento vacínico fazia lavagens 

à uretra com água fervida. 
Injecções intra muscuiares, região nadegueira. Jamais ofereceu 

qualquer reacção orgânica. 
A segunda inoculação alcançava-se a cura dos sintomas sub

jectivos. 
Á uretrite tornou-se rebelde a uma dose total de 4.750 milhões 

de gonococos. 

Observação XV 

J. M., 23 anos, solteiro. 
Doente da consulta O. do H. Qeral de Santo António. 
Blenorragia há 8 dias. 
Sintomatologia. 
Dor viva à micção. 
Edema prepucial. 
Pus espesso, amarelo-esverdeado, abundante. 
Bacterioiogia. 
O pus uretral colhido no laboratório Nobre, revelou com toda 

a nitidez de forma, associação, acumulação, etc., o gonococo de 
Neisser. 

Prova dos 2 copos. 
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Simplesmente o primeiro turvo (invasão somente da uretra 
anterior). 

Diagnóstico. 
Blenorragia aguda. 
Tratamento. 
23-X-914 — Primeira inoculação—15 milhões. 
Dor local. Sem reacção geral. 
A purgação não diminui. 
26 de Outubro — Segunda inoculação—50 milhões. 
Um pouco dolorosa. 
O edema quási não existe. 
A purgação diminui. 
29 de Outubro — Terceira inoculação —290 milhões. 
Injecção dolorosa. Sem reacção geral. 
Persiste o estado do edema e purgação. 
2 de Novembro —Quarta inoculação—500 milhões. 
Não ha reacção local. A reacção geral traduz-se por: arripios, 

cefalalgias, cansaço geral. 
Desaparece o edema. 
Persiste o corrimento. 
5 de Novembro— Quinta inoculação — 500 milhões. 
Sem reacç'ào. 
Purgação ainda abundante. 
Não volta ao Hospital durante 8 dias. 
No dia 13 reaparece. O corrimento é mais intenso, a micção 

torna-se novamente dolorosa. 
13 de Novembro—Sexta inoculação—150 milhões. 
A injecção não é seguida de reacção. 
O estado da uretrite persiste. 
A nova análise revela gonococos intra-e extra-ceiulares, 
16 de Novembro — Sétima inoculação —200 milhões. 
Não dolorosa. 
A purgação permanece. 
78 de Novembro — Oitava inoculação —400 milhões. 
Já não registo as consequências desta injecção. 
A deserção efectua-se nesta data. 
Resultado. —Insucesso total (tratamento incompleto? espaços 

(forçadamente) mal adequados?) 
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Notas. 
Duma forma geral resumiremos todas as informações, acen

tuando que este doente esteve sujeito à norma terapêutica adoptada 
nos casos anteriores. . 

A irregularidade das injecções e a falta de acolhimento às 
prescrições por nós impostas, decerto cooperaram para o mau êxito 
deste caso. 

A cifra inoculada foi de 2.015 milhões. 

Observação XVI 
E. R., 25 anos, solteiro. 
Doente da consulta O. do Hospital Oeral de Santo António. 
Blenorragias: em 1909 curada sem complicações; há 18 me

ses nova uretrite, inconvenientemente tratada, passa ao estado cró
nico. 

Sintomatologia. 
Micções frequentes e dolorosas. 

Tenesmo uretro-vesical. 
Hematúrias ligeiras, terminais. 
Dores perineais. 
Secreção pequena, fluida, pouco corada. 
Prova dos 2 copos —Urina do último turva, contêm pus e 

filamentos (invasão da uretra posterior. 
Bacteriologia — Secreção rica em gonococos. 
Diagnóstico.—Blenorragia crónica. 
Tratamento. 
22-X-914. — Primeira inoculação—10 milhões. 
Não reage. 
O estado do doente não se modifica. 
26 de Outubro — Segunda inoculação —50 milhões. 
As mesmas consequências da injecção anterior. 
29 de Outubro — Terceira inoculação—100 milhões. 
Urinas simplesmente purulentas. 
Sintomas dolorosos consideravelmente melhorados. 
Diminuição da secreção. 
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2 de Novembro — Quarta inoculação —500 milhões. 
Dor local. 
Não houve reacção geral. 
O mesmo estado. 
6 de Novembro. — Quinta inoculação —500 milhões. 
Ligeiramente dolorosa. 
A purgação reduz-se. 
A ardência e mais fenómenos dolorosos, quási extintos. 
10 de Novembro — Sexta inoculação—100 milhões. 
Sem reacção local, focal, geral. 
Persiste o mesmo estado. 
16 de Novembro — Sétima inoculação —100 milhões. 
Sem reacção de espécie alguma. 
O estado do doente não oferece mais melhoras do que aquelas 

conseguidas às primeiras injecções. 
Nesta data deserta. 
Resultado. — Uretrite crónica melhorada. 
Notas. 
Recebeu 7 inoculações sem oferecer reacção geral, isto é, rea

cção de diagnose. 
A cura subjectiva não foi completa, mas poderosamente bene

ficiada. 
Os sintomas objectivos da uretrite pouco se modificaram 

quando o sujeitávamos exclusivamente ao tratamento yacínico. 
A dose total de gonococos inoculados, em 25 dias, foi de 3160 

milhões. 

Observação XVII 

M. P., 48 anos, casado. 
Doente da consulta Q. do Hospital Qeral de Santo António. 
Blenorragia em 1912, mal tratada. 
Sintomatologia. 
Micções frequentes e dolorosas, sobretudo no fim. 
Dores perineals. 
Secreção abundantíssima, amarelo-esverdeado, espessa. 
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Prova dos 2 copos.—Primeiro e segundo copos apresentam 
filamentos, flocos (invasão da uretra posterior. 

Bacteriologia. — Numerosos gonococos. 
Cultura em meio Kiefer—algumas colónias características. 
Diagnóstico. —Uretrite posterior aguda. 
Tratamento. 
22-X-914. — Primeira inoculação—5 milhões. 
Sem reacções. 
Nenhuns efeitos curativos. 
24 de Outubro — Segunda inoculação —25 milhões. 
As mesmas consequências. 
27 de Outubro — Terceira inoculação—100 milhões. 
O mesmo estado. 
30 de Outubro— Quarta inoculação —500 milhões. 
Foi feita a análise bacteriológica que revelou gonococos intra-

e extra-celulares, embora raríssimos : uma pesquisa demorada sobre 
toda a preparação revelou campos inteiros onde eram ausentes. 

Todavia as melhoras clínicas não se manifestam. 
2 de Novembro—Quinta inoculação— 1000 milhões. 
Não ofei>ece reacção de espécie alguma. 
Todos os sintomas acima indicados persistem. 
Não volta ao hospital. 
Resultado. —Insucesso t̂ratamento incompleto.) 
Notas. 
A reacção de diagnose não foi alcançada, mesmo com doses 

macissas. 
Os efeitos curativos, nulos. 
Iujec. intra-musculares, região nadegueira, sempre diluída em 

1 c. c. de soro fisiológico (5%0.) 
O doente confessou não respeitar as prescrições impostas: 

abstenção de contactos sexuais, bebidas alcoólicas, etc., etc. 
Ao ll.o dia de tratamento deserta. 
Dose total de gonococos inoculados: 1.630 milhões. 
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Observação XVIII 
R. M., 22 anos, solteiro. 
Doente da consulta Q. do Hospital de Santo António. 
Blenorragia datando de um ano. 
Sintomatologia. —Dor à micção. 
Pus fluido, amarelado, não muito abundante. 
Sensação de tensão perineal e tenesmo. 
Prova dos 2 copos. —Positiva (2) 
Bacteriologia. —Nitidíssimos gonococos, associados a outros 

micróbios. 
Diagnóstico. — Blenorragia crónica. 
Tratamento. 

l.a inoculação em 20-X-Q14— 5 milhões 
2.a „ „ 23-X-014— 50 milhões 
3.a „ „ 26-X-914— 100 milhões 
4.a „ „ 29-X-914 —1000 milhões 

Nesta data foge aos nossos cuidados. 
Rusultado. - Insucesso. 
Notas. — As quatro injecções acima indicadas não tiveram 

consequências reaccionais. 
Sempre intra-musculares (região nadegueira) e diluídas em 1 

c. c. de soro fisiológico (5°/0o). 
A cifra total de gonococos injectados atingiu o valor de 1.150 

milhões. 
O insucesso foi completo. 

noculações absolu
tamente ineficazes 

Observação XIX 
A. T. B., 22 anos, solteiro. 
Doente da consulta Q. do Hospital de Santo António. 
Blenorragia há 3 semanas. 
Sintomatologia. 
Micção frequente e dolorosa. 
Secreção abundante, fluida, descorada. 
Urinas com filamentos. 
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23-,,- , — Segunda 
26-,,- , — Terceira 
36-,,- , — Quarta 

3-„- , — Quinta 
6-„- , — Sexta 

H-„- , — Sétima 

Prova dos 2 copos, — Primeiro e segundo, turvos. 
Bacteriologia. 
Qonococos nítidos, mas raros. 
Diagnóstico. — Uretrite posterior sub-aguda. 
Tratamento. 
20—X— 914— Primeira inoculação— 10 milhões. 

— 25 
. - 50 „ 

— 200 
— 1000 
— 1000 
— 500 

Deserção a 12 de Novembro. 
A quarta inoculação determina reacção geral: cefalalgias, arri-

pios, febre (38°) mal-estar. 
Nada de anormal se pôde registar. 
A ardência não cedeu ao tratamento; a secreção persistiu com 

a mesma intensidade. 
Resultado.— Insucesso total. 
Notas. —A reacção de diagnose teve lugar à quarta injecção 

(500 milhões). 
Não obstante este incidente a ineficácia foi absoluta (v. pag. 

118,) 
Inj. intra-musculares na região nadegueira. 
Não observa as prescrições que lhe foram impostas. 
Em 22 dias de tratamento, com 7 inoculações e a dose total de 

2.785 milhões de gonococos, manifestou-se um caso rebelde a esse 
método terapêutico. 

Observação XX 

Autovacinação. 
M. S. L., 31 anos, solteiro. 
Doente da consulta O. do Hospital de Santo António. 
Blenorragia contraída há 6 dias. 
Sintomatologia. 
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Purgação abundante, amarclo-esverdeada. 
Urinas com flocos de pus. 
Dor localizada na uretra anterior. 
Viva ardência à micção. 
Erecções nocturnas torturantes. 
Insónias, depressão moral. 
Temperatura — 37,5. 
Prova dos 2 copos. — Primeiro turvo, segundo não. 
Bacteriologia.—A análise qualitativa do pus uretrai, em pre

paração directa, revelou numerosos gonococos. 
Cultura em meio Kiefer—Numerosas colónias arredondadas, 

transparentes, a maior parte das quais constituídas por gonococos. 
Diagnóstico. — Uretrite anterior aguda. 
Tratamento. 
22-X-914. —Primeira inoculação — 50 milhões. 
Ligeira dor local. 
Aumento da secreção. 
Sem reacção geral. 
Persistência, talvez com agravo, da ardência. 
Noites razoáveis. 
Temperatura — 37,2. 
26 de Outubro — Segunda inoculação —100 milhões. 
Estado geral satisfatório. 
Fenómenos dolorosos quási extintos. 
Noites excelentes. 
Temperatura—37. 
28 de Outubro— Terceira inoculação — 200 milhões. 
Dor local. 
Reacção geral: arripios, febre (38), mal-estar, «talalgias. 
A ardência já não existe, assim como as erecções nocturnas e 

as insónias. 
O corrimento sofre uma diminuição considerável. 
3 de Novembro. — Quarta inoculação — 500 milhões. 
Sem reacção de espécie alguma. 
A temperatura cai—36,7. 
Toda a sintomatologia acima indicada encontra-se actualmente 

reduzida a um corrimento, cuja análise revela raríssimos gonococos. 
6 de Novembro — Quinta inoculação—1000 milhões. 

10 „ „ —Sexta „ — „ 
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Estas injecções não sào acompanhadas de reacções de qual
quer natureza. 

A secreção reduzida a simples gotas. 
Este estado parece resistir ao tratamento vacínico. 
As melhoras alcançadas nos dias anteriores, manteem-se. 
Deserção em 11 de Novembro. 
Resultado. —Blenorragia aguda muito melhorada. 
Notas. 
Os hábitos alcoólicos deste doente podem ser incriminados na 

ineficácia das últimas inoculações. 
A reacção de diagnose efectuou-se com a dose de 200 milhões. 
Injecções intra-musculares, reg. nadegueira, ponto de Barthé

lémy. 
A eficácia da nossa vacina (auto-inoculação) não foi superior, 

à vac. polivalente usada na maioria dos nossos casos. 
A cifra total—2.850 milhões de gonococos — determinou me

lhoras consideráveis. 

Observação XXI 
A. C, 32 anos, casado. 
Doente da consulta G., do Hospital de Santo António. 
Blenorragia em 1913, curada sem complicações. 
Sintomatologia. 
O corrimento actual apareceu há 5 dias. 
Pus espesso, amarelo-esverdeado, abundante. 
Ardência à micção. 
Prova dos 2 copos.—Simplesmente o primeiro turvo. 
Bacteriologia. —Gonococos nítidos, numerosos. 
Diagnóstico.—Uretrite anterior aguda. 
Tratamento. 
2-XI- 914. — Primeira inoculação —50 milhões. 
A ardência não é tão viva. 
A purgação persiste. 
5 de Novembro — Segunda inoculação—100 milhões. 
Ligeira dor local. 
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Sem efeitos purgativos. 
8 de Novembro.—Terceira inoculação—500 milhões, 
Sem reacção local, nem geral. 
A ardência quási extinta. 
Corrimento ainda abundante. 
11 de Novembro.—Quarta inoculação—1000 milhões. 
As mesmas consequências da inj. anterior. 
Deserção em 12 de Novembro. 
Resultado. — Simplesmente beneficiado. 
Notas. 
Jamais reacção geral. 
Efeitos curativos insignificantes com a cifra total de 1.650 mi

lhões de gonococos, 
lnj. intra-musculares, região rtadegueira. 
O insucesso pode ser atribuído ao tratamento incompleto. 
A vacina foi sempre diluída em soro fisiológico (7,5°/00). 

Observação XXII 
B. M. S., 18 anos, solteiro. 
Doente da consulta O. do Hospital de Santo António. 
Blenorragia há 6 meses. 
Sintomatologia. 
Micção frequente. 
Ardência. 
Secreção não muito abundante, descorada, fluida. 
Urinas contendo filamentos. 
Prova dos 2 copos. —Primeiro e segundo turvos. 
Pulso, 74. Temperatura—36,8, 
Bacteriologia. 
A análise em preparação directa revelou numerosos gonococos. 
Cultura — meio Kiefer — raras colónias de gonococos em 48 

horas. 
Diagnóstico.—Blenorragia crónica. 
Tratamento. 
4-XI-1914. —Primeira inoculação—50 milhões. 
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Não dolorosa. Sem reacção geral. 
Mantêm-se o mesmo estado. 
Pulso—82. Temperatura — 36,6. 
7 de hovembio. — Segunda inoculação—200 milhões. 
Os mesmos resultados da injecção anterior. 
11 de Novembro.—Terceira inoculação — 500 milhões. 
Sem reacção de espécie alguma. 
A ardência é mais intensa. 
Micção sanguinolenta terminalmente. 
As prescrições não são observadas; o doente comete os maio

res abusos alimentares. • • 
Tem hábitos alcoólicos. 
14 de Novembro. Quarta inoculação—1.000 milhões. 
Dor local. Reacção geral: arripios, febre (37,8), cefalalgias. 
Persistem as manifestações acima indicadas. 
19 de Novembro.—Quinta inoculação —1000 milhões. 
A ardência diminui. 
Os fenómenos inflamatórios não tão intensos. 
Estado geral óptimo. 
Secreção ainda abundante. 
Temperatura—36,5. Pulso — 78. 
Deserção em 20 de Novembro. 
Resultado.— Insuccesso (tratamento incompleto.) 
Notas. 
Reacção de diagnose com a dose —1000 milhões. 
Efeitos curativos mínimos. 
In}, intra-musculares, região nadegueira. 
Em 16 dias de tratamento, com a cifra total —2.750 milhões, 

a cura não foi alcançada. 

Observação XXIII 
M. A. P., 27 anos, solteiro. 
Doente da consulta O. do Hospital de Santo António. 
Blenorragia há 3 dias. 
Sintomatologia. 
Ardência viva no meato. Pus espesso, amarelo-esverdeado. 
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Micção dolorosa, frequente. Uretra dura (cordée.) 
Erecções penosas, nocturnas. Temperatura—37. 
Prova dos 2 copos.—Simplesmente o primeiro turvo. 
Bacteriologia.—Qonococos nítidos, abundantes, intra- e extra-

celulares. 
Diagnóstico.—Blenorragia anterior aguda. 
Tratamento. 
6-XI-1914 — Primeira inoculação— 50 milhões. 

10- „ - —Segunda n — 100 
13- „ - , —Terceira „ — 500 
17- „ - , —Quarta „ — 500 
20- „ - , — Quinta „ —1000 
24- „ - , — Sexta II —1000 
28- „ - , — Sétima „ — 200 

1-XII- , — Oitava II — 500 
4 - „ - , —Nona a —1000 
Reacção de diagnose à sexta inoculação —1000 milhões. 
Não obstante o tratamento específico e o doente ter-se sub

metido a todas as prescrições indicadas, a ineficácia da vacina gono-
cócica foi absoluta. 

A uretrite resistiu às doses mais macissas. 
Inclusivamente os fenómenos subjectivos tornaram-se rebeldes. 
Alguns espaços foram prolongados, algumas doses modifica

das—enfim todos os cuidados foram inúteis na evolução deste pro
cesso gonorreico. 

Resultado. — Insucesso completo. 
Notas. 
A forma geral dos casos anteriores foi aqui repetida. 
A cifra final —4.850 milhões de gonococos — foi inteiramente 

inútil. 
Todos os sintomas inflamatórios persistiram, alguns até com 

agravo'. 

Observação XXIV 
J. M. P., industrial, viúvo, 24 anos. 
Da clínica do Dr. Ribeiro Seixas. 
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Blenorragia há 3 anos, tratada inconvenientemente: todas as 
manhãs nota a presença de exsudato purulento no meato, sobretudo 
quando comete excessos libatórios ou genitais. 

Sintomatologia. 
Dor intensa e espontânea irradiando para a fossa ilíaca direita. 
Tumefacção do testículo, epidídimo e cordão espermático. 
Derrame líquido na vaginal. 
Núcleos endurecidos da cauda do epidídimo. 
Marcha impossível. Depressão moral. Insónias. Febre, 39°,3. 
Pulso frequente, 115. Movimentos respiratórios, 25. 
Purgação não muito abundante. 
Prova dos 2 copos.— Primeiro e segundo turvos. 
Bacteriologia.—Qonococos raros, sobretudo extra-celulares. 
Diagnóstico.—Orqui-epididimite blenorrágíca aguda; ure-

trite gonocócica crónica. 
Tratamento. 
18-X-914 — Primeira inoculação —50 milhões. 
Em 19 passa a noite bem, dorme tranquilamente. 
Extinção completa das dores espontâneas. 
Persiste a dureza dos órgãos doentes e aumenta a quantidade 

de líquido vaginal. 
Pulso—100. Temperatura—38°,5. 
Em 20 e 21—As melhoras acentuam-se consideravelmente; 

vai cedendo a tumefacção e o líquido da vaginal principia a reabsor-
ver-se. O exame é facilmente consentido, as dores, á pressão, pouco 
intensas. 

22 de Outubro.— Segunda inoculação—100 milhões. 
Não dolorosa. Sem reacção geral. Prosseguem as melhoras. 
Pulso —85. Temperatura —37°. 
27 de Outubro.— Terceira inoculação —200 milhões. 
Marcha com dificuldade. Dor à pressão quási nula. 
Reabsorção completa do líquido vaginal. 
Testículo, epidídimo e cordão espermático, vão amolecendo e 

diminuindo de volume. 
Pulso —85. Temperatura — 37°,4, -
31 de Outubro — Quarta inoculação de 500 milhões de gono-

cocos. 
Progridem as melhoras. 
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Pulso — 80. Temperatura—37°, 
6 de Novembro— Quinta inoculação--1000 milhões. 
Reacção febril. —37°,3. 
Acentuam-se as melhoras; os órgãos doentes.vão recuperando 

o volume e consistência normais. 
12 de Novembro.—Sexta e última inoculação^ 1000 milhões. 
Sem reacção local nem geral. 
A temperatura cai. 
A consistência e volume testiculares são normais. 
Purgação e mais fenómenos de uretrite — completamente ex

tintos. 
Resultado.—Orqui-epididimite e uretrite crónica radicalmente 

curadas. 
Notas. 
O tratamento vacínico foi auxiliado com poucas lavagens ure-

trais do soluto de oxicianeto de mercúrio a '/ÍOOO — irrigador de 4 
litros e cânula Tuffier. 

Todas as inoculações foram feitas na espessura do grande na-
degueiro —ponto de Barthélémy — e o Gonargin diluído em soro 
fisiológico 5/iooo< não tendo provocado reacção local apreciável. 

Cura completa em 25 dias com a dose total de 2.850 milhões 
de gonococos. 

As últimas inoculações foram exigidas, pira a consolidação da 
cura da orquite e sobretudo para a extinção da uretrite. 

Observação XXV 

D. O. S., 26 anos, casado. 
Doente da enfermaria 5 do H. O. de Santo António. 
Blenorragia contraída h? 3 meses. 
Sintomatologia. 
Secreção não muito abundante, fluida, descorada. 
Ligeira ardência à micção. 
Aumento de volume e dureza do testículo, cordão espermático 

e epidídimo. 
Dores espontâneas e à pressão. 
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Temperatura—37,8. 
Prova dos 2 copos.—Tanto o primeiro como o segundo, 

turvos. 
Bacteriologia.—Raros gonococos. 
Diagnóstico.—Orqtii-epididimite; uretrite crónica. 
Tratamento. 
21 - X- 914. — Primeira inoculação — 50 milhões. 
Sedação das algias em 12 horas. 
Queda da temperatura — 36. 
Pequena diminuição de volume dos órgãos doentes. 
Dorme tranquilamente. 
23 de Outubro.— Segunda inoculação — 200 milhões. 
Sem reacção de espécie alguma. . : 
Redução considerável da purgação. 
Ausência completa da ardência. 
Continua a diminuição de volume e dureza. 
Temperatura — 36,3. 
Supõe-se curado e exige alta. 
Resultado.—Orqui-epididimite e uretrite consideravelmente 

melhoradas. 
Observações. 
A especificidade do tratamento foi confirmada pelos efeitos 

curativos imediatos. 
Jamais ofereceu reacção de diagnose. 
Injecções intra-musculares, região nadegueira. 
Qonargin diluído em soro fisiológico (5 °/0o-) 
Decididamente a cura radical seria alcançada se o tratamento 

fosse completo. 
Dose total inoculada —250 milhões de gonococos. 

Observação XXVI 
A. R. P., 28 anos, solteiro. 
Doente da consulta O. do Hospital de Santo António. 
Blenorragia em 1910, tratada inconvenientemente. 
Sintomatologia. 
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Micção frequente e dolorosa. 
Pequena secreção fluida, descorada. 
Prova dos 2 copos.—Primeiro e segundo, turvos. 
Bacteriologia. 
Raros gonococos, sobretudo extra-celulares. 
Diagnóstico.— Blenorragia crónica. 
Tratamento. 
24-X-914. — Primeira inoculação-^50 milhões. 
Persiste o mesmo estado. 
27 de Outubro.— Segunda inoculação —100 milhões. 
Ligeiramente dolorosa. 
A purgação é mais abundante, a ardência mais intensa. 
1 de Novembro.— Terceira inoculação —200 milhões. 
Ausência de dor à micção. 
Mantêm-se a purgação. 
4 de Novembro.— Quarta inoculação — 500 milhões. 
Reacção geral : febre (38»), arripios, mal-estar, cefalalgias. 
Ligeira diminuição do corrimento. 
10 de Novembro.—Quinta inoculação—1000 milhões. 
Dor local. 
Redução considerável do corrimento. 
Deserção a 11 de Novembro. 
Resultado. 
Uretrite crónica melhorada. 
Observações. 
O tratamento foi incompleto, mas as melhoras sensíveis. 
Reacção de diagnose aos 500 milhões. 
A vacina foi sempre diluída em soro fisiológico, recentemente 

preparado. 
Cifra total de gonococos inoculados—1.850 milhões. 

Observação XXVII 
A. Q., 26 anos, solteiro. 
Doente particular. 
Blenorragia contraída há 2 dias. 
Sintomatologia. 
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Viva ardência à micção. 
Dor localizada no meato. 
Purgação abundante, espessa, amarelo-esverdeada. 
Febre —37,5. 
Erecções nocturnas. 
Insónias. Depressão moral. 
Prova dos 2 copos. —Somente o primeiro, turvo. 
Bacteriologia. 
Preparação riquíssima em gonococos. 
Diagnóstico. 
Uretrite anterior aguda. 
Tratamento. 
10-XI-914. — Primeira inoculação —50 milhões. 
Agrava-se o estado. 
13 de Novembro.—Segunda inoculação —200 milhões. 
Noite razoável. 
Os fenómenos dolorosos não são tão intensos. 
15 de Novembro.— Terceira inoculação—500 milhões. 
Reacção geral: cefalalgias durante 4 horas, febre (37,8), mal-

estar. 
Em 16 de Novembro abandona o leito. 
A ardência é quási nula. 
Noites excelentes. 
Redução considerável do corrimento, 
19 de Novembro.—Quarta inoculação —1000 milhões. 
Sem reacção. 
De toda a sintomatologia acima indicada apenas restam, ao 

levantar, algumas gotas de secreção. 
24 de Novembro.— Quinta inoculação— 1000 milhões. 
A cura é completa. 
Resultado. 
Uretrite aguda radicalmente curada. 
Notas. 
Nas crises intensas o tratamento vacínico foi acompanhado de 

banhos de assento. 
Reacção de diagnose aos 500 milhões. 
A cura foi alcançada em 14 dias, com a cifra total de 2.750 

milhões de gonococos. 
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Observação XXVIII 

A. M., 32 anos, casado. 
Doente da consulta G. do Hospital de Santo António. 
Blenorragia há 3 meses, inconvenientemente tratada. 
Sintomatologia. 
Micção frequente e ligeiramente dolorosa. 
Secreção não muito abundante. 
Pus fluido, descorado. 
Prova dos 2 copos.— Positiva. (2) 
Bacteriologia.— Oonococos raros, ao lado de outros micró

bios. 
Diagnóstico. 
Blenorragia crónica. 
Tratamento. 
8-xi -914 —Primeira inoculação— 25 milhões. 

12-XI-919— Segunda inoculação— 50 milhões. 
15-XI-914— Terceira inoculação— 100 milhões. 
20-XI-914 — Quarta inoculação — 200 milhões. 
23-XI-914 — Quinta inoculação — 500 milhões. 
25-XI-914 —Sexta inoculação —1000 milhões. 
30-XI-914 — Sétima inoculação —1000 milhões. 

3-XII-914—Oitava inoculação —1000 milhõas. 
Absolutamente ineficazes. 
Reacção (febre, arripios, cefalalgias) aos 200 milhões. 
A quarta, sétima e oitava inoculações determinaram ligeira 

dor local. 
Resultado.—Insucesso. 
Notas. 
Inj. intra-musculares (reg. nadegueira.) 
Tratamento vacínico exclusivamente. 
O Qonargin foi sempre diluído em soro fisiológico (5u/0o) 

recentemente preparado. 
Este doente aceita e observa cuidadosamente as prescrições 

impostas. 
Efeitos curativos nulos em 25 dias e com a cifra total de 3875 

milhões de gonococos. 
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Observação X XIX 
A. A. S. Q., solteiro, 17 anos, empregado comercial. 

. Doente da clínica do Dr. Ribeiro Seixas. 
Blenorragia em 8 de Setembro de 1914, inconvenientemente 

tratada. 
Sintomatologia. 
Micções frequentes. 
Viva ardência. 
Aumento de dureza e volume do testículo, epidídimo e cor

dão espermático, direitos. 
Presença de líquido na vaginal 
Dor com irradiação para a fossa ilíaca. 
Arripios. 
Pele seca; côr sub-ictérica generalizada. 
Muita sede. 
Anorexia. 
Língua saburrosa. 
Depressão física e moral intensas. 
Pulso—106. 
Temperatura — 39,7. 
Mov. respiratório — 26. 
Todo este conjunto sintomático levou-nos primitivamente à 

suspeita de uma grave septicemia gonocócica. 
Prova dos 2 copos.—Positiva (2). 
Bacteriologia.— Numerosos gonococos. 
Diagnóstico.— Decisivo. 
Orqui-epididimite gonocócica aguda. 
Uretrite posterior blenorrágica crónica com cistite do colo. 
Após uma acção sugestiva intensa para convencer o doente da 

eficácia e nenhum inconveniente desta terapêutica consente no nosso 
Tratamento. 
15-11-914.— Primeira inoculação —50 milhões. 
A dor diminui extraordinariamente. 
Reaparece o apetite. 
Levanta-se o estado moral. 
E, agora, o doente que reclama a segunda injecção. 
Pulso —98. 
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Temperatura—37;5. 
Movimentos respiratórios—21. 
16 de Novembro.— Segunda inoculação —100 milhões. 
Em 17, sente-se muito melhor. 
P —94, R—21, T —37,3. 
Em 18, tendo urgência de se levantar e supondo-se curado, 

caminha demasiado, o que agrava o estado; à noite sente dores lom
bares, arripios; reaparecem as dores testiculares com irradiação para 
a fossa ilíaca. 

Dorme mal. 
P—100, R—28, T —38,2. 
Em 19 as dores são pouco intensas. 
A polaquiúria vai desaparecendo. 
19 de Novembro.—Terçara, inoculação—200 milhões. 
Ligeira reacção geral (arripios.) 
Ausência completa de dores espontâneas. 
Marcha fácil. 
Estado geral óptimo, apetite excelente. 
Dorme bem. 
P—80, R —20, T—37,2. 
Em 21, progridem as melhoras. 
A dor à pressão é insignificante. 
Liquido vaginal quási nulo. 
Em 22, o volume e a consistência do testículo e epidídimo são 

quási normais. 
Ausência completa de dor à pressão. 
23 de Novembro.— Quarta inoculação —500 milhões. 
Sem reacção de espécie alguma. 
Ausência completa de líquido na vaginal. 
Volume e consistência dos órgãos atingidos, normais. 
P —80, R—19, T — 37. 
25 de Novembro.— Quinta inoculação —1000 milhões. 
Confirma-se a cura da orqui-epididimite. 
Persiste a uretrite posterior, embora consideravelmente melho

rada, apenas uma insignificante supuração. 
Resultado.—Orqui-epididimite radicalmente curada. Uretrite 

posterior crónica muito melhorada. 
Observações. 



176 

Exclusivamente sujeito ao tratamento vacínico. 
Inj. intra-musculares, reg. nadegueira. 
Ligeira reacção de diagnose aos 200 milhões. 
Em 16 dias de tratamento, com a dose total de 1.850 milhões 

de gonococos, obtêm a cura completa da orquite e melhoras consi
deráveis da uretrite. 

Observação XXX 
A. R., 25 anos, solteiro. 
Doente da consulta Q. do Hospital de Santo António. 
Blenorragia em 1906, mal tratada. 
Sintomatologia. 
Gota matinal, muito pouco abundante. 
Ás vezes ligeira ardência. 
Prova dos 2 copos.—Simplesmente o primeiro, turvo. 
Bacteriologia. 
O exame em preparação directa revela células epiteliais, leucó

citos contendo às vezes gonococos, e às vezes outros micro-organ is-
mos de infecções secundárias. 

Diagnóstico. 
Uretrite crónica anterior. 
Tratamento. 

18-X-914 — Primeira inoculação— 50 milhões. 
20-X-914 — Segunda inoculação— 100 milhões. 
24-X-914—Terceira inoculação— 200 miihões. 
27-X-914 —Quarta inoculação — 500 milhões. 
30-X-914 —Quinta inoculação —1000 milhões; 
2-X1-914 —Sexta inoculação — 500 milhões. 
Jamais reacção local ou geral. 
Efeitos curativos absolutamente nulos (tratamento incompleto?) 
Deserção a 3 de Novembro. 
Resultado.—Insucesso total. 
Observações. 
Inj. intra-musculares, reg. nadegueira. 
Oonargin diluído em soro fisiológico (5%,,). 
Não ofereceu reacção de diagnose. 
Em 16 dias com a cifra total de 2.350 milhões de gonococos, 

este tratamento foi inteiramente inútil. 
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Observação XXXI 
S. F., 32 anos, solteiro. 
Clínica particular. 
Blenorragia há 4 dias. 
Sintomatologia. 
Viva dor à micção. 
Purgação abundante. 
Pus espesso, amarelo-esverdeado. 
Dor localizada no meato. 
Prova dos 2 copos.—Simplesmente o primeiro, turvo, (inva

são apenas da uretra ant.) 
Bacteriologia. 
Numerosos gonococos intra- e extra celulares. 
Diagnóstico.—Uretrite anterior aguda. 
Tratamento. 

1 2—XII—914—Primeira inoculação— 50 milhões. 
5-XII-914—Segunda inoculação—100 milhões. 

10—XII-914—Terceira inoculação—500 milhões. 
Desaparece a ardência. 
Persiste o corrimento, embora não tão abundante. 
A análise revela gonococos, mas em menor número. 
12 de Dezembro—Quarta inoculação—1000 milhões. 
Reacção geral (febre, 38,5), mal-estar, cefalalgias. 
Fenómenos dolorosos absolutamente extintos. 
15 de Dezembro—Quinta inoculação—1000 milhões. 
A purgação reduz-se muito. 
A pedido do doente suspendo esta medicação. 
Resultado.—Blenorragia aguda, melhorada. 
Observações. 
Reacção de diagnose aos 1000 milhões. 
Inj. intra-musculares, reg. nadegueira. 
Gonargin diluído em soro fisiológico 5 °/w. 
Este doente não respeita as prescrições que lhe são impostas. 
Dose total d« gonococos inoculados —2650 milhões. 

12 



178 

Artrites e reumatismos 
(concomitantemente vulvo-vaginites e uretrites) 

Observação XXXII 
A. J. Q., 22 anos, solteiro. 
Doente da enfermaria 7 do Hospital Militar. 
Blenorragia em julho de 1913, lançada ao desprêso. 
Sintomatologia. 
Dor violenta no joelho direito; maior intensidade à noite, exas

pero sob a influência de movimentos, da pressão, da exploração di
recta. 

Tumefacção da respectiva articulação. 
Grande sensibilidade, sobretudo nos fundos de sacos sinoviais. 
O membro inferior imobiliza-se, a temperatura local eleva-sa, a 

pele torna-se vermelha. 
Edema dos tecidos. 
Derrame articular. 
Arripios, náuseas, vómitos, língua saburrosa. 
Ligeiramente febril (37,5). 
História da doença. 
Em 17 de julho de 1913, apresenta uma blenorragia e cistite 

com hematúria. 
Em 28 do mesmo mês, persiste a hematúria, as dores vesicais 

são mais intensas, assim como a poluiria. 
Em 30, desaparece a hematúria, dores vesicais, ardência à mi" 

cção, corrimento uretral e inicia-se a artrite. 
Diagnóstico. —Artrite gonocócica aguda; blenorragia cró

nica. 
Tratamento. 
17 de Agosto.— Primeira inoculação — 20 milhões de gono-

cocos. • 
No dia 18 está apirético. 
Região injectada um pouco dolorosa. 
A artralgia c tumefacção agravam-se. 
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23 de A gosto.— Segunda inoculação —40 milhões. 
Sem reacção articular, nem geral. 
A 26, é muito sensível a diminuição de volume, as dores estão 

quási extintas. 
A 28, o joelho regressa ao volume normal, as dores são nulas. 
Persiste certa dificuldade nos movimer.tos. 
29 de Agosto.—Terceira inoculação —60 milhões. 
Sobrevêm ligeira reacção febril (37,2). 
O doente já marcha. 
Resta, apenas, uma' ligeira claudicação. 

10 de Setembro.— Quarta inoculação—100 milhões. 
15 de Setembro.— Quinta inoculação—100 milhões. 
20 de Setembro.Sexta inoculação —200 milhões. 
Injecções acompanhadas de dor local. 
Consolida-se a cura. 
A articulação é perfeitamente normal, absolutamente isenta de 

dores. 
Retoma novamente o serviço militar. 
Resultado. Cura radical. 
Observações. 
As injecções foram sempre sub-cutâneas e praticadas na região 

interescapular. 
São indubitavelmente mais dolorosas que as intra-musculares. 
Reacção de diagnose aos 60 milhões. 
A cura foi efectuada em 34 dias. A anquilose não se realizou. 
Cifra total de gonococos inoculados—520 milhões. 

Observação XXXIII 

M. C. F., 43 anos, casada. 
Doente da enfermaria 10 do Hospital Geral de Santo António. 
Blenorragia contraída há 38 dias. 
Sintomatologia. 
Dor viva, permanente 
Crises nocturnas. 
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Extraordinária sensibilidade à pressão; não permite mesmo a 
exploração. 

Joelho direito tumefacto. 
Derrame articular. 
A perna em flexão, absolutamente imóvel. 
Elevação de temperatura local, assim como alteração de pigmen

tação. 
Artralgia das articulações esterno-clavicular, escápulo-ume-

ral, punho, pé e mão — dores vagas e errantes. 
Vulva inflamada. 
Grandes lábios tumefactos, ulcerados, dolorosos. 
Mucosa vaginal igualmente tumefacta e congestionada. 
Estado geral precário. 
Anorexia. 
Insónias. 
Cefaleias. 
Crises dolorosas intensíssimas. 
Depressão moral. 
Abatimento físico. 
Febre (37 a 39,5). 
Bacteriologia.— O pus vulvo-vaginal revela numerosos gono-

cocos. 
Diagnóstico.—Artrite blenorrágica aguda. Reumatismo go-

nocócico. Vulvo-vaginite aguda. 
Tratamento. 
27-11-914.— Primeira inoculação—25 milhões. 
Reacção focal: agravo da tumefacção e dor local. 
30 de Novembro.— Segunda inoculação — 75 milhões. 
Noite razoável. 
Dores articulares não tão intensas. 
Estado geral satisfatório. 
2 de Dezembro.— Terceira inoculação— 100 milhões. 
Noite excelente. 
Ausência de dores espontâneas. 
Diminuição da tumefacção. 
Corrimento vaginal consideravelmente atenuado. 
As dores reumatismais das outras articulações desparecem to 

tal mente. 
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7 de Dezembro.— Quarta inoculação—200 milhões. 
Reacção geral: febre (38,5), cefalalgias, náuseas, mal-estar. 
Consolida-se a cura subjectiva. 
A temperatura cai. 
Dorme bem. 
Estado geral excelente. 
Volume da articulação quási normal. 
Fenómenos vaginais inflamatórios, extintos. 
Apirética—36,8. 
12 de Dezembro.— Quinta inoculação —500 milhões. 
Os mesmos fenómenos reaccionais. 
Dor local intensa. 
Joelho direito reduzido ao volume normal. 
Persistem, apenas, ligeiras dores à pressão. 
Ausência quási completa da purgação. 
17 de Dezembro—Sexta inoculação —1000 milhões. 
Reacção geral. 
Dor local. 
De todos os sintomas de artrite resta somente uma leve dor à 

pressão e um pouco de flexão do membro correspondente. 
A secreção vaginal é quási nula. 
Absolutamente apirética. 
Nesta data interrompemos esta observação que deve entrar no 

prelo. 
Resultado.—A artrite sofreu melhoras consideráveis, quás 

cura. 
A vulvo-vaginite conduziu-se igualmente. 
As artralgias reumatismais extinguiram-se completamente. 
Observações. 
A primeira, segunda e terceira inoculações foram sub-cutâneas, 

na região tumefacta, 
As injecções foram feitas com a vacina por nós preparada no 

Laboratório Nobre, sempre diluída em soro a 5%0-
As melhoras adquiridas em 20 dias afirmam bem os efeitos 

curativos da nossa emulsão. 
Dose final inoculada- 1900 milhões. 
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Observação XXXIV 

B. L. L, 25 anos, casado. 
Da clínica do Dr. Ribeiro Seixas. 
Blenorragia em 1909, tratada inconvenientemente. 
Sintomatologia. 
Dores intensas na articulação coxo-femural esquerda, mais vi

vas ao levantar, atenuando com a marcha. 
Estas dores são vagas e ambulantes. 
Alguns dias depois ferem a articulação do mesmo nome, mas 

do membro inferior esquerdo, cujo pé está tumefacto. 
Dores pluri-articulares, ferindo de preferencia a escápulo-ume-

ral esquerda, art. dos dedos dos pés e mãos, e as esterno-clavicula-
res. 

Marcha quasi que impossível. 
Anorexia. 
Mal-estar. 
Inapetência. 
Depressão física e moral. 
Ligeira ardência à micção. 
Diagnóstico.— Reumatismo articular sub-agudo. 
Tratamento. 
24-11-914. — Primeira inoculação—10 milhões. 
Sem reacção geral nem local. 
Cura completa em 5 horas : decorrido este tempo abandona a 

bengala a que se apoia há um mês, a marcha é fácil, as dores abso
lutamente extintas. 

Em 26, um novo ataque força-o a procurar o bastão abando
nado ; as dores são todavia muito menos intensas. 

28-IX-914— Segunda inoculação— 15 milhões. 
3- X-914 — Terceira inoculação— 25 milhões. 
8- X-914 — Quarta inoculação — 50 milhões. 

15-X-914-Quinta inoculação — 100 milhões. 
22-X-914 —Sexta ixoculação — 200 milhões. 
24- X-914—Sétima inoculação — 200 milhões. 
28-X-914 — Oitava inoculação — 500 milhões. 
3 - X-914 - Nona inoculação ^1000 milhões. 
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A seguir a cada uma destas inoculações seguia-se uma cura 
completa, mas temporária, de todos os sintomas de reumatismo. 

Dentro do período de cura a marcha era fácil, a dor nula. 
A sétima inoculação foi acompanhada de elevação de tempera

tura (39°), arripios, cefalalgias, mal-estar. 
A exploração da próstata, nesta data, revelou a residência oculta 

de gonococos e esta causa de reinfecção explicava o reaparecimento 
do reumatismo cuja cura era alcançada à medida que fazíamos uma 
inoculação. 

A urgência de entregar este trabalho à impressão não nos per
mite relatar os resultados das seguintes inoculações. 

Resultado. — Muito melhorado. 
Observações. 
Esteve sujeito exclusivamente ao tratamento vacínico. 
Mostrou-se rebelde a toda a terapêutica que utilizou anterior

mente. 
Inj. intra-musculares, região nadegueira. 
Dose final de gonococos inoculados —2100 milhões. 

Observação XXXV 
R. S., 22 anos, solteira. 
Doente particular. 
Blenorragia em julho de 1907, inconvenientemente tratada (ar. 

dência de vez em quando). 
Sintomatologia. 
Há vinte dias, aparecimento de dores articulares — punho e 

peito do pé esquerdo. 
Tumefacção (loco dolenti). 
Marcha impossível. 
Febre—38,5. 
Insónias. 
Anorexia. 
Depressão moral. 
Diagnóstico.—Reumatismo poli-articular agudo. 
Tratamento. 
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12-XI-914.—Primeira inoculação—50 milhões. 
Melhoras manifestas, 8 horas depois. 
A doente pode dormir. 
As dores são suportáveis. 
A temperatura desce (37). 
Estado geral satisfatório. 
A 13 abandona o leito, embora a marcha ainda seja difícil. 
15 de Novembro.— Segunda inoculação —200 milhões. 
A tumefacçâo começa a ceder. 
A marcha é regular. 
A temperatura normal (36,7). 
O estado geral óptimo. 
18 de Novembro.—Terceira inoculação—500 milhões. 
Ligeira reacção geral (mal-estar 2 horas depois, febre, 37,5.) 
O volume do pé é normal. 
Ausência absoluta de dores. 
A temperatura oscila entre 36,4 e 36,8. 

| 20 de Novembro—Quarta inoculação— 500 milhões. 
\ 24 de Novembro—Quinta inoculação—1000 milhões. 

Estas injecções foram praticadas para a consolidação da cura. 
Resultado. Cara radical. 
Observações. 
Vacino-rcacção ligeira aos 500 milhões. 
Injecções intra-musculares, região nadegueira. 
Esteve submetida exclusivamente ao tratamento vacínico. 
O Qoiiargln foi sempre diluído em 1 c. c. de soro fisiológico 

(8»/oo). 
Cifra total de gonococos inoculados—2250 milhões. 
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Oftalmias 
(simultaneamente vulvo-vaginite e uretrite^ 

Observação XXXVI 
M. M., solteiro, 35 anos, operário. 
Da clínica do Dr. Ribeiro Seixas. 
Blenorragia há 15 dias. 
Sintomatologia. 
Supuração conjuntival muito abundante. 
Pálpebras tumefactas, congestionadas, endurecidas, com a face 

conjuntival semeada de asperezas granulomas. 
Conjuntivas vermelhas, com largas destruições, atingindo já 

a conjuntiva bolb^r que faz saliência entre as pálpebras, formando 
em volta da córnea um espesso bordalete. 

Córnea esquerda com quatro profundas úlceras. 
Vivas dores circunorbitárias. 
Fotofobia. 
Cefaleias violentas. 
Febril-37,5. 
Depressão moral. 
Ardência à micção. 
Supuração uretral intensa. 
Dor no meato. 
Bacteriologia. 
Tanto o pus conjuntival como o uretral, revelaram com toda 

a nitidez de forma, associação, acumulação, etc., o gonococo de 
Neisser. 

Prova dos 2 copos—Simplesmente o primeiro turvo. 
Diagnóstico. 
Oftalmia blenorrágica sobre-aguda. 
Uretrite gonocócica anterior aguda. 
Prognóstico—A cegueira parece inevitável. 
Tratamento. 
20-X-914— Primeira inoculação—50 milhões. 
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Em 21 diminui a cefaleia e a supuração. 
A temperatura cai—36,8. 
Em 22 e 23 as melhoras são extraordinárias: a supuração di

minui muitíssimo, principalmente no olho direito. 
Ausência completa de cefaleias. 
Passa noites tranquilas. 
23 de Outubro.—Segunda inoculação—200 milhões. 
Sem reacção local nem geral. 
Em 24, 25 e 26 acentuam-se as melhoras. 
27 de Outubro.—Terceira inoculação—500 milhões. 
O olho direito deixa de supurar e principia a distinguir os 

objectos. 
Reacção febril (37,3). 
31 de Outubro.—Quarta inoculação—750 milhões. 
A cura do olho direito é completa. 
O olho esquerdo melhora consideravelmente. 
4 de Novembro.—Sexta inoculação -1000 milhões. 
O olho esquerdo apresenta já duas úlceras cicatrizadas (esca

vações côncavas regulares). 
8 de Novembro -Sexta inoculação-1000 milhões. 
Em 10, Il e 12 progridem as melhoras. 
Todas as úlceras estão cicatrizadas. 
O olho direito recuperou visão normal. 
O olho esquerdo, como que facetado pelas cicatrizes da córnea 

não pode 1er, mas distingue perfeitamente os objectos. 
As granulações conjuntivais e o endurecimento das pálpebras 

que persistiam durante longo tempo, pelo tratamento antigo, cedem 
facilmente às primeiras inoculações. 

A uretrite que fora esquecida, deante da gravidade da oftalmia, 
cura radicalmente à 5.a inoculação. 

Resultado. 
Oftalmia completamente curada em 19 dias. 
Uretrite radicalmente curada em 15 dias. 
Observações. 
O tratamento vacínico foi auxiliado desde o princípio, por ins

tilações de protargol a 10, 8, 3 c 2 »/„. 
A blenorragia esteve submetida exclusivamente à vacina anti-

gonocócica. 
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Inj. intra musculares, reg. nadegueira. 
Qonargin diluído em soro fisiológico 5 °/oo-
Cifra total de gonococos inoculados—3.500 milhões. 

Observação XXXVII 
D. S. 29 meses. 
Doente da consulta de oftalmologia do H. O. de S.'° António. 
Blenorragia há 10 dias. 
Sintomatologia. 
Supuração conjuntival intensa. 
Pálpebras inchadas, endurecidas, vivamente congestionadas, 

assim como a conjuntiva. 
A córnea dificilmente pode ser observada. 
Um elevador de manga metálica, introduzido sob a pálpebra 

superior, permite aumentar a abertura palpebral. 
Desta forma observámos algumas úlceras na córnea do olho 

direito. 
Visão absolutamente impossível. 
A criança dorme pouco e mal; grita e perde o apetite. 
Corrimento abundante, amarelo-esverdeado. 
Vagina congestionada, ulcerada, tumefacta. 
Hímen igualmente congestionado e tumefacto, assim como os 

grandes lábios que apresentam algumas úlceras. 
Bacteriologia. 
Tanto o pus vaginal, como o conjuntival, revelaram numero

sos gonococos. 
Diagnóstico. 
Conjuntivite blenorrágica aguda. 
Vulvo-vaginite gonocócica. 
Tratamento. 
20-X-914- Primeira inoculação 5 milhões. 
Sem efeitos curativos. 
24 de Outubro - Segunda inoculação—15 milhões. 
A purgação vaginal diminui. 
Diz a mãe que a criança dorme razoavelmente. 
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27 de Outubro—Terceira inoculação—25 milhões. 
A supuração do olho esq. está quási extinta, assim como a 

vaginal. 
O estado do olho direito persiste e é gravíssimo. 
30 de Outubro - Quarta inoculação—50 milhões. 
Começa a abrir o olho esq. 
A tumefacção e congestão palpebral são quási nulas. 
2 de Novembro—Quinta inoculação-100 milhões. 
O olho esq. é considerado curado. 
Ps melhoras do outro olho são consideráveis. 
A criança dorme bem, já brinca. 
10 de Novembro—Sexta inoculação—200 milhões. 
O intervalo foi aumentado por a mãe não voltar ao hospital 

durante 9 dias. 
A 11 e 12 a congestão do olho direito é pequena, algumas 

úlceras cicatrizam. 
A vulvo-vaginite desaparece completamente. 
12 de Novembro—Sétima inoculação - 200 milhões. 
Já abre o olho direito, a cura é quási completa. 
18 de Novembro—Oitava inoculação—200 milhões. 
A cicatrização das úlceras é perfeita. 
A transparência e pequenez das cicatrizes leva-nos a supor 

que a visão seja normal e integralmente readquirida. 
Confirma-se a cura da vulvo-vaginite. 
25 de Novembro - Nona inoculação—50 milhões. 
Consolida-se a cura radical. 
Resultado. 
Oftalmia e vulvo-vaginite completamente curadas. 
Observações. 
Este tratamento foi auxiliado por instilações diárias de nitrato 

de prata. 
Inj. intra-musculares, reg. nadegueira. 
Gonargin sempre diluído em soro (5 %o)-
Cifra total de gonococos inoculados—345 milhões. 
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Metrites, salpingites, ovarites, 
vulvo-vaginites 

Observação XXXVIII 
E., 18 anos, solteira, corista. 
Doente da enfermaria 8 do H. de S > António. 
Blenorragia há 2 anos, mal tratada. 
Sintomatologia. 
Dores surdas ocupando a reg. pélvica e irradiando para os 

lombos e sacro. 
Tumefacção e empastamento do útero. 
Orifício uterino limitado por uma mucosa inchada, ulcerada, 

deixando correr muco-pus. 
A marcha aumenta as dores. 
A menstruação é dolorosa e prolongada. 
Temperatura— 37,2. 
Bacteriologia. 
A análise microscópica revela diplococos não nítidos, mas 

suspeitos. 
Diagnóstico. 
Metro-salpingite crónica. 
Tratamento. 

I 30-IX-914 — Primeira inoculação —5 milhões. 
4-X-914 — Segunda inoculação— 10 milhões. 

12-X-914—Terceira inoculação - 25 milhões. 
Estas inj. são absolutamente indolores. 
À terceira, a temperatura desce (36,8), a purgação diminui. 
O intervalo da 2.a para a 3.a inj. foi aumentado devido à 

menstruação. 
14 de Outubro - Quarta inoculação —50 milhões. 
18 de Outubro — Quinta inoculação - 100 milhões. 
A dor desaparece completamente. 
A temperatura é normal. 
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A marcha é fácil e sem consequências dolorosas. 
Os fenómenos inflamatórios uterinos extinguem-se completa

mente. 
A doente exige alta, supõe-se curada. 
A nosso pedido, vem à enfermaria e recebe mais 5 inocula

ções respectivamente de 200, 500, 1000, 10000 e 150 milhões. 
A segunda inoculação de 1000 milhões oferece reacção local, 

focal e geral : (histeralgias, arripios, febre (38), mal-estar). 
A cura é quási completa. 
Não volta ao Hospital. 
Resultado — Muito melhorada. 
Observações. 
Esta doente encontra-se internada no Hospital há 6 meses. Foi 

rebelde a todas as terapêuticas, inclusivamente à curetageni. 
As melhoras produzidas pela vacinoterápia foram considerá

veis e indubitavelmente curaria completamente se permanecesse in
ternada, visto que não respeita as prescrições, comete todos os ex
cessos. . . 

Inj. intra-musculares, reg. nadegueira. 
Fez lavagens intra-uterinas, apenas com água fervida. 
Reacção de diagnose só aos 1000 milhões. 

Observação XXXIX 
M. P., 26 anos, casada. 
Da clínica do Dr. Castro Henriques. 
Blenorragia há 5 anos. 
Sintomatologia. 
Região do ováiio esquerdo muito sensível à palpação. 
Toque revelando dor no fundo do saco esquerdo e empasta

mento. 
Não existe corrimento vaginal nem uterino. 
Períodos menstruais dolorosos. 
A história da doente e doença leva-nos a elaborar o 
Diagnóstico.—Salpingite esquerda blenorrágica. 
Tratamento. 
16-XI-914.—Primeira inoculação—10 milhões. 
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Indolor. Resultado insensível. 
19 de Novembro.—Segunda inoculação—50 milhões. 
As dores locais melhoram sensivelmente. 
21 de Novembro.—Terceira inoculação—100 milhões. 
Levemente dolorosa (à pressão). 
Progridem as melhoras. 
23 de Novembro.— 100 milhões—Quarta inoculação. 
Desaparecimento quási total das dores. 
Persiste ainda o empastamento. 
26 de Novembro - Quinta inoculação—200 milhões. 
Persiste o mesmo estado. 
30 de Novembro.—Sexta inoculação - 500 milhões. 
Reacção local. 
Progridem as melhoras. 
4 de Dezembro.—Sétima inoculação—1000 milhões. 
Dor intensa localmente. 
Desaparecimento total da dor mesmo à pressão, 
O empastamento revelado pelo toque é quási nulo. 
Resultado.—Salpingite muito melhorada. 
Observações. 
Jamais reacção febril. 
Inj. intra-musculares, região nadegueira. 
Dose total de gonococos inoculados —1960 milhões. 

Observação XL 
L. M., solteira. 
Doente da enfermaria 8 do Hospital Geral de Santo António. 
Blenorragia há 4 anos. 
Sintomatologia. 
O toque nota um aumento de volume do útero, um colo tume

facto e hipertrofiado, e um aumento de sensibilidade no fundo de 
saco direito. 

Ao especulo constata-se secreção amarelada, muito abundante 
saindo pelo orifício uterino, regular e ligeiramente aberto. 

Dores surdas no baixo ventre, irradiando para a anca. 
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Micções às vezes dolorosas e frequentes. 
Dismenorreia. 
Constipação. 
Palpitações. 
Neuralgias inter-costais (às vezes). 
Temperatura oscila entre 37,2 e 38. 
Bacteriologia.—Diplococos suspeitos. 
Diagnóstico. 
Endometrite e salpingite crónicas gonocócicas. 
Tratamento. ' 
7-1-915.—Primeira inoculação—50 milhões. 
Ligeira dor local. 
10 de Iarteiro—Segunda inoculação—100 milhões, 
A purgação que era abundante, está quási extinta. 
O colo uterino amolece e regressa ao volume normal. 
A temperatura cai (36,8). 
14 de Janeiro.—Terceira inoculação—200 milhões. 
Reacção local e geral: histeralgias, febre (38,5), cefalalgias. 
O estado geral da doente é óptimo. 
As dores não se manifestam, mesmo à pressão. 
A supuração é quási nula. 
A doente supõe-se curada, exige alta. 
Resultado' 
Muito melhorada (quási cura completa). 
Observações. 
Vacino-reacção aos 200 milhões. 
Nesta doente utilizámos a vacina preparada por nós no Labo

ratório Nobre. Pelos seus efeitos mais uma vez confirmamos os efei
tos curativos da nossa emulsão. 

inj. intra-musculares, região nadegueira, sempre diluída em 
soro (5%0). 

Observação XLI 
C. J., 23 anos, solteira. 
Da clinica do Dr. José Pereira da Silva. 
Blenorragia há 2 anos, inconvenientemente tratada, passa ao 

estado crónico. 
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Sintomatologia. 
Dor viva no baixo ventre, irradiando para o sacro e anca. 
Toque: colo uterino entreaberto, ligeiramente empastado, um 

pouco aumentado de volume. 
Secreção abundante, amarelada. 
A marcha aumenta o sofrimento. 
Menstruações dolorosas. 
Bacteriologia. 
A preparação directa revelou numerosos gonococos. 
Diagnóstico.—Uretrosalpingite. 
Tratamento. 
23-IX-914—Primeira inoculação—50 milhões. 
Não dolorosa. 
Sem efeitos sensíveis. 
27 de Setembro.—Stgimda. inoculação—100 milhões. 
A dor diminui. 
A supuração não é tão intensa. 

j 1 de Outubro—Terceira inoculação—200 milhões. 
í 5 de Outubro — Quarta inoculação—200 milhões. 

As melhoras são sensíveis. ■ 
A doente marcha facilmente. 
As dores são quási extintas assim como a purgação. 
9 de Outubro—Quinta inoculação—500 milhões. 
A cura é quási completa. 
Ausência de todos os sintomas acima indicados; restam ape

nas algumas gotas de supuração. 
14 de Outubro.—Sexta inoculação—1000 milhões. 
A cura é completa. 
Mais duas inoculações são praticadas com intervalos de 4 dias 

c respectivamente de 1000 milhões, o que consolida a cura. 
Resultado. 
Uretrosalpingite radicalmente curada. 
Observações. 
Jamais reacção de qualquer natureza. 
A cura foi obtida em 27 dias com 6 inoculações. As últimas 

injecções foram efectuadas com o fim de consolidar a cura. 
Inj. intramusculares, região nadegueira. 

13 
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Observação XLII 

M. F., 10 anos. 
Doente do Dr. José Perdra da Silva. 
Blenorragia há 10 dias. 
Sintomatologia. 
Dores ligeiras na vulva que se encontra congestionada, tume

facta e ulcerada, o que igualmente sucede à vagina. 
Supuração abundante, amarelo esverdeada. 
Bacteriologia. 
Gonococos numerosos e nítidos. 
Diagnóstico. 
Vulvo-vaginite aguda. 
Tratamento. 
19-X 914— 1.» inoculação 
23-X 914—2.a 

27-X 914—3.a 

30-X 914—4.a 

5-XI 914-5. a 

9-XI914-6.a 

12-XI 914-7. a 

16-XI914—8.a 

19-XI 914—9.a 

Jamais reacção geral. 
As inoculações foram respectivamente de: 25, 50, 100, 100, 200, 

200, 500, 500, 1000 milhões. 
À terceira inoculação as dores eram nulas. 
A persistência da supuração exigiu as restantes injecções. 
Resultado. 
Cura radical. 
Observações. 
A vacinoterapia foi auxiliada com algumas lavagens de água 

bromada. 
Inj. intra-musculares, região nadegueira. 

Cura completa à 8.a inoculação 
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Observação XLIII 
A. F., 24 anos, solteira. 
Consulta E do Hospital Geral de Santo António. 
Ardência à micção que é frequente e muito dolorosa. 
A prova dos 2 copos mostra uma urina cheia de filamentos, 

tanto no fim como no princípio da micção. 
Exame ao speculum demonstra a integridade do colo e das 

glândulas paravaginais. 
Bacteriologia. 
Qonococos nítidos e numerosos. 
Diagnóstico. 
Blenorragia aguda da vagina, uretra e cistite. 
Tratamento. 
25-X -914—Primeira inoculação— 50 milhões. 
30-X -914—Segunda inoculação— 100 milhões. 
4-XI-914—Terceira inoculação— 200 milhões. 
9-XI-914—Quarta inoculação— 500 milhões. 

12-XI-914—Quinta inoculação —1000 milhões. 
Desde a terceira inoculação, as dores desapareceram. 
À quarta, as urinas são claras e as micções não dolorosas, nem 

tão frequentes. 
A quinta, extinguia-se totalmente toda a sintomatologia acima 

indicada. 
Resultado.—Cura completa. 
Observações. 
Vacino-reacção aos 200 milhões. 
Fez 3 lavagens com permanganato muito diluído 1 por 5000. 
Inj. intra-musculares, região nadegueira. 
Qonargin sempre diluído em soro fisiológico 5°/oo. 
Cifra total de gonococos inoculados—1850 milhões. 

Observação XLIV 
A., 24 anos solteira. 
Enfermaria 8. 
Blenorragia há 4 anos. 



196 

Sintomatologia. 
Dores surdas no baixo ventre, sem irradiações. 
Agravam-se com a marcha e sobretudo nas épocas da menstrua

ção. 
Empastamento do fundo de saco esquerdo. 
Supuração abundante. 
Bacteriologia—Diplococos suspeitos. 
Diagnóstico—Metro-salpingite crónica. 
Tratamento. 
25 - XI - 914—Primeira inoculação—50 milhões. 
30-XI-914—Segunda inoculação—100 milhões. 
4 - XII -914—Terceira inoculação 200 milhões. 

Deserção nesta data. 
As melhoras foram consideráveis. 
A dor foi quási abolida, o corrimento quási extinto. 
Tudo leva a cfer que a cura seria alcançada com um tratamen

to completo. 
Resultado.—Muito melhorada. 
Observações. 
Histeralgias à segunda inoculação. 
Inj. intra musculares, reg. nadegueira. 
Melhoras consideráveis em 9 dias com a dose total de 350 

milhões de gonococos. 
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Prostatites 

Observação XLV 
D. A. C, 19 anos, solteiro. 
Da clinica do Dr. Castro Henriques. 
Blenorragia há 3 anos, mal curada. 
Sintomatologia. 
Palpação rectal — revela uma próstata hipertrofiada, sensível, 

com superfície irregular, rugosa. 
Por expressão dá inúmeros grumos prostáticos densos. 
Urinas turvas com bastante pus. 
De tempos a tempos poussées de uretrite e prostatite dolorosas 

à micção e defecação. 
Epididimite crónica. 
Apertos na uretra peniana. 
Diagnóstico.'—Prostatite; uretrite posterior. 
Tratamento. 
14 de Novembro de 1914—l.a inoculação— 10 milhões. 
17 „ „ „ „ —2.a „ — 100 
19 „ „ „ „ -3.» „ - 100 
21 „ „ „ „ —4.a „ — 200 
24 „ „ „ „ —5.a „ — 500 
28 „ „ „ „ - 6 . a „ -1000 
As injecções de 10 a 100 milhões não foram dolorosas. 
Aos 100 milhões as urinas clareavam sensivelmente. 
A inj. de 200 milhões foi levemente dolorosa, desaparecendo 

desde então os grumos prostáticos, mesmo depois da expressão da 
próstata. 

Aos 1000 milhões a cura era radical. 
Resultado.—Cura radical. 
Observações. 
A vacinoterapia foi auxiliada por lavagens cotidianas de per

manganato a VÕOOO- P o r 4 instilações de protargol a '/,o e duas ma-
çagens prostáticas. 

Jamais reacção febril. 
Inj. intra-musculares, reg. nadegueira, ponto de Barthélémy. 
A cura foi alcançada em 15 dias com 6 inoculações e uma ci

fra total de 1910 milhões de gonococos. 



QUADRO GERAL DA ESTATÍSTICA PESSOAL 

CASOS 

R E S U L T A D O S 
PERCENTAGEM 

DOENÇAS CASOS 
Cura 

completa 
Muito 

melhorados Melhorados Beneficiados 
Insucesso 

total 
DE CURAS 

Uretrites crónicas. . . . 
Uretrites agudas . . . . 

Endometrites e salpingites. 
Vulvo-vaginites . . . . 

16 
17 
10 
2 
5 
2 
1 
2 
3 
2 

7 
7 
9 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
2 

3 
1 
1 

4 

1 
1 

1 
1 

1 
2 

4 
6 

43,75 
41,176 
90 

100 
20 

100 
100 
50 
66,66 

100 



Proposições 

Anatomia. — A anatomia não confirma a 
inflamação blenorrágica do parênqui -
ma glandular. 

Fisiologia — O ritmo cardíaco não é al
terado pela vacinoterapia antigonocó-
cica. 

Histologia — A disposição da mucosa 
uretral explica facilmente a cronici-
dade das uretrites gonocócicas. 

Farmacologia —A vacinoterapia constitui 
o método mais eficaz para todas as 
complicações blènorrágicas. 

Medicina legal—Nas vulvo-vaginites toda 
a prudência deve acompanhar as con
clusões a retirar da presença do go-
nococo. 

Anatomia patológica—As formações plás
ticas determinadas pelas artrites blè
norrágicas são hoje evitadas pela va
cina antigonocócica. 
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5.a Classe 

Higiene — A maior parte das vulvo-va-
ginites infantis gonocócicas são recru
tadas entre as classes pobres e con
sequência de um criminoso desleixo 
materno. 

Bacteriologia—A instituição dum trata
mento vacínico deve ser antecipada da 
investigação do verdadeiro agente in-
ficioso. 

õ.a Classe 

Obstetrícia—A vacina antigonocócica é 
um preventivo das oftalmias blenorrá-
gicas dos recemnascidos. 

Ginecologia—A vacinoterapia antigono
cócica evita a histerectomia por pios-
salpingite blenorrágica. 

7.a Classe 
Muitas vezes para o sucesso da vacinote

rapia antigonocócica algumas medi
das cirúrgicas são requesitadas. 

8.a Classe 
Medicina -A vacina antigonocócica ocupa 

um lugar de destaque como meio de 
diagnose. 

Visto: 
O Presidente. 

Teixeira Bastos, 

Imprima-se: 
O Director, 

Cândido de Pinho, 
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