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PRÓLOGO 

Obrigando-nos a lei a apresentar um 
trabalho, como prova final do nosso 
curso médico, resolvemos escolher para 
tema: — «Jl "gfcmòemta ^vtpaC 6c 
1918». 

Este assunto foi escrito para ser de
fendido na época passada, de Março 
de 1919; mas como tivéssemos ensejo 
de fazer uma viagem agradável e ao 
mesmo tempo instrutiva, como médico 
de bordo de um vapor inglês, aos 
portos da América do Sul (Brasil, 
Uruguai e Argentina), somente agora 
nos foi possível apresentar este des-
prétencioso trabalho. 

Depois desta tese estar escrita, alguns 
trabalhos teem aparecido, tanto nacio-
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nais como estrangeiros, os quais não 
pudemos consultar—o que mais contri
bui para a tornar incompleta. 

Ei-la, pois, e pedimos ao Ex.mo Júri 
que a vai julgar, bem como a todos 
os que a lerem, a máxima benevolên
cia. 

O assunto sobre que dissertamos de
vemo-lo oo Ex.m0 Senhor Professor Joa
quim Alberto Pires de Lima, que tão 
gentilmente no-lo inspirou, dignando-se 
presidir ao seu julgamento. 

Aqui deixamos, pois, reiterados os 
nossos sinceros agradecimentos ao sa~ 
pientissimo mestre e digníssimo presi
dente da tese. 



CAPÍTULO I 

60 ÇUE É A GRIPE? 

Definições 

Nem sempre os diversos autores 
ligaram a esta doença a importância 
que ela merece; era tal o desdém pelos 
que a descreviam, que estes foram ape
lidados de charlatães. Basta citar o 
que a tal respeito dizia Broussais: A 
gripe é uma invenção de pessoas sem 
dinheiro, médicos sem clientes, que não 
tendo nada de melhor se entreteem criando 
este duende. 

Por aqui se pode avaliar a fraca 
importância que ligaram às primeiras 
discreções e talvez à emulação de mé
dicos que não queriam ser por este 
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modo suplantados. Assim, a indife
rença duns por tal assunto, a repu
gnância de outros em aceitar a nova 
doença, foram a causa do atraso no 
seu conhecimento. Anos sucessivos se 
passaram, sem que o seu estudo se 
fizesse dum modo consciencioso, e só 
as últimas epidemias despertaram ver
dadeiramente a curiosidade■sci.entílica. 

Vamos ver algumas opiniões e de
finições que autores da segunda me
tade do século xix empregavam para 
definir a gripe. 

Antes da grande pandemia gripal 
de 188990, a gripe era considerada 
com uma febre com manifestações con
gestivas e inflamatórias dos aparelhos 
respiratório, digestivo e sistema ner
voso, dores musculares e fadiga geral. 

Graves, diz, ao descrever a epide
mia gripal de Beida em Birminghan, 
que a influenza é uma doença do sis
tema nervoso com alterações conse
cutivas nos órgãos da digestão e cir
culação. 

O célebre médico do Hospital Lari
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boissière, Jaccoud, na sua notável obra 
de Patologia interna, estuda a gripe en
tre os venenos telúricos. O catedrá
tico espanhol Dr. Sanchez y Merino, 
no seu Tratado geral das febres essen
ciais, dizia em 1872 que a gripe era 
uma doença de tipo epidémico carac
terizada por cefalalgia, dores muscu
lares generalizadas, hiper-secreção de 
todas as membranas mucosas e uma 
debilidade geral que não está em rela
ção com a intensidade dos outros sin
tomas. 

Quando da epidemia de 89-90, Po-
tain definia a gripe: «é uma doença fe
bril epidémica, caracterizada por um 
catarro das vias respiratórias, acesso
riamente por um catarro das vias di
gestivas e apresentando fenómenos ge
rais e perturbações nervosas em des
proporção com a gravidade rial desta 
doença.» 

Actualmente alguns autores defi
nem a gripe em poucas palavras: «é 
uma doença infecciosa endemo-epidé-
mica.» Outros diíinem-na dizendo que 
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a gripe é uma doença infecciosa epi-
démica, endémica, dando ao doente 
um aspecto de face característica, co
nhecido por fácies gripal. 

Por último, o Dr. Cassiano Neves 
define assim a gripe: «é uma doença 
proteiforme dissemelhante nas suas 
formas clínicas e no seu génio epidé-
mico, não apanhando, em regra, uma 
geração de médicos duas pandemias; 
pelo que tem de desconcertante, como 
novidade, em todas as épocas e em 
todos os tempos, se tem dado o caso 
de lhe terem sido dados nomes dife
rentes; o que bem traduz a extrema 
variedade das suas manifestações e 
complicações.» 



CAPITULO II 

SINONÍMIA 

Numerosas teem sido as designa
ções por que se tornou conhecida atra
vés dos tempos a doença que, na lin
guagem médica corrente, se designa 
por gripe ou influência, 

Huchard diz que a razão do grande 
número do sinónimos que tem to
mado a gripe, é porque está sendo uma 
doença sempre idêntica, tem produ
zido acidentes tão numerosos que os 
médicos julgaram, talvez pelo apa
recimento brusco e insólito de cada 
epidemia, a existência de uma nova 
doença desconhecida até então. 

Passemos em revista algumas de
nominações mais importantes por que 
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se tornou conhecida a gripe na histó
ria das epidemias. 

No século xv foi designada com 
as denominações de «tac» e «horion» 
(1404 —1411 —1414) e a "de «ladendo» 
(1427). 

No século xvi foi designada com o 
nome de «coqueluche», nome este que 
ficou depois, como sabemos, para de
signar outra doença. No último terço 
do mesmo século os nomes de «tosse 
seca, tosse de ovelha». 

Segundo Gaillard, nesse mesmo sé
culo foi-lhe dado o nome de «catarro 
epidémico». 

Nos séculos xvm e xix, tomou di
versos nomes, como «catarro sufocante, 
catarro epidémico, febre reumática, febre 
catarral, catarro espanhol, catarro ita
liano, defluxo catarral, febre da moda, 
andaço, dengue», etc. 

Estes nomes persistiram até à época 
em que Sauvages os substituiu pelo 
de gripe. 

O nome de influenza foi dado quan
do da epidemia de Milão e Veneza 



;;:] 

(I70â) (') e Pringle e Huxham, sobre
tudo este último, contribuíram para a 
sua vulgarização. Parece que este no
me tem origem na suposta influência do 
frio, sendo quem primeiro o adoptou, 
os milaneses; e, a seguir, os outros 
povos aceitaram-no sem dificuldade. 

A palavra gripe foi contemporânea 
da divulgação do vocábulo influenza 
(1743). Vitter supõe que a palavra 
gripe foi empregada pela primeira vez 
no ano de 1742. O que é verdade é 
que este nome começou a usar-se por 
esta época. 

Para uns tem origem francesa (de 
agripper). 

Para outros tem origem estava (de 
chrypka). 

Muito bem pode suceder que esta 
designação de influenza se usasse si
multaneamente em França e Polónia. 
O que não parece provável, é que esta 
palavra seja um derivado de grippe, in-

(') Fernando Vidal no «Tratado de Medicina» de 
Charcot e Bouchard, refere-se ao ano de 1802, mas pa
rece ser um erro tipográfico. 

I 
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secto que, em 1782, era considerado na 
Europa como propagador da doença. 

Alguns autores.dizem que este nome 
foi empregado para assim designar 
uma doença que não existia, porque 
gripe quere dizer fantasia, capricho. 

Leuchtenstern, no magnífico capí
tulo «Influenza» na Enciclopédia de 
Ziemssen, dizia que a palavra gripe se 
usava exclusivamente em França. 

Hoje, o nome de gripe tem-se uni
versalizado. Entre nós, desde a epide
mia de 89-90, tivera curso no Porto o 
nome de influenza ('), ao passo que em 
Lisboa preferiu-se o nome de gripe. 

«Até aí qualquer pessoa que adoe
cesse com mazela aguda das vias res
piratórias, desde o defluxo à catarrei-
ra, dizia-se em bom português que es
tava constipada; desde então passou 
a intitular-se engripada» f). 

(') Relatório apresentado ao Conselho Superior 
de Higiene na sessão de 18-0-9)8. 

(-) Vide Portugal Médico de Junho de 1918 — 
«A nova incursão peninsular da influenza», por Ri
cardo Jorge. 
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Segundo alguns autores, o nome 
de gripe parece ter por origem o as
pecto que a face dos doentes toma. 
Este é tão característico que constitui 
um fácies especial—fácies gripal — 
que conserva ainda não só para esta 
doença, mas também para muitas ou
tras. 

Por último, gripe tornou-se quási 
sinónimo de coriza ou catarro simples, 
por um abuso de linguagem vulgar e 
talvez médica. 

Não faltam hoje médicos que desi
gnam por gripe a febre catarral vul
gar, que tão frequente se vê durante o 
inverno no nosso país. 



CAPÍTULO HI 

HISTÓRIA 

Neste capítulo apresentamos um 
esboço histórico da gripe que, desde 
o século xiii até nossos dias, se ma
nifestou na Europa. 

Os que escreveram antes deste sé
culo não nos deixaram descrição algu
ma de epidemia que se possa referir à 
doença que denominamos gripe; ou 
porque efectivamente ela não se ma
nifestou até essa data, ou porque não 
foi reconhecida nem estudada. Con
tudo, alguns historiadores são de opi
nião que uma praga descrita por Hi
pócrates e Tito Lívio, no ano 412, antes 
de Cristo, é idêntica à gripe, consti
tuindo, portanto, a primeira epidemia 
de influência? 
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Na opinião de Hirscb, é provável 
que a primeira epidemia conhecida 
com segurança não seja anterior ao 
século xii (ano de 1173). Para Thom
pson, Zulzer e Seifert, a doença deno
minada influenza não foi conhecida até 
ao século xvi (1510). 

SÉCULOS xiii E xiv—Das epidemias 
de 1239 e 1311, apenas se sabe pela 
Chronique des Frères Mineurs, que a 
primeira fez seus estragos pelo mês 
de Agosto, e que a segunda, obser
vada em França, produziu grande 
número de vítimas. 

A gripe epidémica de 1323, foi des
crita por Buoni Segni, dizendo que 
um vento pestilencial originou um 
catarro epidémico que começou em 
Toscana e estendeu-se depois por toda 
a Itália. 

Em 1335, apareceu na Alemanha 
um catarro epidémico em que os doen
tes tinham tosse e sintomas cerebrais. 
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Em 1387, a cidade de Montpellier 
sofre uma doença catarral contagiosa. 

SÉCULO xv (') — Em 1403, diz Etien
ne Pasquier: «Mais de cem mil pes
soas em Paris perderam o apetite, o 
descanso, não se podiam mexer, e 
receavam sofrer qualquer contacto. 
Esta epidemia foi conhecida pelo nome 
de horion.» 

O mesmo autor se refere à epide
mia de 1427, conhecida pelo nome de 
laãendo: começando esta doença por 

(') «A um pristino médico português caberia a 
honra de ser o primeiro descritor da influenza.—Va-
lesco de Taranta, que se celebrizou nas cátedras de 
Montpellier do século xiv para o xv. No seu Philomiin 
(1418), livro afamado, insere esta passagem (vol. u, cap. 
LXVI) : 

De catarro... Et ego viãi in Montepessulano anno 
quo recepi licentiam 1387 quod fuit catarrhus quasi ita 
quod oix 10 pars gentium prêter 'infantes evasit catar? 
ruhun cum febre et fere omnes décrépite moriebant pro
pter causam distam.— (Vide Max Lemos, Hist, da Me
dicina em Portugal, t. i, pág. 9õ). 

0 trecho é flagrante—'epidemia de catarro febril, 
atacando muita gente, e mortal para os velhos, é escri
ta e escarrada a influenza de hoje.» — Ricardo Jorge 
(Med. Coni., ».« 26). 
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uma cólica nefrítica e em seguida 
arrepios e tosse que era tão intensa 
e tão ruidosa, que não deixava, nos 
templos, os fiéis ouvir o pregador. 

SÉCULO xvi. — Segundo Leichtens-
tern, a epidemia de 1580 foi a pri
meira pandemia de febre catarral epi-
démica on, pelo menos, a mais im
portante que, atraindo a atenção de 
todos, se estendeu à maior parte da 
Europa, Asia e Africa. 

O holandês Wier, qualificou-a de 
pestilência universal, cujo sintoma mais 
importante era a tosse. 

Salius Diversus atribuiu-a à corru
pção do ar. Sennerto, diz que esta 
epidemia produziu uma grande mor
talidade em toda a Europa, princi
palmente em Roma onde morreram 
por essa ocasião mais de 9:000 pessoas. 
Em Madrid dizimou a população. 

Bockel, falando desta epidemia, diz 
que as complicações mais frequentes 
eram o ataque às parótidas e otites 
purulentas. 
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SÉCULO xvii.—Em Londres, no ano 
de 1658, manifestou-se uma epidemia 
de gripe caracterizada por coriza, tos
se, angina e dores musculares. 

Wills, falando desta epidemia, faz 
notar que o Estio de 1657 fora muito 
queute e o Inverno de 1658 começou 
cedo, e a terra estivera quási conti
nuamente coberta de neve. A Pri
mavera também foi muito bum ida. 

Em 1663, nos Estados Venezianos, 
mais de 60:000 pessoas foram ataca
das em oito dias por uma epidemia 
semelhante. A mortalidade foi insi
gnificante à morbilidade. 

Em 1695, Paris e Roma foram o 
teatro duma epidemia muito análoga 
à de 1580, e que fizera numerosas ví
timas, sobretudo entre crianças. 

SÉCULO xviii. —- Neste século obser-
varam-se dezasseis epidemias de febre 
catarral, das quais mencionaremos al
gumas mais notáveis. 

No ano de 1709, apareceu uma epi
demia que teve os seus focos na Prús-
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sia, Itália e França, caracterizada pelo 
predomínio do que hoje chamam for
mas reumáticas e frequência de hemo
ptises e anginas. A descrição desta 
epidemia é feita por Lancisi. 

Em 1775 manifestouse uma epi■„ 
demia notável que percorreu grande 
parte da Europa, exercendo também 
influência sobre os cavalos. 

Na Alemanha apareceu no Estio, 
em seguida a uma Primavera seca e 
quente. Predominou o sintoma abdo
minal. 

Em Inglaterra observaramse for
mas intermitentes, ao passo que em 
França os sintomas torácicos domina
ram toda azérie mórbida. 

SÉCULO xix.— Durante o período de 
1830 a 1833, uma grande parte da Eu
ropa foi acometida por uma epidemia 
de gripe que apresentou algumas re
lações interessantes com a epidemia 
de cólera. Atacou primeiro a Europa 
Oriental em 1830 ; no começo do Verão 
de 1831 fez sentir a sua influência em 
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Paris; e no ano imediato, Malaca teve 
a mesma sorte. 

A cólera de 1832 seguiu a mesma 
marcha. 

Em J870, observaram-se numerosos 
casos de gripe nas principais cida
des de França, Suíça, Espanha e In
glaterra, nos meses de Janeiro, Feve
reiro e Março. Em Outubro a epide
mia readquiriu uma razoável benigni
dade. 

A mais importante das pandemias 
gripais deste século foi a do ano 1889-
1890. Pandemia de berço oriental (Pe-
trógrado), onde chegara ao auge em 
meados de Novembro de 89, salta como 
um tufão a varrer o resto da Europa. 
Passados 15 dias está em Berlim. Al
cança Paris em dias. Em começo de 
Dezembro está em Londres, e antes do 
Natal está em Madrid e Barcelona. 
Aparecem os primeiros casos em Por
tugal nas cidades de Lisboa e Porto 
na segunda quinzena de Dezembro. Na 
sua marcha seguiu a mesma direcção 
que se notou nas_ epidemias de 1831, 
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33 e 37, caminhando sempre de Nor
deste para Sudoeste. 

Do dia 23 de Dezembro em diante, 
a gripe acometeu simultaneamente mi
lhares de pessoas. Teve o seu máximo 
de intensidade de 5 a 10 de Janeiro, 
decrescendo deste dia em diante. Po-
de-se dizer com toda a segurança, que 
mais de metade da população da capi
tal foi vítima desta doença. Nenhuma 
outra epidemia das descritas em rela
tórios oficiais atacou simultaneamente 
tão grande número de indivíduos, nem 
invadiu com igual rapidez tão extensa 
área. 

Os homens foram a princípio mais 
atacados que as mulheres; as crian
ças menores de dois anos resistiram 
notavelmente à gripe e quando a tive
ram foi em pequena intensidade e sem 
gravidade. O número de mortos pela 
gripe que figura nos boletins obituá
rios é de 57 casos (l). Os fenómenos 
torácicos foram os predominantes. 

(') Portugal Médico, 10-918,— Relatório apresen
tado pela Sociedade das Sciências Médicas, de Lisboa, 
àcêrca da epidemia da gripe em 89-90, na capital. 
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SÉCULO xx. —Neste século ha a con
siderar a grande pandemia gripal do 
ano de 1918, que ainda se conserva na 
memória de todos nós, pois foi tal a 
sua ferocidade e extrema difusibilidade 
que não houve recanto algum do uni
verso que fosse poupado à sua inva
são, que não sofresse seus estragos ('). 

Não ha estatísticas feitas de morta
lidade. O colaborador do jornal «Ti
mes», calcula o número de vítimas nas 
doze semanas anteriores ao dia 20 de 
Dezembro, em 6 milhões. Em Lon
dres, nesse tempo, morreram 10:000 
pessoas. Compara essa mortalidade 
com a da guerra, julga esta inferior, 
pois que em 4 anos de guerra, matou 
21 milhões de seres humanos. Decerto 
a avaliação sofre por defeito, em face 
das notícias provenientes de vários 
países. Quando se chegar a estabele-

(') Quando estivemos em Buenos Aires os jor
nais noticiavam a alta difusão e gravidade da gripe, pe
dindo a mobilização de médicos para atender ao nú
mero tão elevado de doentes. Isto nos princípios de 
Maio de 1919. 
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cer a estatística da mortalidade nos 
meses de Agosto e Dezembro de 1918, 
é muito prováveJ que aquela cifra te
nha de subir muito. 

No seu relatório sobre a epidemia 
das índias, onde a gripe foi particular
mente mortífera, M. M. e Greig disse
ram também: «Nenhum outro flagelo 
até hoje se lhe aproxima em intensi
dade e pode preguntar-se se alguma 
outra doença epidémica, conhecida na 
bistória do mundo, devastou alguma 
vez, com tal violência e em tão curto 
praso de tempo, tão vastas regiões do 
globo. Nas índias, 5 milhões de ho
mens foram vitimados em alguns me
ses; cerca de 20 °/0 da população total, 
mais de metade do número de óbitos 
causados pela peste durante vinte e dois 
anos.» 

Ainda estávamos a contas com o 
combate do tifo exantemático, começa 
a circular, a propalar-se de que uma 
nova epidemia rebentara em Espanha, 
começando primeiramente por fazer os 
seus estragos em França e Inglaterra, 
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passando depois à Africa, América ('), 
Asia e Oceania. 

Portugal, país vizinho, não podia 
deixar de ser atingido, escapar à sua 
invasão, tanto pelas zonas limítrofes 
da fronteira terrestre, como pelos gran-

(') Na viagem que fizemos à América do Sul, con-
taram-nos na cidade do Rio de Janeiro coisa3 aterra
doras acerca da gripe. O comércio chegou a fechar 
(juási por completo. As farmácias da mesma sorte, pois 
os farmacêuticos encontravam-se doentes, não tendo 
quem manipulasse os medicamentos. Os soldados fo
ram mobilizados para fazerem sepulturas nos cemité
rios. Os caixões eram transportados em carros do lixo, 
amontoados, que as famílias punham a. porta da rua. 
Os hospitais já não podiam conter mais doenles. 

Ainda ouvimos dizer que nos hospitais do Rio de 
Janeiro administravam à meia-uoite, àqueles doentes 
mais enfermos, um chá venenoso, chamado vulgarmente 
o chá da meia-noite. Tal afirmação não é verosímil. 
Houve criaturas que até nos garantiram que doentes 
ainda com vida eram transportados do Hospital para o 
cemitério. 

Contam mais, que um indivíduo fora ao Hospital 
inquirir da saúde de seu irmão. E como lhe respon
dessem que já era falecido e removido para a casa mor
tuária, resolveu ir ao cemitério, e qual o seu espanto 
ao ver seu irmão ainda com sinais de vida entre outros 
já cadáveres ! Resolveu trazê-lo para sua casa, fazendo 
o devido tratamento, e dentro em pouco recuperou a saú
de e hoje passeia nas ruas do Rio de Janeiro. 
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des centros de comunicação rápida com 
Madrid. 

E assim Portugal foi alvo de duas 
vagas de influência. 

A primeira fez-se sentir desde os 
primeiros dias de Junho até meados 
de Julho de 1918; epidemia primitiva, 
verno-estival, difusão muito rápida, fu
gaz, simples e benigna. Foi baptizada, 
em razão da sua proveniência ittie-
diata, com o nome de gripe espa
nhola. 

A segunda grassou desde os mea
dos de Agosto até ao fim de Novem
bro; epidemia secundária estivo-outo-
nal, de transmissão mais lenta, alta
mente maligna e mortal pela frequên
cia das localizações pulmonares; deno-
minou-se influenza pneumónica. (Por
tugal Médico, n.° 4, 1919). 

PRIMEIRA EPIDEMIA.—Nos primeiros 
dias de Junho a doença fez a sua en
trada pelo Alentejo com os trabalha
dores de regresso de Espanha e espa-
lhou-se pelas cidades do Porto e Lis-
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boa; rapidamente se difundiu, atin
gindo todo o território. 

Assim, em fins de Maio, aparece em 
Vila Viçosa atacando um quinto da 
população, trazido o contágio pelos 
trabalhadores de Badajoz e Olivença 
(3-6); logo a seguir (10-6) é denunciada 
nos lugares fronteiriços de Terrugem 
(Elvas) e Assumar (Arronches); vem o 
Porto onde lavra pelas famílias, e no 
Aljube aparecem 18 casos; emfim, 
Lisboa, onde se inicia (11-6) na prisão 
de Monsanto (50 casos) e na secção dos 
mutilados de guerra do Instituto Mé-
dico-Pedagógico da Casa Pia. 

Foram os seus primeiros rebates 
conhecidos, para depois invadir todo 
o país. 

O tipo clínico desta primeira epide
mia foi o de gripe simples, sem com
plicações pulmonares. 

Esta primeira epidemia pouco tem
po se conservou no seu apogeu, de
pressa declinando. Em meados de Ju
lho bate-se em retirada. 
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SEGUNDA EPIDEMIA. — Nos princípios 
de Agosto a epidemia.perde aquela fei
ção benigna de começo para atacar o 
pulmão, para lhe dar a feição mais ma
ligna— a pneumonia gripal. 

Os primeiros casos apareceram em 
Gaia e arrabaldes. 

Toma, pois, uma forma particular
mente grave pelas suas localizações 
pulmonares. Estávamos em presença 
duma dessas ondas epidémicas secun
dárias, que caracterizam sobretudo as 
post-epidemias, epidemias de repeti
ção. 

Procurou o vale do Douro, atin
gindo as localidades duma e doutra 
margem do rio, até à fronteira espa
nhola. 

Na província da Beira aparecem 
outros - focos independentes dos do 
baixo Douro. 

Dentro em pouco a onda epidémica 
inundou o país inteiro, deixando o ras
to do seu furor mortífero. 

Não é fácil estabelecer a estatística 
geral da mortalidade; e se alguma 
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coisa se pôde fazer é únicameute refe
rente às formas graves bronco-pneu-
mónicas. Devem dar uma taxa ele
vadíssima, que alguns autores ava
liam em 30 °/o a 50 °/0> isto pelo mês 
de Outubro ('). 

O caso mais terrível da epidemia 
militar e naval, é o do vapor portu
guês «Moçambique», afectado na repa
triação das tropas portuguesas que 
fizeram parte do Corpo Expedicioná
rio contra as forças alemãs da Africa 
Oriental. 

Saiu de Moçambique a 12 de Se
tembro e chegou a Lisboa a 21 de 
Outubro. Da população total do navio 
(952 pessoas), 199 morreram durante o 
trajecto até Lisboa, produzindo-se mais 
11 óbitos depois do desembarque. Isto 
é, a mortalidade atingiu 22 %*. 

Em meados de Setembro a epide
mia começa por atacar com grande 
intensidade os operários das Fábricas 

(') A'pandemia gripal, por Almeida Garrett, no 
«Portugal Medico-, 10-91S. 
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de Santo Tirso e Riba d'Ave, sendo 
de pronto difundida por êles, de forma 
que no fim de Setembro estava con
tagiado todo o concelho de Santo 
Tirso. 

Gomo o número de atacados de 
gripe fosse muito elevado, e os médi
cos que havia no concelho de Santo 
Tirso fossem em número insuficiente 
para atender aos doentes, o Governo 
mandou fazer a mobilização de médi
cos e quintanistas para combater a epi
demia. 

Foi assim que na qualidade de 
quintanista recebi ordens de mobili
zação, partindo para Santo Tirso, ter
ra da minha naturalidade. 

Para mais facilidade no desempe
nho do serviço anti-epidémico, foi este 
concelho dividido num certo número 
de zonas sanitárias, cabendo-me a 
zona constituida pelas freguezias de 
Areias, Lama, Sequeiro e Palmeira. 

Desde 5 a 13 de Outubro tratei 
112 doentes que pertenciam .ás se
guintes freguesias: 



QUADRO I 

Distribuição dos doentes por freguesias 

Areias 52 
Lama %j 
Sequeiro 23 
Palmeira !*> 

112 

O tratamento destes doentes não 
o pude seguir até final, pois que a 
gripe também não me quis poupar, 
ficando estes doentes quási comple
tamente abandonados de socorros mé
dicos. 

No quadro seguinte vamos ver 
qual foi a morbilidade segundo as 
idades: 

QUADRO n 
Morbilidade segundo as idades 

0—10 anos . 
11—20 » 
2 1 - 3 0 » 

. . . . 18 
. . . . 25 
. . . . 30 

31—40 » 
41 — 50 » 

. . . . 15 

. . . . 17 
51 — 60 » . . . . 4 
Mais de 60 3 

112 
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A letalidade pela influenza pode 
observar-se no seguinte 

QUADRO I I I 
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Areias (d) . . . 748 0 8 14 22 20 2 
Sequeiro. . . . 562 0 5 4 9 7 2 
Lama 458- 2 5 7 12 8 4 
Palmeira. . . . 458 0 3 3 

28 

6 

49 

5 1 

Total . . . 2:226 2 21 

3 

28 

6 

49 40 9 

Deste quadro cone].úi-se que no mês 
de Outubro de 1918, numa população 
de 2:226 habitantes, 40 morreram pela 
gripe ou suas complicações (17,9 °/00), ao 
passo que em Outubro de 1917 morre-

(') A freguesia de Areias foi das que mais sofreu 
com a gripe, devido à falta de assistência médica e far
macêutica. 
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ram nestas freguesias duas pessoas, 
isto é, vinte vezes mais que em Outu
bro de 1918. 

* * 

Vamos ver qual foi a mortalidade 
por idades : 

QUADRO IV 

0-10 anos 8 
11—20 » . . . . 12 
21—30 » . . . . 18 
31—40 » . . . . 6 
41—50 » . . . . 2 
51—60 » . . . . 1 

Mais de 61 » . . . . 2 
49 

Este quadro mostra que na morta
lidade a gripe feriu com maior violên
cia os indivíduos novos até aos qua
renta anos, poupando as idades supe
riores. 



CAPÍTULO IV 

BACTERIOLOGIA 

Desde J883, em que Seifert de 
Wurtzburgo encontrou nas mucosi-
dades nasofaríngeas e expectoração 
de enfermos atacados de gripe o mi
crococo isolado, por vezes formando 
cadeia, até esta data, teem aparecido 
numerosos autores, descrevendo, dis
putando a honra de oferecer ao mun
do scientífico o agente específico, da 
gripe. 

Depois deste autor, nesta mesma 
data, ter descoberto o referido mi
crococo, apareceu mais tarde,, o prof. 
Adolfo Jolies, de Viena, dizendo que 
na expectoração dos enfermos gripo-
sos encontrara um microorganismo 
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encapsulado, semelhante ao de Frie-
d lander. 

Em seguida apareceram outros 
investigadores, como Fischel, emitin
do a apinião de que os agentes res
ponsáveis da gripe eram duas espé
cies de diplococos que ele encontra
ra no sangue de enfermos de gripe, 
sendo um destes diplococos mui pa-
togéneo para o cão. 

Em 1890, Klebs, de Zurich, des
creveu um hematozoário, o «Rhyso-
mastigma», pertencente à família das 
mónadas, como responsável da gripe. 

Depressa caiu para ficar apenas 
como histórica esta opinião. 

Nikiforoff e Kirchner verificaram 
a presença na expectoração duma di-
plobactéria encapsulada. 

Outros autores, mais tarde, como 
Weichselbaum, Levy, Prior, Pansini, 
Kruse, Mentrior, Bouchard, Leyden, 
Netter, etc., encontraram micrococos 
lanceolados encapsulados, semelhan
tes ao pneumococo. 

Babès, de Bucarest, estudando a 
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bacteriologia da gripe, diz que esta, 
está na dependência de um diplococo, 
não se corando pelo Gram. 

Vaillard e Vincent, Finkler, Riblert, 
Renzi, examinando a expectoração de 
diversos doentes de gripe, encontra
ram como agente específico um estre
ptococo. 

Teissier, Roux e Pittion, em 1891, 
nas suas investigações bacteriológicas, 
encontraram ao declinar a doença, na 
urina dos enfermos, um diplobacilo que 
não diferia do de Jolies, Seifert, etc. 

Eis, pois, em síntese, o resultado 
das investigações bacterianas acerca 
do agente etiológico da gripe até ao 
princípio do ano de 1892, em que 
Pfeiffer apresentou os seus trabalhos 
laboratoriais, mostrando que tinha des
coberto o agente específico da influen
za que ficara conhecido pelo nome do 
autor. 

Rapidamente se difundiu a notícia 
do inesperado descobrimento, produ
zindo no mundo scientífico grande su
cesso, criando uma nova era. Dentro 
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em pouco tempo, o descobrimento do 
sábio bacteriologista obteve a aprova
ção de eminentes personalidades scien-
tíficas, como Pfuhl, Kitasato, Wasser-
man, Meunier, Jacobson, Chiari, Ar
nold Netter, etc. 

Julgou-se estar em presença do ver
dadeiro agente bacteriológico da gripe, 
que seria um coco-bacilo, encontrado 
no excreta faringo-bronquiais dos gri-
posos. Bacilo pequeníssimo de Gram, 
negativo, còrável pelos mordentes, cul
tivável em agar com uma gota de san
gue, não patogénico para a cobaia, mas 
produzindo na mucosa acidentes seme
lhantes aos da gripe humana, apare
cendo quási sempre associado a varia
dos cocos, e não se encontrando nas 
vias respiratórias, de doentes doutras 
afecções. 

Depois de sucessivas investigações 
microbianas, alguns autores começa
ram por contestar a especificidade do 
referido agente, pois que o encontra
vam em afecções diversas que nada 
tinham com a gripe. 
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Assim Rosenthal o observou em 
doentes de bronco-pneumonia. Jo-
chmam em enfermos de coqueluche. 
Diebseher em casos de escarlatina e 
sarampo. Griffon e Besançon em 1898 
o encontraram em casos de sarampo, 
coqueluche, varicela, tuberculose, etc. 
Autores houve que o encontraram em 
indivíduos sãos. Kõnigsberg o obser
vou em 28 % de indivíduos sãos, du
rante uma epidemia de gripe. 

O próprio Pfeiffer teve ocasião de o 
observar em doentes não griposos e 
viu-se na necessidade de criar o nome 
de pseudo-bacilo para essas formas tão 
semelhantes às que primeiro descreve
ra, mas sem aquela virulência espe
cífica. 

Quando da epidemia de 1905, as 
dissenções continuam, pois que a fre
quência dos bacilos nos griposos é di
ferentemente apreciada pelos autores. 
Assim Besançon e Jong qualiflcam-
-no de menos frequente que o pneu-
mococo e estreptococo. Kuetz, em Vie
na, observou a pouca frequência do 
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micróbio de Pfeiffer em indivíduos gri-
posos. 

Rukemann observou o micróbio de 
Pfeiffer em doenças que nada tinham 
com a gripe. 

Trazendo à colação os resultados 
apurados durante a epidemia que ha 
pouco salteou os Estados Unidos em 
1915-1916, observa-se que as diver
gências dos autores na especifici
dade do referido agente ainda conti
nua. 

Georges Mathers (1917), quando o 
mal estava no seu máximo de intensi
dade, encontrou apenas no exame do 
muco nasal e nos escarros de 61 casos, 
uma vez o bacilo de Pfeiffer, encon
trando, contudo, grande constância e 
abundância de estreptococos hemolí-
ticos. 

Na epidemia americana deu-se o 
facto, mais que uma vez observado em 
outras epidemias, de o mal lavrar nos 
cavalos. Em Chicago e Nova York 
foram atacados milhares de animais. 
No cavalo influenzado também Geor-
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ges Mathers encontrou o mesmo estre
ptococos. 

O médico suíço Stephan (1917), 
numa epidemia de influenza, encon
trou um diplococos mucosus. Os estu
dos de ordem bacteriológica apareci
dos nesta última epidemia são já nu
merosos, conservando, porem, a mesma 
feição de divergência. 

EM PORTUGAL. — O prof. Nicolau 
Bettencourt, examinando a expectora
ção de 26 doentes, sendo 17 de casos 
francamente pneumónicos, com larga 
hepatização, denunciada pelos sinais 
clínicos, e .os restantes 9 de formas 
bronco-pneumónicas ou mesmo só de 
bronquite difusa, observou que em 16 
casos, ou sejam 57,6 °/0, apareceram 
colónias do B. Pfeiffer com aspecto ca
racterístico, sendo depois isolados e 
submetidos a ulterior confirmação. Em, 
5 deste casos as colónias eram nu
merosíssimas, quasi em cultura pura. 
Ao lado desta bactéria encontrou uma 
vez um estreptococo do tipo mitior de 
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Schotmuller, três vezes um coco —que 
não chegou a identificar seguramente, 
mas que na sua opinião deve ser o te-
tragenus — e oito vezes o pneumococo, 
sendo este testemunhado pela prova 
segura da inoculação subcutânea do 
escarro, no ratinho. 

Em formas benignas da doença, 
três vezes tentou a pesquisa no mu-
co-faríngeo, colhido com zaragatoa, 
obtendo em duas delas resultado po
sitivo. 

Numa empregada do serviço de dif
teria, este autor fez a colheita após os 
primeiros sinais da doença e observou 
na placa um número incontável de co
lónias de B. Pfeiffer e apenas três ou
tras dum coco que possivelmente era o 
catarralis. Fez hemoculturas, que de
ram resultado negativo. 

Das investigações bacteriológicas 
feitas por este autor conclue-se a va
riabilidade da flora bacteriana na ex
pectoração, mas com predominância 
do B. Pfeiffer. 

Marques dos Santos, médico do 
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44 » 
42 » 
14 » 
7 » 

21 » 
19 » 
5 » 

Hospital Militar de Coimbra, das suas 
investigações bacteriológicas, orienta
das na pesquisa do agente etiológico 
da gripe, observou o seguinte, em 45 
expectorações : 

31 contendo pneumococos 
micrococus catarralis 
estafilococos 
pneumo-bacilos 
coco-bacilos de Pfeiffer 
paratetragenes zoogleico 
um estrepto-bacilo 
estreptococos 

E em todas elas, estes conhecidos 
gérmens se associavam ainda a outros, 
cuja identificação foi impossível deter
minar (^crassus, perfrigens, diftérico, 
enterococo °?) 

Em 8 hemoculturas positivas o re
ferido autor encontrou : 

3 contendo pneumoco 
2 » eslafilococo 
1 » coco-bacilo 
2 » um gérmen semelhando 

um micrococus catarra
lis. 
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Nas preparações de suco pulmo
nar, em 18 necrópsias encontrou: 

12 contendo pneumococo 
3 » micrococus catarralis 
6 » um bastonete longo, es-

porulado, desenvolven-
do-se rapidamente a 
37° nos meios de gé
lose hemoglobina e no 
caldo de ascite. 

7 » estafilococo em grossas 
granulações. 

As sementeiras com sangue das ca
vidades foram as mais das vezes esté
reis; em outras a associação micro
biana permitiu pôr de parte o seu re
conhecimento, por não ser possível o 
isolamento. 

Este autor conclui das suas inves
tigações bacteriológicas a existência 
de uma grande variabilidade de flora 
bacteriana; sendo o coco-bacilo de 
Pfeiffer pouco abundante; pneumo-ba-
eilo abundante; numerosos pneumo-
cocos e micrococus catarralis; basto-
netes não identificáveis pelo exame di-
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recto; estreptococos, estafilococos, bo
lores diversos, sendo muito frequente 
encontrar-se também um estreptobaci-
lo e formas de paratetragenes zooleico. 

EM ESPANHA. —NO Laboratório Mu
nicipal de Madrid encontraram-se, nas 
secreções faríngeas e bronquiais, raras 
vezes o bacilo de Pfeiffer, mas frequen
temente o catarraiis e um diplococo 
que não toma o Gram. 

Ri vero diz encontrar sempre o B. 
de Pfeiffer e considera-o específico. 

O Dr. Falco apresenta preparações 
nas quais se observa grande abun
dância de B. de Pfeiffer. Pelo contrá
rio, o Or. Mayoral diz que nas suas 
preparações somente encontrara bacté
rias vulgares. 

O Dr. Coca resume a história da 
bacteriologia da gripe, assinalando a 
coincidência etiológica do «B. de Pfeif
fer e do micrococus catarraiis». Men
ciona o facto de alguns bronquíticos 
não serem atacados pela gripe, o que 
explicaria por estarem imunizados 



(38 

contra o mal, por haverem sofrido an
teriormente algumas doenças produzi
das pelo micrococus catarralis.^ 

0 bacteriologista espanhol* Pitta-
luga encontrou nas suas preparações 
um gérmen olhado como um parame-
iiingococo. 

EM FRANÇA. — Orticoni isolou em 
hemocultura um bacilo que foi identi
ficado ao de Pfeiffer; no exame dum 
líquido pleurítico eucontrou-o associa
do a um diplococo encapsulado. 

Verbigier, a par do pneumococos, 
de estreptococos o coco-bacilos, obser
vou uma notável quantidade de espiro-
quetas com duas formas: uma grande, 
de espiras largas; outra, pequena de 
espiras apertadas, idêntica morfologi
camente à de Schaudin. Bezançon ra
ras vezes observou o bacilo de Pfeiffer. 

EM ITÁLIA.—Saconi isola do sangue 
em diferentes casos, um tetracoco de 
Gram positivo, inócuo para os animais 
de laboratório, o qual se encontratam-
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bem em produtos patológicos; não en
controu o B. de Pfeiffer. 

Pontano nunca observara nas suas 
investigações bacteriológicas o B. de 
Pfeiffer. 

Ciauri encontra frequentemente um 
bacilo que descreve como uma espécie 
nova, bipolar, diplomorfo, hemosético. 

EM INGLATERRA. —Mathews diz ter 
encontrado frequentemente o bacilo de 
Pfeiffer, em cultura pura. 

Eyre constata a presença do pneu-
mococo e do coco-bacilo. 

Nos IMPÉRIOS CENTRAIS.—Uns auto
res como Schiirmam, Bergmam, Si-
monds, dizem encontrar sempre o B. 
de Pfeiffer. Outros, como Mandelbaun, 
Kolle, nunca o encontraram nas suas 
pesquisas bacterioIógicas. 

•X-
X * 

Ainda ha autores que aventam a 
ideia de que o agente etiológico da gri-



70 

pe é um vírus filtrável, como Selter, 
Rhan, Nicolle. 

D uj ar rie de la Rivière (') demons
trou com experiências em si próprio 
que este virus filtrante se encontra tam
bém no sangue e que a doença adqui
rida pela inoculação deste sangue actua 
à semelhança da vacina e da imunida
de ulterior. 

Os resultados agora obtidos são in
teiramente semelhantes aos que deu a 
epidemia de 89-90, o que mostra que a 
bacteriologia da gripe ha que estudá-la 
e refazê-la. 

êComp conjugar estas observações 
bacteriológicas esparsas e contraditó
rias ? 

A convicção de ser o bacilo de Pfeif-
fer o agente específico, o verdadeiro 
agente do mal como o bacilo de Eberth 
Gaffky para a febre tifóide, o de Yersin 
Kitasato para a peste, vai de encontro 
às constatações laboratoriais de tantos 

(') Medicina Moderna, h. 300. 
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que, pelo seu nome de técnicos, não po
dem ser apodados de faltos de cuida
dos e rigores experimentais, por mais 
difícil que seja a identificação do micró
bio, com tão escassos caracteres pró
prios como o coco-bacilo em questão. 



CAPÍTULO V 

SINTOMATOLOGIA 

1 As complicações tão numerosas, e * 
muitas vezes graves, da gripe, fizeram 
pensar noutros tantos tipos de infec
ção, porque, na verdade, não ha doença 
que possua o dom de conhecer melhor 
o ponto menos resistente do organismo 
que a gripe. E' precisamente nesse 
ponto que estahelece a sua principal 
localização. 

E' por isso que alguns autores ao 
descrever a gripe, a dividem em for
mas. 

Recamier, divide a gripe nas for
mas clínicas -inflamatória, biliosa e 
nervosa. 

Outros a dividem em.gripes — con-
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vulsivas, delirantes, heinoptóicas, epi-
léticas e reumáticas. 

Segundo outros, somente admitem 
duas formas ou modalidades — forma 
grave e leve. 

A generalidade dos autores do sé
culo passado e princípio do actual, des
creve quatro formas: —comum, torá
cica, gastro-intestinal e nervosa. 

Landouzy descreve três formas que 
ficaram clássicas — nervosa, torácica e 
gastro-intestinal. 

Não ha razão para dividir a gripe 
em formas. A palavra forma envolve 
com efeito a ideia dum tipo que deve 
servir de termo de comparação. 

Ora a gripe é uma doença essen
cialmente variável nas suas manifesta
ções sintomáticas. 

Cada epidemia tem o seu carácter 
particular em cada país sobre cada in
divíduo. Muda de fisionomia e daí a 
dificuldade de uma descrição metódica. 

0 que parece a observação demons
trar, é que é uma infecção que começa 
por invadir o aparelho respiratório, e 
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ao que nós chamamos forma torácica, 
gastro-intestinal e nervosa, não são 
mais que complicações e, segundo a 
predominância dos sintomas, temos 
gripe de forma torácica, gastro-intesti
nal e nervosa. 

Ora, para comodidade de estudo e 
tratamento, ainda hoje se lê nos livros 
didácticos a divisão da gripe em três 
formas: forma torácica, abdominal e 
nervosa. 

Sintomas dependentes 
do aparelho respiratório 

São os sintomas pulmonares que 
dão à gripe a sua alta gravidade. 

Na epidemia de 89-90 os sintomas 
pulmonares foram raros nos primeiros 
casos, depois tornaram-se progressiva
mente mais frequentes e mais gra
ves, até que no apogeu da epidemia as 
bronquites, as pneumonias e as con
gestões pulmonares subiram extraor
dinariamente de frequência. 
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Quando da pandemia de 1918 tam
bém se observara o mesmo facto. A 
onda epidémiea que nos princípios de 
Junho se desencadeou de Espanha, 
vinha revestida dum carácter beni
gno. Porém, ao entrarmos no mês de 
Agosto, de novo se desenrola, per
dendo a sua benignidade para atacar 
o pulmão, e assim esta foi caracteri
zada pela predominância em intensi
dade e frequência dos sintomas respi
ratórios. 

Foi, pois, a forma torácica mais 
abundante e mais vulgar, sendo até 
conhecida pelo nome de influenza pneu
mónica. 

Compreende-se que sejam os sinto
mas torácicos (forma torácica) mais 
predominantes, atendendo à maneira 
como parece fazer-se a infecção. 

Segundo a observação nos mostra, 
parece que o agente morbííico da gri
pe, penetra no organismo pela boca e 
fossas nasais e que a infecção se pro
paga pelo ar a custo das secreções 
muco-faríngeas. 
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E, por conseguinte, a inflamação • 
começava por atacar as vias respi
ratórias superiores e só depois, com 
o decorrer * do tempo, a infecção ia 
avançando, propagando-se às diferen
tes partes da árvore aérea. 

O dr. Cassiano Neves, muito esque
maticamente descreve os seguintes ti
pos em que a última epidemia se re
velou : 

a) Bino - faringo - traqueio - bronquite 
— gripe simples. 

b) Bronquite difusa (muitas vezes 
capilar) e congestão. 

c) Bronco-pneumonia ou pneumonia 
(septicemia, por vezes com manifesta
ções pulmonares ou pleuro-pulmona-
res tardias). 

0 autor diz que todas as formas 
são septicemias e estas divisões ape
nas servem para uma equematização 
das formas clínicas, mostrando sede e 
natureza das lesões. 

Outros autores ainda consideram 
outra divisão e baseada segundo o ata
que a todo ou a parte do aparelho res
piratório : 
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a) Bronquite comum (variedade mui
to frequente e relativamente de pouca 
duração). 

b) Bronquite capilar (que é a pro
pagação da inflamação aos pequenos 
brônquios e grave nos velhos e car
díacos). 

c) Pneumonia gripal (que aparece 
em 7 °/a dos casos e de alta gravidade). 

d) Pleurisia gripal (podendo esta 
ser seca, serofibrinosa e purulenta). 

Nem sempre as localizações da 
doença no aparelho pulmonar são tão 
distintas. Ha casos em que se notam 
no mesmo indivíduo todas estas varier 
dades. 

■X-

* -X-

Como sintomas respiratórios, obser
vámos congestão e tumescência da mu
cosa nasal ; os orifícios das narinas 
avermelhados, escoriados e dolorosos. 
Os doentes acusam uma sensação de 
tensão na raiz do nariz que alguns 
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dias depois é substituída pela dororbi-
1ária ou supra-orbitária. 

Nesta ocasião é quási impossível 
a respiração pelo nariz e os doen
tes vêem-se obrigados a respirar pela 
boca, o que faz aumentar extrordiná-
riamente a secura em que o doente se 
encontra. 

Passado algum tempo, a respiração 
torna-se mais fácil, manifestando-se 
então um catarro das vias respira
tórias superiores, a mucosa torna-se 
húmida e estabelece-se expontânea-
mente a secreção dum múcus líquido 
abundante, seroso e claro. 

A inflamação não se limita exclu
sivamente à mucosa das fossas nasais 
e pode estender-se também aos seios 
frontais e maxilares, sobretudo aos 
primeiros. 

E é assim como se explica a cefa-
lalgia frontal intensa com tumefacção 
da raiz do nariz. 

A laringe era muito frequente en-
contrar-se bastante inflamada. Alèrn 
da dor ocasionada pela passagem 
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duma corrente de ar frio, esforços na 
ocasião da tosse e da palavra, nota-
va-se grande modificação no timbre 
da voz desde a rouquidão à afonia 
completa. 

A traqueia, ora só, ora simultanea
mente com a laringe, era a sede duma 
sensação penosa e incómoda, duma 
dor semelhante à que produziria um 
corpo estranho. Certos doentes com-
paravam-na a uma laceração da gar
ganta. Esta dor tem a sua sede na par
te superior e média do esterno, aumen
tando pelos esforços da tosse. Progre
dindo, a infecção alcança os brônquios 
produzindo a bronquite. 

A bronquite é um dos sintomas 
mais ordinários, pois que até muitos 
autores consideram a gripe como uma 
bronquite epidéinica. 

A auscultação dava grande abun
dância de sarridos sonoros e sibilantes, 
misturados e disseminados nos dois 
pulmões; por vezes apareciam casos 
em que se ouvia uma simultaneidade 
de sarridos húmidos e secos, sendo até 



SI 

de difícil distinção. E assim tínhamos 
a variedade bronquite comum. 

Se a inflamação não passasse dos 
brônquios, o prognóstico da doença 
perderia uma parte da sua gravidade 
e terminaria em pouco tempo. Infe
lizmente, assim não sucedia em mui
tos casos e principalmente em velhos 
e crianças (apesar desta gripe atacar 
de preferência os novos e fortes) em 
que a inflamação se propagava até 
aos brônquios de pequeno calibre. 
Então, nestes doentes observava-se 
grande dispneia, rosto cianosado, tos
se violenta, expectoração muco-puru-
lenta. 

A auscultação do pulmão dava uma 
mistura de sarridos sibilantes e sub-
crepitantes finos. O pulmão neste caso 
era pequeno e intermitente; e assim 
tínhamos a bronquite capilar. 

Para os indivíduos atingidos por 
qualquer doença anterior, velhos, car
díacos, etc., a bronquite comum como 
a bronquite capilar são duma alta gra
vidade, pois que podem determinar as-
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sistolia pela dilatação do coração di
reito. 

' No fim de seis ou oito dias os sinto
nias de bronquite desaparecera nos ca
sos benignos; contudo, em alguns ca
sos persistem e são estes os que ordi
nariamente dão a bronquite capilar. 

Huchard, descreve uma forma bron-
co-plégica caracterizada por uma ver
dadeira paresia dos brônquios, com 
dispneia e ausência de sinais estetos
cópios. Com os progressos da infec
ção apareciam os fenómenos pulmo
nares. Quási sempre não faltava na 
gripe de forma torácica, a congestão 
pulmonar mais ou menos intensa. 

Nalguns casos, esta congestão era 
denunciada por dispneia, um pouco de 
cianose, expectoração mucosa filante, 
aumento de vibrações torácicas e sarri-
dos sub-crepitantes nas bases pulmo
nares. 

Noutros casos, oá doentes queixa-
vam-se de dores generalizadas no tórax 
(raras vezes pontada; era até raríssi
mo o doente queixar-se de pontada). A 
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expectoração era viscosa, aderente e 
frequentemente estriada de sangue. 

Casos ainda apareciam em que não 
apresentavam escarros hemoptóicos, e 
quando muito apenas um inicial fran
camente hemoptóico. Ao passo que 
muitas vezes se observava nos casos 
benignos e em plena convalescença, 
surgir um ou mais escarros hemoptói
cos, a que a auscultação (a não ser uma 
zona de atelectasia) não dava explica
ção. 

Segundo a opinião do Dr. Cassiano 
Neves, devem ser casos de discrasia 
ou de enantema das vias aérias supe
riores. 

Qualquer que seja a manifestação 
da gripe, é sempre acompanhada duma 
certa gravidade, mas a mais importante 
de todas e que mais consideração me
rece pela sua gravidade, é sem dúvida 
a pneumonia gripal (focos de bronco
pneumonia) ('). 

í1) Em toda a extensão dos pulmões se podiam en
contrar focos de bronco-pneumonia, mas o que observa-
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A pneumonia gripal aparecia em 
duas épocas diferentes: ou no começo 
da afecção ou no seu declinar. 

No primeiro caso, o indivíduo é re
pentinamente atingido por uma tosse 
seca, fortes arrepios, febre nâo muito 
elevada, pontadas, etc., fazendo pensar 
mima invasão de pneumonia franca. 

No segundo caso, o doente está 
atingido de gripe com inflamação das 
vias respiratórias superiores e num da
do momento apresenta elevação de 
temperatura, grande dispneia, o estado 
geral piorando cada vez mais e a expe
ctoração muda de aspecto. 

mos mais frequentemente era uma certa predilecção 
pelas bases dos pulmões, sobretudo do diraito. 

O Prof. Pires de Lima (Notas sobre a epidemia gri
pal) também observou a maior frequência de focos de 
bronco-pneumonia no pulmão direito. 

Outros autores, como o Dr. Cassiano Neves, nota
ram uma grande predominância das lesões do lado es
querdo e base do pulmão. 
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Sintomas dependentes 
do aparelho gastrointestinal 

: Na gripe ha sempre fenómenos de 
infecção intestinal, porque havendo hi-
peremia, esta aumenta possivelmente a 
virulência dos gérmens habituais do 
intestino. 

Nos casos em que as perturbações 
digestivas se acentuam de forma a con
sidérasse uma nova modalidade, apa
recem sempre sintomas pertencentes 
às formas torácica e nervosa. 

Realmente os fenómenos gastro-in
testin ais apresentam algumas vezes 
uma notável preponderância, uma in
tensidade tal que, imprimindo à doen
ça uma feição clínica especial, se não 
se desse o caso de aparecerem na oca
sião de gripe nos deixaria muitas ve
zes perplexos no diagnóstico. 

Na última epidemia esta forma in
testinal foi bastante rara. Contudo, no-
taram-se alguns casos nos distritos de 
Lisboa, Santarém, Castelo Branco e 
Porto, e no estrangeiro (França, Suíça). 
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Os sintomas da cavidade bocal va
riara desde o começo da doença até ao 
fim da convalescença. Os lábios tor-
nam-se nos primeiros dias secos, de cor 
azulada, vermelho-escura e franzidos; 
pouco a pouco começam a aparecer à 
superfície da mucosa fuliginosidades 
espessas que chegam a ser cobertas 
completamente quando se não faz uma 
lavagem apropriada. Depois de limpos 
das ditas fuliginosidades, conservam 
ainda a cor vermelho-escura, pare
cendo queimados, e somente depois de 
efectuada a defervescência é que to
mam a côr natural. 

As gengivas quási nunca ficam in
demnes; apresentam-se também cres
tadas, sangrentas e até por vezes in
cham a ponto de recobrir os dentes, 
tornando-os dolorosos, sendo até difícil 
a mastigação. 

Mas nem sempre a gengivite se li
mitava a isto. Ha, porem, casos de 
ulcerações mais ou menos extensas, 
como a estomatite aftosa. A boca sem
pre muito seca, saliva muito rara e 
sede intensa. 
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O aspecto da língua varia constan
temente com o estado dos dentes e com 
a evolução da doença. Seja qual fôr a 
forma de gripe, a língua é sempre mo
dificada no seu aspecto, sofre altera
ções que são as primeiras a manifes-
tarem-se e as últimas a desaparecerem. 

Em geral, nos indivíduos que ante
riormente sofriam de qualquer gas
trite, ou cujo estado de limpeza das 
vias digestivas era! mau, observava-se 
um aspecto saburroso da língua, mais 
forte que naqueles cujas funções diges
tivas eram normais. 

Nos primeiros dias da doença a lín
gua apresenta-se ligeiramente esbran
quiçada somente na metade posterior; 
perêm, à medida que a doença avança, 
essa côr invade toda a língua, tornan-
do-a opalina. 

Contudo, apareciam casos em que 
a língua logo nos primeiros dias se 
cobria duma camada espessa de sa-
burra branca, mais tarde amarelada e 
por último escura. y 

O dr. Cassiano Neves falando do 
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estado da língua na gripe, diz que esta 
serve ou é dum grande sinal diagnós
tico e prognóstico, pois que sucede 
muitas vezes estarmos em presença de 
septicemia gripal sem localização apre
ciável que nos explique anatomica
mente ou clinicamente o grave estado 
do doente. E' então o estado da língua 
que nos vai guiar para podermos fazer 
o prognóstico. 

A língua na gripe é imensamente 
característica, como disse Faisans. 

A opalescência da língua traduz 
ainda mais que a temperatura a mar
cha da doença. Se a opalescência 
se apaga, se a língua começa a afiam-
brar-se é porque a doença marcha bem. 
Quando a opalescência se mantêm, 
mesmo quando o doente já está apiré-
tico, é porque uma recrudescência reci
diva ou recaída se vai dar. Se a opa
lescência diminui, deixando de ser uni
forme, começando simultaneamente a 
língua a não estar húmida, a amarele
cer, é porque a septicemia se agrava, 
ou uma flegmasia pulmonar vai surgir. 
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No caso da opalescência desaparecer 
e a língua não tomar uma côr aver
melhada, mas sim amarela, e por fim 
ennegrecer, tifisando-se, é porque o 
prognóstico se torna sombrio. 

Não ha laxantes, purgantes, nem 
catárticos, que reduzam a opalescência 
da língua. 0 mesmo autor fala ainda 
do inconveniente abuso dos purgantes 
na gripe e muito especialmente o uso 
de purgantes salinos. 

Era muito frequente encontrar 
doentes queixando-se de algumas do
res ao nível do estômago após a inges
tão de alimentos (leite, caldo, etc.), tra
duzindo os doentes este mal-estar pela 
expressão de que não podiam com o 
leite ou caldo. 

Os vómitos eram muito frequentes. 
Vómitos alimentícios, mucosos e bilio-
sos, vómitos estes que em alguns casos 
eram tão frequentes e intensos a ponto 
de constituírem um sério embaraço 
para o tratamento, pois que alimentos 
e medicamentos eram imediatamente 
rejeitados após a ingestão. Por vezes 
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resistiam aos meios empregados para 
os combater. Nas mulheres histéricas 
os vómitos por vezes tornavam-se in
coercíveis. Já Stoll observara a exis
tência de vómitos na epidemia de 1.773. 

Do lado do intestino ou aparecia 
uma leve diarreia ou, o que era mais 
frequente, constipação. 

Observámos alguns casos em que 
os doentes se encontravam ha dias 
com obstipação (')• 

Quando a intensidade dos sinto
mas" intestinais predominava sobre os 
outros, o doente se apresentava num 
estado de prostração, dores ao nível da 
fossa ilíaca direita e mais sintomas que 
se não fosse o facto de aparecer em 
ocasião de epidemia, diríamos que era 
uma febre tifóide. 

(') A obstipação era dificilmente combatida pelos 
purgantes empregados na sua dose terapêutica, sendo, 
por vezes, obrigado a mandar aplicar clisteres para se 
obter os devidos «feitos. 
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S i n t o m a s d e p e n d e n t e s 
do aparelho nervoso 

Entre os sintomas gerais da gripe, 
aparecem os que dependem do sistema 
nervoso que, pela sua constância ou 
pela sua intensidade, às vezes conside
rável, dão à gripe ura aspecto especial. 

Os sintomas nervosos começando 
geralmente no período de invasão, po
dem prolongar-se muitas vezes àlêm 
deste período. 

O mais constante e que pode di-
zer-se quási nunca falta, é a cefalalgia 
que aparece frequentemente como pri
meira manifestação da doença. Esta 
cefalalgia pode ser ligeira, de pequena 
intensidade, mal localizada, desapare
cendo em poucos dias; ou intensa, lan
cinante, localizada na fronte, persis
tente, acompanhando-se de fotofobia, 
vómitos, etc. 

Encontrámos por vezes doentes com 
dores de cabeça tão fortes que se ex
primiam, dizendo sentir a impressão 
de lhe esmagarem a cabeça com um 
martelo. 
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A localização da cefalalgia nem sem
pre era frontal; apareciam casos em 
que a dor abrangia toda a calote cra-
neana, acima do diâmetro óccipo-fron-
tal ; outras em que atingia somente a 
fronte, as órbitas, localizando-se por 
detrás dos globos oculares. 

Galliart observou que a cefalalgia 
era por vezes tão tenaz que não obede
cia aos medicamentos e que podia per
manecer depois do doente entrar em 
franca convalescença. Facto este que 
observámos muitas vezes durante esta 
epidemia. 

Esta cefalalgia pode depender dum 
estado congestivo do encéfalo, mas or
dinariamente é ocasionada até por um 
estado inflamatório da mucosa dos 
seios frontais. 

Os sintomas de abatimento, co
muns a todas as formas, são mais pro
nunciados na forma nervosa. O abati
mento aparece nos primeiros dias da 
afecção. Este abatimento é caracteri
zado por um quebrantamento muito 
pronunciado, cansaço, uma laxitude 
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invencível que se apodera do doente. 
Falto de energia, impossibilidade de 
todo o esforço, um estado de depres
são física e intelectual. 

Estes sintomas não aparecem uni
camente no período do começo e de 
estado da doença, mas sim prolonga
t e pelo período de convalescença, tor
nando esta mais Jonga que a própria 
doença. 0 estado de enfraquecimento 
em que fica o organismo depois de 
desaparecerem os sintomas febris étão 
notável que os doentes ficam impossi
bilitados durante alguns dias de per
manecerem de pé e até sentados. Os 
doentes vão para se levantar julgan-
do-se curados e reconhecem com admi
ração o seu estado de fraqueza. Os 
membros inferiores começam a tremer 
e vacilar, o equilíbrio não se faz, os 
objectos que estão em roda parece mo-
verem-se à volta de si. 

Acontece por vezes ficarem os 
doentes em tal estado de fraqueza e de 
abatimento após um ataque de gripe 
muito ligeiro, e, quando não deixam 



aâ 

curar-se completamente indo retomar 
as suas ocupações, expondo-se ao frio 
e à fadiga, é frequente observarem-se 
recaídas. 

Tanto o sistema nervoso central 
como periférico são particularmente 
atingidos. 

O delírio era muito frequente e in
tenso, dificilmente cedia à medicação 
apropriada, apresentando formas muito 
variadas. Uns gritavam, outros solta
vam imprecações (') e ameaças. 

O 0 Prof. Pires de Lima observou (Notas sobre 
a epidemia (/ripai) casos diversos de.delírio. Um doente 
de braços estendidos e imóveis, os olhos íitos, sem pes
tanejar, gritava : — «Minha mãe, fuja ! Está tudo a 
arder! g Não vê o fumo?» — Outro dizia as maiores e 
mais obscenas injúrias a todas as pessoas que o rodea
vam. Outro queria vestir-se e fugir, agredindo aqueles 
que tentavamfrustrar-lhe o intento. Outro, alcoólico, no 
seu delírio só falava em vinho: diante de si via uma 
pipa com a torneira aberta, despejando vinho, os lençóis 
estavam encharcados em vinho, o travesseiro era um 
barril de vinho. 
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Sintomas cardiovasculares 

Os sintomas cardio-vasculares des
empenham um papel importantíssimo 
não só na evolução da doença, como 
também na sua terminação. E' princi
palmente a forma torácica que mais 
compromete o coração. 

A gripe e a morte são companhei
ras inseparáveis que se instalam no 
organismo em lugares diferentes: a 
gripe no pulmão e a morte no coração. 

E' perfeitamente admissível que na 
forma torácica seja o coração o mais 
prejudicado, porque sofrendo um au
mento de trabalho, necessariamente ha 
de ser perturbado nas suas funções. 

Ha na forma torácica uma conges
tão pulmonar mais ou menos intensa, 
inimigo formidável do coração que o 
obriga a trabalhar mais que no estado 
normal e que muitas vezes este não 
consegue vencer. 

Então o coração direito é forçado 
a dilatar-se pelo aumento de pressão 
sanguínea intra-cardíaca. 0 coração 
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por um lado não pode dar vasão ao 
seu conteúdo pela artéria pulmonar e 
está continuamente a receber sangue 
proveniente do organismo pelas veias 
cavas. Esta dilatação, feita duma ma
neira mais ou menos rápida, se reco
nhece por um aumento de macissez 
precordial, principalmente à custa das 
cavidades direitas, ultrapassando ligei
ramente o bordo direito do esterno. 
No apêndice xifoideu ouve-se o primei
ro ruído prolongado, acompanhando-
-se por vezes no bordo inferior de um 
ruído de galope direito. As veias jugu
lares apresentam-se túrgidas, cianose 
da face, pequenez do pulso e algumas 
vezes síncopes. 

Ora estas síncopes não parece se
rem devidas única e simplesmente ao 
enfraquecimento do coração, mas tal
vez a uma paralisia resultante da acção 
das toxinas sobre os centros nervosos. 

Quando as toxinas actuam princi
palmente sobre o bolbo, as síncopes 
são frequentíssimas. Mas o papel das 
toxinas e talvez dos próprios micro-
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bios, ainda vai mais longe, actuando 
sobre o endocárdio e fibras muscula
res cardíacas, produz uma miocardite 
gripal. 

Alguns autores não crêem na pro
dução de miocardites gripais, mas uni
camente o despertar duma tara prévia 
que até então tinha estado latente. 

0 que parece provado é que a mio
cardite gripal existe e que se manifesta 
mais ou menos intensamente segundo 
a virulência dos agentes e falta de tra
tamento apropriado. 

Esta miocardite não se observa 
nos primeiros dias da doença, mas sim 
no seu declinar, na convalescença e às 
vezes muito mais tarde. 

Então encontram-se os doentes com 
uma notável aceleração do coração, en
fraquecimento dos ruídos, quási imper
ceptíveis e do mesmo timbre. O pulso 
é pequeno, depressível, intermitente, 
arítmico, quási nulo. 

Os autores P. Dugrais e EL Semaire 
observaram, quando da epidemia de 
Julho, num hospital de evacuação fran-

-, 
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cês, doentes apresentarem uma espé
cie de angústia precordial, com lipoti
mias e ruído de galope esquerdo, por 
vezes crises de taquicardia paroxística 
(180 pulsações) de curta duração. 

Nos primeiros dias da doença obser-
va-se em quási todos os doentes, ape
sar da existência de temperatura, uma 
notável bradicardia, não excedendo 40 
a 50 pulsações por minuto, variando 
com a posição do doente. 

P. Dugrais e B. Semaire fazendo 
a exploração da pressão arterial por 
meio do oscilómetro de Pachon, não 
encontraram modificações importantes 
nas formas benignas. Nos casos gra
ves, a tensão arterial diminuía desde o 
início, indo até 6 centímetros e mesmo 
5, acentuando-se a hipotensão até à 
morte. 

Sintomas dependentes 
do aparelho génito-urinário 

A urina apresentava-se com uma 
côr vermelho-amarelada e algumas 
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vezes verme]ho-escura, e pouco abun
dante, espessa e fortemente urática. 
0 seu volume, nas 24 horas, raras 
vezes excede 200 centímetros cúbicos, 
aumentando na convalescença. 

A albumina aparece quási sempre 
em alguns casos em bastante propor
ção. 

O Dr. Pétain, relatando os resulta
dos obtidos na análise da urina de 
doentes com gripe complicada.de le
sões pulmonares, observa geralmente 
a existência do indoxil, da urobilina e 
da albumina, o que não é para estra
nhar visto tratar-se de uma doença in
fecciosa. 

Relativamente a albumina encon
trou sempre quantidades diminutas, 
nunca ultrapassando 50 centigramas 
por litro, ao passo que outro tanto não 
sucedia com a ureia, pois que existia 
em forte proporção. As pesquisas des
te autor, relativamente à ureia, con
cordam com as de outros autores que 
igualmente registam um acréscimo de 

http://complicada.de
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ureia concomitantemente com uma di
minuição dos cloretos. 

Com o arrefecimento, os uratos pre-
cipitam-se no fundo do vaso, deixando 
neste um depósito formado de um pó 
amorfo, avermelhado, cor de tijolo. 

Hayem refere a existência em al
guns casos de urobilin a. 

. Alguns autores referem casos de 
cistite, não durante o período de esta
do, mas na convalescença ou até por 
vezes depois de terminada a doença. 

G,;. Seguei, na sua tese apresentada 
em 1895 (Paris), mostra que a gripe 
pode provocar o aborto e predispor à 
infecção puerperal. 

Pois nesta epidemia também se ob
servou a provocação do aborto e in
fecções puerperais. 

Quando a gravidez estava nos úl
timos meses, raro era o caso em que 
não se observasse o parto prematuro, 
quási sempre seguido de morte para a 
mãe e para o feto. 

A intensidade da afecção aumen
tava, pois, para as mulheres grávidas. 
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•—Eram frequentíssimas as metrorra-
gias no começo da doença que vinham 
embaraçar o tratamento. As doentes 
admiravam-se do aparecimento prema
turo das suas regras fora da sua época 
habitual. 

A quantidade de fluxo era maior 
que o costume e a sua duração mais 
longa. 

Temperatura 

A temperatura não representa um 
sinal característico na gripe. 

Observámos casos em que os doen
tes sem temperatura apresentavam 
uma sintomatologia que não deixava 
dúvidas sobre o diagnóstico. Estas 
formas apiréticas já foram observadas 
por Graves na epidemia de gripe de . 
1837-38. 

O que é mais frequente é a forma 
pirética. 

A temperatura na gripe é muito ir
regular e geralmente bastante elevada. 

Umas vezes a temperatura eleva-se 
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no espaço de dois a très dias a 39e, 40°, 
conservando-se neste ponto durante 
três, quatro dias, para depois descer a 
pouco e pouco ; outras vezes, a tempe
ratura sobe no primeiro dia em que o 
doente acama a 39° ou 40° e assim se 
conserva durante 5, 6, 7, 8 dias para 
depois descer lentamente; outros casos 
apareciam em que a temperatura se 
conservava bastante alta durante al
guns dias, e de um momento para outro 
fazia-se uma grande baixa, iludindo-
-nos de que o doente estava melhor e 
qual o nosso espanto quando no dia 
seguinte ao fazermos a visita- íamos 
encontrar uma elevação de temperatu
ra. Fazendo exame ao doente notáva
mos que a elevação de temperatura 
coincidia com a instalação de fenóme
nos pulmonares. 

O Dr. Domingos de Andrade, tra
tando crianças dum internato atacadas 
pela epidemia, observou várias vezes a 
temperatura muito elevada (41°) e con
tudo a sua resolução era muito be
nigna. 
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Nos casos muito graves observámos 
o que Teissier já notara sob o nome 
de colapso térmico: uma depressão 
brusca em forma de V chegando al
gumas vezes à apirexia, podendo des
cer abaixo da normal. Esta hipotermia 
acompanha o colapso cardíaco que foi 
sempre a causa da morte. 

Órgãos dos sentidos 

O olfacto diminui desde que a mu
cosa nasal começa a inchar, inílamar-
-se e muitas vezes quasi que desapa
rece. 

E' frequente ver doentes depois da 
convalescença queixar-se da falta deste 
sentido. 

Casos aparecem em que o olfacto é 
pervertido. 

O gosto também é profundamente 
alterado, chegando os doentes a en
contrar todos os alimentos insípidos. 
Acontece, porem, que quando a ano
rexia desaparece e o doente começa a 
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corner, satisfaz a necessidade mas sem 
entusiasmo, porque os alimentos, quer 
sólidos, quer líquidos, são insípidos. 

O aparelho da visão é quási sempre 
atingido, mas nem sempre alterado na 
sua constituição. As pálpebras, princi
palmente a superior, podem apresen-
tar-se rubras, inchadas, dolorosas a 
ponto de impossibilitarem a sua aber
tura. 

A conjuntivite aparece logo nos 
primeiros dias conjuntamente à coriza 
e persiste enquanto dura o entupi
mento do nariz. A luz é para muitos 
doentes uma causa de sofrimento. 

Por vezes as dores localizam-se por 
detrás dos globos oculares. O estra
bismo é frequente na forma nervosa. 
Os canais lacrimals, obliterando-se, dão 
um aspecto lacrimoso aos olhos. 

O ouvido é quasi sempre alterado. 
A agudeza auditiva diminui sensivel
mente logo nos primeiros dias e em 
muitos doentes chegou a produzir-se 
uma surdez quási absoluta. As dores 
geralmente não são muito intensas. As 
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otites gripais, tanto cio início da afec
ção como da convalescença, observa-
vam-se em alguns doentes e eram ge
ralmente benignas. Compreende-se co
mo a inflamação pode transmitir-se 
pela trompa de Eustáquio, da faringe à 
mucosa auditiva, e resulte dureza de 
ouvido — otalgia. 

A gripe é uma doença que em mui
tos casos pode determinar o apareci
mento de exantemas. Por vezes pode-
-se observar uma erupção escailatini-
forme, manchas de púrpura, etc. 



CAPÍTULO VI 

EVOLUÇÃO 

A evolução não é a mesma para to
das as formas de gripe. A forma torá
cica é a que se mostra sob um aspecto 
de longa duração e a nervosa de dura
ção mais curta. 

Aparecem casos de forma-abdomi-
nal cuja duração é um pouco mais lon
ga que a torácica. Depois de um curto 
período de incubação, ou até aparecen
do em plena saúde, a doença começa 
por mal-estar geral, febre alta, cefalal-
gias, perturbações do ouvido, dores de 
garganta, congestão das vias aéreas 
superiores, epistaxis, etc. A febre pode 
desaparecer de um dia para o outro, 
ficando apenas a astenia da convales
cença, constituindo então casos levíssi-
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mos de gripe; ou então a doença dura 
de 5 a 8 dias, em que a febre se conser
va alta mais tempo, constituindo a for
ma média da gripe. 

Pode tomar a forma grave quando 
a febre se conserva alta, acompanhada 
de dispneia, tosse violenta e expectora
ção por vezes sanguínea, pulso peque
no, oligúria, etc. 

Mas as formas mais graves ainda 
eram aquelas em que apareciam os sin
tomas de invasão e localização pulmo
nar (pneumonia, focos de bronco-pneu-
monia e os de edema supra-agudo do 
pulmão). 

Por mais simples que fosse a forma, 
era sempre acompanhada duma conva
lescença bastante melindrosa, pois que 
as recaídas eram muito frequentes. 



CAPÍTULO VII 

DIAGNÓSTICO 

A discórdia no respeitante a dia
gnóstico ao desenvolver-se qualquer 
epidemia, é facto por assim dizer cons
tante, não tendo escapado à regra a in
vestida gripal de 1918. 

Dúvidas então se levantaram a res
peito da natureza da doença. 

A primeira vaga epidémica que no 
começo de Junho rolou de Espanha,de 
curta duração, de grande benignidade 
e extrema contagiosidade, foi diagnos
ticada oficialmente como gripe ou in
fluenza. 

A surpresa do flagelo fez com que 
alguns autores discordassem da rubrica 
aposta pela suprema estância oflciale 
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julgassem estar em presença da febre 
dos três dias ou febre dos papatás. 

O diagnóstico da febre dos três dias 
teve defensores não só em Portugal 
como no estrangeiro. Pittaluga, em Es
panha, dentro em pouco pôs de parte 
o diagnóstico da «Febre dos três dias» 
para ser partidário dos que defendiam 
o diagnóstico de gripe. Autores (') di
zem que a assimilação da febre de 
1918 com a febre dos papatases, deve 
pois ficar absolutamente rejeitada como 
aconteceu em 89-90 com a influenza e a 
dengue. 

António de Azevedo f) faz ressal
tar o facto da epidemia ter aparecido no 
verão, quando a estatística da gripe 
marca os meses de tempo frio e hú
mido como preferidos, e notavelmente, 
por esta doença. 

Apesar da gripe mostrar-se a prin
cípio com carácter benigno, de pouca 

(') Meei. Cont., 3-11-910. 
(2) Idem, n.° 25 — 1918. 
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demora, dentro em pouco começa por 
invadir o aparelho pulmonar, tomando 
a feição mais maligna—pneumonia gri
pal ('). 

No princípio do mês de Agosto os 
casos pneumónicos foram muito fre
quentes, principalmente em algumas 
freguesias de Gaia. Apareceu um foco 
no regimento de infantaria 6 em praças 
procedentes daquele concelho. Como 
acontecesse aparecer dois e três casos 
na mesma casa e a morte ceifar quási 
rapidamente em dois, três dias e até em 
vinte e quatro horas, havendo mortes 
quási fulminantes, chegou a propalar-
-se de que se tratava de peste pneumó
nica. 

As autoridades sanitárias do Porto 
imediatamente internaram os enfermos 
no Hospital Joaquim Urbano, onde 
procederam a investigações laborato
riais orientadas no sentido da pesquisa 

(') Ao mesmo tempo nos chegavam notícias do es
trangeiro (Suíça, França) da existência de casos de 
pneumonia gripal. 
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do bacilo Yersin Kitasato. A. prova 
bacteriológica falhou por completo. 
Por sua vez em Lisboa o prof. Nicolau 
Bettencourt procedeu a exames bacte-
rioscópicos à expectoração dos doen
tes, os quais foram negativos. Como o 
resultado dos exames feitos por estes 
autores foram negativos, tal hipótese 
foi imediatamente posta de parte, im-
pondo-se o diagnóstico de influenza 
pneumónica. O mesmo facto se repetiu 
pelo menos em França e na Suíça. 

Como aparecessem casos de gripe e 
disenteria, casos em que a gripe reves
tia simultaneamente a forma gastro
intestinal e a forma pulmonar ('), re
sultou um conjunto de sintomas que 
levaram a pensar até um certo ponto 
no síndroma colérico. 

Em França também correu o mesmo 
boato. 

Procedendo-se a análises no Insti-

(l) Principalmente entre nós apareceram casos de 
disenteria (forma gastro-intestinal) nos distritos de Lis
boa, Santarém, Castelo-Branco, Porto, etc. 
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tuto Bacteriológico de Lisboa, verifi-
cou-se tratar-se de disenteria bacilar 
tipo Shiga. Da mesma maneira Wurtz 
e Besançon em França procederam a 
exames bacteriológicos das fezes, cujo 
resultado foi negativo para o vibrião 
colérico. 

No Val-de-Grace observaram-se dois 
casos de diarreia suspeita com abun
dância de fezes e algidez, que levaram 
a pensar em infecção colérica. 0 exa
me bacteriológico às fezes mostrou a 
ausência do vibrião colérico. A' autó
psia observaram-se lesões de bronquite 
capilar ou de broncopneumonia bila
teral disseminada com congestão dos 
pulmões. 

A gripe pode também revestir quasi 
de princípio uma forma ataxo-adinâmi-
ca; como ha delírio e a temperatura 
excede 40°,5 ou mesmo 41°, pode pen-
sar-se no tifo exantemático, ficando os 
sintomas pulmonares em segundo pla
no. A autópsia leva a pôr de lado a 
natureza tifosa ('). 

(') Meã. Oont., n.° 25. s 



CAPITULO VÍIÍ 

OBSERVAÇÕES ANÁTOMO-PATOLÓGICAS 

Geraldino Brites apresenta 14 relatos 
de autópsias de casos de pneumonia 
(pneumonia fibrinosa banal grave) que 
devem ser atribuídos à influenza (Meã, 
Cont, n.° 35). Sobre estes faz as seguin
tes considerações: O autor refere que 
sob o ponto de vista dos casos que 
observou faz a classificação em dois 
grupos: no primeiro entram aqueles 
em que as lesões de hepatização ver
melha são as dominantes; no segundo 
encontra-se ao lado desta uma supura
ção mais ou menos extensa, difusa ou 
colectada. Assim a. lesão mais cons
tante é a hepatização vermelha mais 
ou menos larga, em focos muito ou 
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pouco numerosos, e eneontra-se em to
dos os casos. 

Mesmo quando esta hepatização in
vadiu quási inteiramente um lobo ou 
dois e ainda quando os focos são nu
merosos, o aumento do volume do pul
mão não é notável e pode ser tão pou
co modificado que, abatido pela aber
tura da cavidade, a simples inspecção 
não permitia suspeitar da extensão das 
lesões, tanto mais que a superfície se 
apresenta sem qualquer mudança de 
cor apreciável e fácil de distinguir da 
congestão hipostática. 

Nos casos de franca supuração não 
se observa uma hepatização nitida
mente cinzenta; a cor das superfícies 
de secção é cinzenta, mas muito man
chada de amarelo sujo e de vermelho. 

Enquanto às lesões brônquicas, ge
ralmente a mucosa apresenta-se muito 
avermelhada, mas a esta eôr não se 
deve atribuir grande importância por 
ser constante no cadaver, por imbebi-
çâo bemoglobíni.ca, e o mesmo se pode 
dizer da vascularização intensa da sub-
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mucosa em que os fenómenos agónicos 
e a hipostase muito infini. 

Em alguns destes casos a mucosa 
nasal apresentava alterações ligeira
mente uleerosas, intensa congestão, etc. 

Na mucosa faríngea observamse ■ 
Jesões de faringite aguda. 

O baço umas vezes é sensivelmente 
normal em peso e dimensões; noutras 
mais pesado. Em todos, a cápsula é 
fina e tensa, a polpa difluente, de côr 
roxa. 

O fígado, em todos os casos em que 
a putrefacção não complica o seu as
pecto, apresentase mole, com super
fícies de secção que aderem à faca, pá
lido, anemiado, amarelosujo, mais ou 
menos manchado de violáceo ou com 
congestão passiva e degenerescência 
gorda. 

Os intestinos continham sempre fe
zes amarelas nítidas e pouco fétidas, 
sem alterações apreciáveis da mucosa; 
por vezes a congestão difusa. Em caso 
algum havia ulcerações ou sangue no 
conteúdo intestinal. 
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Lesões meníngeas e pleurais foram 
constatadas num pequeno número de 
casos. Às primeiras reduzidas a sim
ples congestão ou mais graves e cons
tituindo meningites purulentas; as se
gundas, à parte as aderências de pleu-
risia crónica fibro-adesiva, consistindo 
exclusivamente em inflamação fibri-
nosa aguda ou purulenta, esta última 
acompanhada de mediastinite supu-
rada. 



CAPITULO IX 

PROGNÓSTICO 

São muitos e variados os factores 
de que depende o prognóstico da gripe. 

l.o _ o prognóstico da gripe de
pende do terreno em que evoluciona. 

Assim os tísicos, os cardíacos, os 
bronquíticos e os brighticos, etc., são 
os que pagam maior tributo a esta 
doença. A gripe põe em evidência 
doenças que estavam ocultas e às quais 
sucumbem ainda que o ataque de gripe 
tenha sido leve. 

Um indivíduo com tuberculose la
tente, sendo atacado de gripe, esta des
perta aquela com tal virulência que a 
torna galopante. Destrói a compensa
ção em certas doenças cardíacas e os 
doentes morrem em assistolia. 
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Em geral, pode dizer-se que quem 
tivesse um órgão (rim, coração, pul
mão) lesado e fosse atingido pela gripe 
estava em regra condenado. 

ú2° — A idade dos doentes também 
tem esta influência sobre o prognós
tico. A gripe foi muito benigna nas 
crianças e até certo ponto nas pessoas 
acima dos 40 anos de idade; ao passo 
que nos indivíduos dos 20 aos 40 anos 
observavam-se as formas mais graves 
bronco-pneumónicas e eram os mais 
frequentemente atacados. 

3.°—O prognóstico era sempre som
brio, quando não fatal, para as mulhe
res grávidas. O aborto era de regra, 
qualquer que fosse o tempo de gravi
dez, seguido de morte para a mãe e 
filho. 

A falta de expectoração acompa^ 
nhada de outros sintomas graves era 
denunciadora dum mau prognóstico. 

O delírio e a dispneia davam um 
prognóstico pouco animador. 

Naquelas formas cujas lesões anató
micas não eram denunciadas clínica-
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mente, o estado da líogua era um gran
de sinal de prognóstico, como já dis
semos ao referirmo-nos à sintomato
logia dependente do aparelho gastro
intestinal. 

A gripe escolhia de preferência as 
pessoas mais fortes para as atacar com 
formas mais graves. 



CAPITULO X 123 

TRATAMENTO 

No tratamento da gripe não ha re
gias fixas e bem determinadas, pois 
que a gripe é uma doença essencial
mente variável, cujas manifestações 
sintomáticas mudam de indivíduo para 
indivíduo, e até no próprio indivíduo 
na mesma epidemia. 

Somente na ocasião o médico pode
rá medir e apreciar bem todas as cir
cunstâncias que o hão-de levar a insti
tuir uma ou outra medicação. 

Sendo a gripe urna doença infeccio
sa cujo agente etiológico é desconheci
do, não sendo por isso possível organi
zar uma medicação específica, ha con
tudo um conjunto de meios terapêuti-
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cos, um método geral de tratamento, 
aplicáveis às doenças infecciosas agu
das qualquer que seja a sua etiologia, 
que bem aplicados dão resultados, se
não superiores,,pelo menos iguais aos 
da medicação específica. 

Este método geral de tratamento 
fragmenta-se em três capítulos: 

Higiene Dietética -Medicação 

HIGIENE. — Os cuidados higiénicos 
nas doenças infecciosas agudas ocu
pam um lugar importante. 

Deve-se escolher o melhor aposento 
da casa para o doente permanecer, seja 
suficientemente amplo, bem iluminado, 
fazendo-se a ventilação durante o dia 
abrindo-se as janelas. 

DIETÉTICA. — E' duma grande im
portância a organização do regímen 
alimentar. Começar-se-ha por o regí
men de redução, um a dois litros de 
leite nas vinte e quatro horas (á50 gra-
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mas de 3 em ?> horas), Pode ser admi
nistrado só ou misturado com água, 
café ou chá. porque àlêm de mascarar 
o sabor do Jeite, tornando-o menos en
joativo, actua como tónico. Se o leite 
faltar, o que infelizmente se nota em 
ocasião de epidemias, substitúi-se por 
caldos e chá, ou quando o leite é em 
pequena quantidade ordena-se este in
tervalado com os caldos. 

No período de convalescença em-
prega-se o regímen de reconstituição 
feito com leite, caldo, pão, papas, sopas 
preparadas em caldo ou leite, caldo de 
carne adicionado de arroz ou farinha 
triga, ovos, carne, etc. 

A' medida que a convalescença 
prossegue sem novidade, apròxima-se 
a alimentação do regímen habitual do 
doente no estado de saúde. 

MEDICAÇÃO. — Na gripe, como em 
outra qualquer doença infecciosa agu
da, cumpre actuar sobre o agente pro
dutor da doença, embora desconhecido 
como acontece na gripe, obstando à 
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sua multiplicação, evitando associa
ções que possam produzir infecções se
cundárias. 

Procurar neutralizar as toxinas e 
ajudar a sua eliminação pelos em tintó
rios; combater a febre, tonificar o or
ganismo e acudir à desmineralização 
que por vezes atinge uma elevada im
portância—deve ser o nosso fim. 

A medicação a prescrever nestas 
infecções agudas, nas suas diferentes 
indicações, é representada no seguinte 
quadro: 

Antisélica 
Antifebril 
Tónica 
Remineralizánte 

Na medicação antisética ainda po
demos incluir a medicação local e geral. 

Faz-se a medicação antisética local 
com o fim de reduzir a actividade bac
teriana do intestino e ao mesmo tempo 
lutar contra a constipação que às ve
zes é muito rebelde, ordenando a admi
nistração de purgantes. 

Medicação 
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Como purgantes, usamos em grande 
escala no princípio da afecção o sulfato 
de soda na dose terapêutica de trinta 
gramas e os calomelanos. 

Freudental considera os calome
lanos, administrado em doses fraccio
nadas, o medicamento específico da 
gripe. 

Gronstedt preconiza a associação 
dos calomelanos com o envólucro re
frigerante, como base do tratamento 
da gripe. No início cia doença começa 
por prescrever 0,50 gramas de calome
lanos, seguidos, três horas depois, de 
um clister geralmente com sabão; no 
segundo dia de tratamento administra 
dois ou três envólucros; no terceiro 
dia, de novo a mesma dose de calome
lanos e um clister: no quarto dia, dois 
ou três envólucros; no quinto dia, água 
de Sedlitz e eventualmente um clister. 
Durante os dias seguintes e até que 
a temperatura desça a menos de 37°,5 
somente se faz a aplicação dum envó
lucro de Priestnitz, administrando uma 
poção expectorante. " 
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Funda-se este autor no emprego dos 
calomelanos como desinfectante, e efei
tos purgativos acrescidos pelo uso dos 
clisteres com sabão. A excitação pro
duzida determina um aumento de se
creção no colon, o que traz como resul
tado a eliminação das toxinas gripais. 

E o envólucro refrigerante, produz 
grande efeito diaforético, aumentado 
em alto grau pela cânfora, conhaque e 
chá. 

Alguns autores são de opinião que 
na gripe se não devem administrar 
purgantes. 

Como medicação antisética' geral 
pratica-se .fazendo a administração das 
soluções salinas e metais coloidais. 

A solução salina muito empregada 
foi a de Hayem: 

Cloreto de sódio . . 5 gramas 
Sulfato de soda . 10 » 
Água destilada . . 1:000 » 

Ou também se pode empregar a so
lução de cloreto de sódio a 7 °/00 cha
mada soro fisiológico. 
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A dose a injectar por via subcu
tânea é de 50, 100, 200 gramas, nas 
vinte e quatro horas, reservando-se a 
via endovenosa para casos de grande 
urgência. 

A solução salina é um estimulante 
do sistema nervoso e circulatório, ex
citando as glândulas e acelerando o 
trabalho de eliminação. Faz lavagem 
ao sangue, libertando assim o organis
mo de toxinas. Restabelece a massa 
de sangue que nas infecções pode es
tar reduzida devido a suores abundan
tes, hemorragias e evacuações diarrei-
cas. 

Alguns autores são de opinião que 
se não deve empregar a velha prática 
das injecções de soro fisiológico ou 
soro de Hayem, porque só momenta
neamente levantam o pulso; são solu
ções que rapidamente são expulsas 
dos vasos, acarretando, com o agrava
mento do doente, uma desmineraliza
ção grande. 

Gowaerts, no seu estudo sobre ane
mia post-hemorrágica dos feridos da 

9 
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.guerra, condena o uso do soro fisio
lógico ou soro de Rayera. Substitui 
cora mais vantagem pelos soros de 
Scliiassi, de maior estabilidade vascu
lar (sem os inconvenientes tóxicos do 
Ringer-Lock), contêm glicose e muitos 
dos sais indispensáveis à vida dos teci
dos. 

O Dr. Azevedo Gomes, num artigo 
publicado no «Diário de Noticias», diz 
que havendo uma profunda intoxica
ção do organismo e daí, pela sua in
fluência sobre o coração e o bolbo, 
apresentarem-nos os doentes a sua 
grande adinamia, propõe como meio 
salvador o emprego de injecções de 
soro glicosado (por via endovenosa, 
ou hipodérmica) para abrir o filtro re
nal e eliminar as toxinas, conjunta
mente com o tratamento local. 

O Dr. Arantes Borges objecta se se 
não poderá, à força do emprego do soro 
glicosado, fazer despontar uma diabe
tes assucarada. E', pois, de opinião 
que se deve dar preferência ao empre
go de outros diuréticos de tanta ou 
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mais valla que o soro fisiológico, e que 
foge a este inconveniente. 

Ura dêJes é a urotropina, que se 
pode empregar como soro glicosado e 
que tem a grande vantagem de tam
bém poder ser empregado por via en
dovenosa e em solutos mais concentra
dos e em dose maior: 1 grama num 
soluto de 10 °/0. 

Loeper e Grosdidier ensaiaram a 
urotropina (2 ou mesmo 3 gramas por 
dia) no tratamento da gripe, no intuito 
de utilizar a sua acção sedativa, anti
térmica e diurética, encontrando con
veniente o seu emprego nas formas 
simples, tóxicas e mesmo nervosas 
sem complicações pulmonares. 

Mas não podemos fazer a antisepsia 
geral, desintoxicar o organismo, lan
çando mão unicamente do filtro renal 
para. a eliminação das toxinas. 

Precisamos, pois, utilizar para este 
íim todos os órgãos vicariantes, pele, 
intestino, pulmão e talvez glândulas 
salivares, fazendo assim um combate 
indirecto da infecção. 
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Aproveitamos as glândulas cutâ
neas, excitando a actividade sudorífera 
da pele, ordenando aos doentes tomar 
sempre muito quentes os líquidos da 
alimentação (água, leite, caldos); be
ber durante o dia infusão de sabuguei
ro ou de jarobandi. 

Empregamos os sudoríferos, como 
os pós de Dower, aspirina, sempre que 
o coração possa reagir contra a intoxi
cação. 

Aplicamos os expectorantes, como 
benzoato de soda, terpina, bálsamo de 
Tolu, etc., para através do parênquima 
pulmonar, quando for possível, fazer 
uma grande eliminação de toxinas. 

Ainda temos outros meios a que 
.podemos recorrer para desintoxicar o 
organismo, como sejam a sangria eos 
abcessos de fixação. 

José Alberto de Faria diz que os 
efeitos que tirou com a sangria não 
foram de tal forma animadores que o 
levassem ao prosseguimento de tal te
rapêutica. 

Ravaut diz que uma sangria de 500 



133 

centímetros cúbicos ou duma série de 
pequenas sangrias repetidas, conjura 
os acidentes do edema supra-agudo do 
pulmão. 

Arantes Borges preconiza-a somen
te nos pletóricos e hipertensos. 

Os abcessos de fixação eram ver
dadeiramente fixadores, sidérantes da 
doença. Fazia-se o abcesso e o estado 
gerai do doente melhorava. Preferia-se 
a face externa da coxa cà face anterior, 
para não prejudicar os movimentos do 
doente. 

Gripe simples, ao fazerem sinais de 
scepticémia, pneumonia gripal e em 
todos os casos de bronco-pneumonia, 
tais eram as indicações. 

Ainda como antisético geral temos 
um recurso valiosíssimo: as resolu
ções coloidais ou fermentos metálicos, 
que foram empregados em grande es
cala. 

A solução salina mais empregada é 
o electrargol, o colargol, sendo o pri
meiro mais empregado, é dum grande 
poder bactericida, bastando duas a 
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três injecções de 10 centímetros cúbi
cos com intervalo de 24 horas e às 
vezes uma só, para que a fase da de
clinação da doença fosse marcada por 
um abaixamento notável de tempera
tura, por um bem-estar geral. 

Pode aproveitar-se qualquer das 
vias subcutâneas, inter-rnuscular ou 
endo-venosa. 

Outro desinfectante geral é o óleo 
canforado, que dava muito bom re
sultado nas formas asfíxicas, por via 
endo-venosa. Geralmente empregava-
-se.na dose de 5 centímetros cúbicos e 
até mais. 

O óleo canforado, àlêm de ser um 
desinfectante geral, é também um tóni-
-cardíaco de grande valia. 

• * # 

Na medicação anti-febril ha um con
junto de meios terapêuticos destinados 
a combater um elementOy sintomático 
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importante na patologia clínica das 
afecções: a febre. 

Podemos "classificar em três grupos 
diferentes os meios terapêuticos diri
gidos contra a febre: 

antipirética - Antitérmica 
— Hipotermisante 

A terapêutica antipirética funda-se 
em combater a febre, combatendo o 
agente patogénico. Ora infelizmente 
o agente da gripe ainda está por des
cobrir, no entanto alguns autores que
rem considerar o sulfato de quinino (') 
como específico, do mesmo modo que o 
é para o paludismo. Outros dizem que 
os efeitos do quinino sobre a febre na 
gripe, sobretudo nos casos em que a 
temperatura é elevada, são nulos ou 
quási nulos. 

(») Era voz corrente no Rio de Janeiro que o qui
nino foi o causador de morrer muita gente, alegando 
que os doentes sentiam zumbido de ouvidos. & Seria 
abuso, sendo a morte por intoxicação? 
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Dubois emprega a quina amarela 
(3 a 4 colheres de chá por dia) que 
reputa superior aos sais' de quinino. 
R. Marron considera estes como in
compatíveis com a aspirina, formando 
um esómoro tóxico, a quinotaxina que 
dá taquicardia e tremores, fazendo pio
rar o estado geral do doente. 

A terapêutica antitérmica procura 
impedir a produção de calor por meio 
de medicamentos. Os mais usados e 
que tiveram grande voga no tratamen
to da gripe foram : antipirina, fen ace
tina, criogenina, piramidon, aspirina, 
sendo esta última muito empregada 
por ter um grande poder sudorífero. 

A terapêutica hipotermizante em
prega meios tendentes a subtrair ca-
Jor ao organismo. Entram nesta cate
goria os excitantes difusíveis, como o 
acetato de amoníaco, o álcool, o éter, 
porque activando a circulação perifé
rica aumentam as perdas de calor. O 
álcool e o acetato de amoníaco estão 
prescritos nos formulários em poções 
bem conhecidas (Poção de Todd, Po-
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ção cordial, Poção de acetato de amo
níaco) e o éter sob a forma de licor de 
Hoffman. A dosagem é de 3 a 6 colhe
res por dia. 

Para baixar a temperatura, o gran
de hipotermizante ainda é a hidrotera
pia, mais geral, mais prática, mais efi
caz e útil. 

A água pode ser aplicada nas pire-
xias sob diversas formas: 

Loções ; 
Lençol molhado; 
Compressas; 
Clisteres; 
Banhos. 

* 

A medicação tónica que procura 
elevar e conservar o dinamismo orgâ
nico, compreende alguns dos medica
mentos já mencionados como a Poção 
de Todd, Poção cordial, etc., as prepa
rações de estricnina. Na gripe é re? 
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comendável estender o uso dos tóni-
cardíacos a quási todos os doentes, 
ainda que do seu exame não dê conhe
cimento de lesão do coração; mesmo 
nos indivíduos fortes cujo coração 
funcionava anteriormente . à doença 
normalmente, são mui frequentes as 
intermitências e síncopes. 

G. Lyon e Huchard aconselham res
pectivamente a digitalis e a digitalina; 
o primeiro em doses fortes e maciça 
logo no começo da doença; o segundo 
em solução a 1 para mil. 

Pode dar-se a preferência à cafeína, 
esparteína, óleo canforado. As prepa
rações arsenicais são empregadas no 
período da convalescença. Entre os 
preparados de arsénico temos o Licor 
de Fowler, o arseniato de soda, o caco-
dilato de soda, o arrenal, etc. 

,* 

Na medicação remineralizante uti
lizamos os glicerofosfatos de cal, de 
ferro e de soda. 
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Lœper preconiza também o óleo 
canforado fosforado na astenia gripa], 
visto a cânfora ser ao mesmo tempo 
um sedativo e um tónico, e o fósforo 
um alimento do sistema nervoso e 
uma substância remineralizadora de 
primeira ordem. 
. Emprega uma solução tio óleo de 
utn miligrama de fósforo e de 20 centi
gramas de cânfora por centímetro cú
bico, injectando um centímetro cúbico 
por dia. Contra-indiea tal tratamento 
a persistência da albuminúria ou a 
existência de complicações hepáticas. 

Seroterapia 

Viole e Kenon empregam o soro 
anti-pneumocócico para evitar as com
plicações do lado do pulmão : um cen
tímetro cúbico de soro em injecção hi-
podérmica, 4 gramas de cloreto de cál
cio em poção e cinco horas depois 40 
centimetres cúbicos de soro. 

O sucesso seria certo quando se ; 
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trata do pneumococo como agente das 
lesões. 

Henrique Aragão (Brasil Meã. n.° 45) 
preconiza com fins terapêuticos uma 
vacina mista com gérmens de associa
ção secundária, contendo em cada 2 
centímetros cúbicos dois biliões de mi
cróbios, sendo seiscentos milhões de 
pneumococos, duzentos milhões de es-
trepto e estafilococos e um bilião de 
diversos gérmens das expectorações 
gripais cultivadas a 37° durante 48 ho
ras em placas de agar sangue (pneu
mococos, bacilos de Pfeiffer, estrepto
cocos, catarralis, diplococos). 

Esta vacina, injectada na dose de 
1 a 2 centímetros cúbicos em adulto 
com 1 a 3 dias de intervalo, diz o 
autor que tem dado resultados favo
ráveis, às vezes sòsinha, outras vezes 
associada a outros meios terapêuti
cos, nas manifestações pulmonares da 
gripe. 

Leyroux, baseado sobre as consta
tações bacteriológicas que dão como 
causadores mais frequentes das com-
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plicações o pneumoeoco, o estreptoco
co e o cocobaeilo, adopta o emprego 
associado de soros anti-pneumocócico, 
anti-estreptocóeico e pfeifferiano. 

Orticoni & Barbier, impressionados 
peias coincidências epidemiológicas en
tre a gripe humana e as epizootias ca
valares observadas este ano, constata
ram, pela hemocuitura em sangue de 
cavalo, a presença de bacilos idênticos 
ou visinhos do bacilo de Pfeiffer que 
isolaram do homem. Um certo núme
ro de doentes humanos, tratados por 
injecções sub-eutâneas de soro de ca
valos convalescentes, deu resultados 
muito favoráveis, que permitem ante
ver um método eficaz de seroterapia da 
gripe humana (Soe. Biol. Paris, 9-XI). 

Dujarrie de la Rivière, baseando-se 
que o agente da gripe é um vírus fil
trante encontrando-se também no san
gue, demonstrou com experiências fei
tas ena si próprio que a doença adqui
rida pela inoculação deste sangue 
actua à semelhança da vacina e dá 
imunidade ulterior. 
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Violle e Luigi Mill empregam o sôro 
e até o próprio sangue do doente em 
injecção subcutânea, retirando por san
gria 25 centímetros cúbicos de sangue 
em seringa esterilizada que acto contí
nuo injectavam sob a pele da região 
antro-externa da coxa. Contam estes 
autores que os resultados benéficos 
são quási imediatos, as dores de cabe
ça desaparecem, a temperatura volta 
ao normal, desaparecendo também a 
depressão nervosa. 

Os laboratórios Connaught da Uni
versidade de Toronto, no Canadá, 
anunciam já a descoberta da vacina 
preventiva da gripe e distribuem logo 
7:000 doses. 

Tratamento preventivo 

O higienista Heekel diz ter-lhe pare
cido que o uso antecipado do arsenical, 
seja qual fôr (arsenitos, arseniatos, ar-
renal, cacodilatos, anseno-benzol), põe 
o organismo em condições de notável 
resistência contra a gripe. Afirma ter 
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observado que as pessoas no uso do 
arsénico ficaram indemnes da gripe. 

Burlereaux et Carmerasse preconi
zam o uso duma injecção de guaiarsina, 
que vem a ser o. cacodilato de guaiacol, 
no começo da infecção, com o fim de 
impedir o desenvolvimento completo 
da moléstia, ou então de a fazer des
aparecer sem deixar consequências de 
maior. 

O Dr. Melo Breyner diz que, devido 
às circunstâncias de ver citado o arse-
no-benzol como tratamento preventivo 
e também o nome de Emery, um dos 
sifilígrafos que em Paris gozam de 
maior ^consideração, levou este autor 
a fazer investigações neste sentido. 

Na Enfermaria de Santa Maria Ma
dalena do Hospital do Desterro, é rara 
a mulher que ali entre sem ter já rece
bido anteriormente uma ou mais injec
ções de «606», de «914» ou de novo-
-arseno-benzol. 

Reinando com intensidade em Lis
boa e desde meados de Setembro de 
1918 a epidemia de gripe, tendo sido 
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até nesta enfermaria que apareceram 
os primeiros casos típicos da moléstia, 
é, no entanto, realmente extraordiná
rio que tão pequeno número de casos 
autênticos aí surgissem. 

O mesmo autor diz que na Enfer
maria de Santa Maria Madalena havia 
aproximadamente 100 camas e que 
apenas 7 mulheres foram transferidas 
para o hospital de isolamento, desde 
o início da epidemia. Seis delas ti
nham sido já injectadas com «914» e 
tiveram apenas a modalidade benigna 
da doença. A única que morreu nunca 
tivera sido injectada com o remédio de 
Ehrlich, nem tomara jamais outro ar
sénico sobre outra forma. 

Refere ainda mais alguns casos 
concludentes: Um tuberculoso, que, 
pelo facto de ser também um sifllitíco, 
estava na quarta injecção intra-venosa 
de novo-arseno-benzol quando, a gripe 
lhe entrou em casa para atacar toda a 
família, vitimando duas pessoas e co
locando outras em estado muito grave, 
apenas este tuberculoso,- que era O 
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mais fraco com lugares de menor re
sistência nos pulmões, foi poupado. 

Outro caso é dum rapaz que tinha 
sido injectado havia pouco tempo com 
«914», o qual pôde escapar à moléstia 
apesar de ter dormido no mesmo quar
to e até na mesma cama, onde no curto 
praso de três dias morre uma criatura 
com a forma grave de pneumonia gri
pal. 

Em minha casa também observei 
um caso que talvez possa atribuir à 
acção preventiva do arsénico. Meu ir
mão, de 25 anos de idade, sofre duma 
psoriasis keratiforme e estava fazendo 
tratamento, tomando arrenal, quando 
a gripe entra em casa para atacar uma 
pessoa de família com a forma bronco-
-pneumónica, gravemente enferma, e 
outras com formas bronquíticas; este, 
porém, apresentou uns sintomas muito 
simples, desaparecendo no fim de três 
dias. 

Outros dizem que os compostos de 
quinino teem uma acção preventiva e 
frenadora sobre as manifestações gri-

10 
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pais, desde que seja dado era dose ele
vada. 

A este respeito apontaremos um 
caso que se dera comigo. Quando tra
balhava no combate à epidemia, dia
riamente, tomava um comprimido de 
bisulfato de quinino. Deu-se, porém, o 
caso de a gripe não me poupar após 
poucos dias de trabalho, com uma for
ma relativamente benigna. £ Poderei 
atribuir esta forma benigna à acção 
preventiva do quinino? 



CAPÍTULO XI 

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS 

i 

Doente M. F., doméstica, casada, de 
35 anos de idade. Diagnóstico : Gripe 
(forma nervosa). 
. Estado actual.—Prostração acentua

da, dores nos membros e corpo, cefa-
lalgias frontais intensas; temperatura 
elevada, 40°,2, raquialgia e delírio. 

Pulso pequeno, hipotenso, frequente. 
Língua saburrosa, avermelhada» na 

ponta e nos bordos, anorexia e obsti
pação. 

Diurese reduzida, com urinas muito 
carregadas. 

História da doença. — Adoecera a 4 
de Outubro de 1918, com cefalalgia, 
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dores generalizadas por todo o corpo, 
zumbido de ouvidos, arrepios, mal-
-estar geral, falta de apetite. 

Antecedentes pessoais. — No ano de 
1913 sofrera de alienação mental. 

Antecedentes hereditários. — Pai al
coólico. 

Evolução. — Desde o dia 4 que os 
sintomas principais da doença não de
sapareceram, antes pelo contrário se 
acentuaram mais, como a prostração, a 
temperatura sempre muito elevada, de
lírio constante ('), querendo saltar pela 
cama fora, sendo necessário empregar 
da parte da família grande vigilância, 
vindo a falecer no dia 13, anuncian-
do-se a morte por descida brusca de 
temperatura. 

Medicação. —Purgante de sulfato de 
sódio, bisuífato de quinino eiíi hós
tias de 0,25 gramas, antipirina, injec-

(') As formas nervosas eram quasi sempre mor-
taîsi O pjof. Pires de Lima observou o mesmo facto. 
(Notas sobre a epidemia gripal). 
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ções.-de óleo canforado (') 5 c. c. de 
manhã e 5 de tarde, loções de vinagre 
aromático, poção de hidrato de cloral, 
poção de Todd. 

II 

Doente J. Carton L, tripulante dum 
vapor inglês, 28 anos de idade. Dia
gnóstico: Gripe (forma torácica-bron-
co-pneumónica). 

Estado actual—Cefalalgias frontais, 
dores por todo o corpo, febre elevada. 

Pulso pequeno e frequente. 
Língua saburrosa, obstipação. 
Diurese pequena. 
Expectoração abundante muco-pu-

rulenta. Ligeiros sarridos de bronqui
te, disseminados nos dois pulmões. 

História da doença. — Adoecera du
rante a viagem de Liverpool ao porto 
de Leixões, no dia 9 de Março, com: 

(') Não pude empregar o electrargol, pois que in
felizmente não se encontrava nas farmácias. 
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arrepios, cefalalgia, vómitos, dores ge
neralizadas, febre elevada, tosse. 

Antecedentes pessoais.—Alcoólico 
(embriagando-se frequentemente com 
wisky). 

Antecedentes hereditários. — Não os 
pudemos apurar. 

Evolução. — Desde o dia 12, data em 
que embarcámos no porto de Leixões, 
o doente apresentava a sintomatologia 
que acima mencionamos. Em 15, a 
temperatura diminuiu para subir de 
novo com agravamento dos sintomas. 
iTosse acompanhada de expectoração 
rósea; na base direita e adiante sarri
dos sibilantes, respiração diminuida, 

:broncofonia, sarridos sub-crepitantes, 
dispneia, dores rio peito e nas costas e 
arrepios. A língua tornou-se mais.sa-
burrosa. 

A pouco e pouco o estado geral me
lhorando, os sintomas ou sinais este
toscópios diminuindo e no dia 3 de 
Abril o doente tivera alta, indo reto
mar o seu serviço como fogueiro do 
vapor. 
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Medicação.—Antes de embarcarmos 
quem fizera a primeira medicação (des
de 9 a 133919) foi o Chief-steward (dis
penseiro). Administráralhe no dia 10 
uma poção composta de leite, óleo de 
rícino e láudano de Sydenham. No 
dia seguinte outra poção composta de 
vinho do Porto, elixir de vitríolo e an
tipirina. Do dia 12 em diante, a nossa 
medicação foi a seguinte: Bisulfato de 
quinino em hóstias de 0,25 gramas, en
faixamento húmido sinapisado, injec
ções de óleo canforado. 

Como a aplicação do enfaixamento 
húmido sinapizado, cataplasmas de 
mostarda e até pincelagens de tintura 
de iodo não nos fizesse obter resultados 
■favoráveis do lado do pulmão, recor
remos à velha prática do vesicatório. 

Também fizemos a aplicação de in
jecções de sulfato de esparteína. 

I I I 

Doente B. T., casado, de 29 anos 
de idade, fabricante. Diagnóstico — 
gripe simples. 
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Estado actual. — Dores generaliza
das, raquialgias, cefalalgias, tosse com 
expectoração, febre elevada (89*). 

Pulso pequeno, hipotenso. 
Língua ligeiramente saburrosa e 

vómitos. Obstipação. 
Diurese um pouco diminuída. 
História da doença.— Adoecera a6-10 

com cefalalgias, dores musculares, tos
se, arrepios, otalgias, suores. 

Evolução. — Com a medicação em
pregada os sintomas batem em retira
da, entrando o doente em convalescen
ça, ficando apenas a astenia vulgar da 
gripe. 

Medicação. — Purgante de sulfato de 
sódio, hóstias de bisulfato de quinino, 
poção de terpina e benzoato de soda. 

Visto. 
O Presidente, 

PIBES DE LIMA. 

Pode imprimir-se. 
MAXIMIANO LEMOS. 



Bibliografia. 

Infecciones ãe Tipo Gripal, pelos drs. Antonio Piga 
e Luís Lamas. 

Annali D'Igieni — 1918. 
Portugal Médico — 1918-19. 
Medicina Moderna — 1918-19. 
Le Progrès Médical — 1918. 
La Presse Médical— 1918. 
Paris Médical— 1918. 
Medicina Contemporânea — 1918-19. 



ERRATA 

Pag. Linha 

27 13 
28 16 
29 . 26 
30 3 
31 5 
31 7 
31 ' 8 
33 17 
35 15 
37 17 
48 4 
70 8 
77 21 
86 8 
120 6 

Onde se II 
discreções 
com 
difinem-na 
característica 
influência 
do 
está 
estava 
frequente 
influência 
influência 
da 
equematização 
cobertas 
esta 

Leia-ie 
descrições 
como 
deflnem-na 
característico 
influenza 
de 
esta 
eslava 
frequentemente 
influenza 
influenza 
dá 
esquematização 
cobertos 
certa 


	DEDICATÓRIAS
	PRÓLOGO
	CAPÍTULO I - O QUE É A GRIPE?
	Definições

	CAPITULO II - SINONÍMIA
	CAPÍTULO III - HISTÓRIA
	CAPÍTULO IV - BACTERIOLOGIA
	CAPÍTULO V - SINTOMATOLOGIA
	Sintomas dependentes do aparelho respiratório
	Sintomas dependentes do aparelho gastro-intestinal
	Sintomas dependentes do aparelho nervoso
	Sintomas cardio-vasculares
	Sintomas dependentes do aparelho génito-urinário
	Temperatura
	Órgãos dos sentidos

	CAPÍTULO VI - EVOLUÇÃO
	CAPÍTULO VII - DIAGNÓSTICO
	CAPITULO VIII - OBSERVAÇÕES ANÁTOMO-PATOLÓGICAS
	CAPITULO IX - PROGNÓSTICO
	CAPITULO X - TRATAMENTO
	Higiene - Dietética - Medicação
	Antipirética - Antitérmica - Hipotermisante
	Seroterapia
	Tratamento preventivo

	CAPÍTULO XI - OBSERVAÇÕES CLÍNICAS
	Bibliografia
	ERRATA

