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A FEBRE NA TUBERCULOSE 

A febre é, sem duvida, o symptoma mais importante da 
tuberculose, aquelle que melhor nos indica a gravidade ou be
nignidade relativa d'esta doença n'tim caso dado. 

«Le t'ait capital est, dans la tuberculose, la presence ou 
l'absence de la fièvre; la fièvre, voilà que domine la situation 
et rend nuls tous nos efforts.» (Peter). 

Mas nem sempre ha febre na tuberculose. É um fado 
muitas vezes observado verem-se indivíduos attingidos de le
sões tuberculosas muito extensas sem terem todavia febre. 

Ha, com effeito, doentes nos quaes se encontram caver
nas consideráveis, sem que seja possível verificar n'elles a me
nor reacção febril; mas, em opposição, outros ha, não menos 
interessantes, «m que a febre apparece com uma intensidade, 
uma facilidade notáveis; surge no meio d'nma saúde em ap-
parencia excellente sem que o exame mais attenlo mostre a 
presença de nenhuma lesão em relação com semelhante mo
vimento febril; nota-se apenas um pouco de som baço no vér
tice do pulmão, um pouco de sopro, alguns sarridos de 
bronchite e diarrhea. 

Estas formas de tuberculose febril simulam um embara
ço gástrico, uma febre typhoïde, porque a febre não é acom
panhada nem de tosse, nem de lesões pulmonares especiaes. 
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A confusão è, pois, possível e talvez mais frequente do 
que se julga. 

E' a esta forma de febre que se dá o nome de pre-
tuberculosa. 

I I ' l t H i : I ' l i l i l l C l l U C I O H I 

Esta febre denomina-se ainda febre tuberculosa infec
ciosa aguda, typho-bacillose, febre bacillar prétuberculosa de 
forma typhoïde, febre d'incubaçao ou prégranulica da tuber
culose. 

O quadro clinico seria análogo, como dissemos, ao da fe
bre typhoïde; ha todavia nuances symptornaticas que permit-
tem differençar estas duas doenças. 

I.° — O traçado thermico offerece na febre d'incubaçao 
tuberculosa oscillações mais consideráveis, mais irregulares, e, 
segundo Cuffer, o movimento febril acompanha-se d'uma sen
sação extrema de calor que não está em relação com a eleva
ção real da temperatura. 

2."—Na febre typhoïde o pulso é em geral parallelo á 
temperatura, ao passo que na febre prégranulica é sempre 
proporcionalmente mais elevado que a temperatura, cuja fiu-
ctuação não segue. 

3.° — A ausência completa ou quasi completa de catar-
rho intestinal, pharyngeo, laryngeo e bronchico, de albuminu
ria, é propria da febre prégranulica. Billet accrescenta que 
n'esta não ha nem epistaxis nem zumbido d'ouvidos. 

4.°— Não ha manchas róseas lenticulares na febre pré
granulica. 

5.° — A anemia globular é extremamente pronunciada 
na febre prégranulica. 

6.° — A administração do sulfato de quinina é efflcaz con-
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tra a febre da dothienenteria, e não contra a prégranulica, 
que não cede senão á antipyrina. 

7.° —A febre prètuberculosa acompanha-se muito fre
quentemente de suores ; emquanto que na febre typhoïde a 
pelle é antes secca, acre, mordicante. 

8.° —A febre prètuberculosa apresenta por vezes o typo 
inverso, isto é, mais elevada de manhã do que á tarde ; mas 
este signal è de pouca confiança, porque na febre typhoïde 
pôde também existir o mesmo typo febril. 

Depois d'algumas semanas a febre prégranulica termina 
de différentes maneiras. 

A maior parte das vezes o doente succumbe, e á auto. 
psia não se encontram senão lesões mínimas, um baço volu
moso, algumas raras granulações cinzentas, amareilas, disse
minadas no vértice do pulmão, na pleura e nas meninges ; em 
outros casos, o doente cura-se como se tivesse tido a febre 
typhoide, depois d'um tempo mais ou menos longo. 

Pôde ainda morrer d'uma meningite tuberculosa, d'uma 
tysica chronica ulcerosa, em virtude do progresso da febre ou 
d'uma localisação especial da tuberculose. 

Ha nos graphicos da temperatura na febre prètuberculosa 
trez pontos muito notáveis : 

1.°—A rapidez com a qual a febre attinge pontos ele
vados desde o segundo ou terceiro dia ; em alguns casos mes
mo eleva-se a 40° desde o primeiro. 

Esta rapidez na ascensão thermica é muito rara na febre 
typhoide. 

2.° —A irregularidade extrema do traçado thermomelri-
co, simulando a febre intermittente, o que é bem raro na do 
thienenteria. 

3." — Esta febre cede rapidamente sob a influencia da 
antipyrina. 
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De tudo isto resulta que, sempre que estejamos em pre
sença d'uma febre de typo irregular, nos devemos prevenir 
contra a possibilidade d'nma tuberculose incipiente. 

IWKKJ2 TUBERCULOSA 

Além da febre prétnberculosa, que vimos descrevendo, 
outras ha que Jaccoud refere ás diversas alterações do pa
renchyma pulmonar : ás funeções granulosas — febre de gra
nulação (tuberculose miliar aguda); ás poussées inflammato-
rias —febre d'inflammaçao ; á ulceração do tecido pulmonar — 
febre d'ulceração ou d'excavaçac ; á reabsorpção dos produ
ces sépticos contidos nas cavernas — febre de reabsorpção ou 
febre hectica. 

Estas ultimas formas são particulares á tuberculose chro
nica. 

Typos febris 

Strumpell distingue cinco typos febris : 
1.° —Estado sub-febril: a temperatura da manhã é nor

mal, ha uma ligeira febre á tarde que não ultrapassa 38°,5 e 
se mantém ordinariamente entre 37°,8 e 38°. 

Isto indica que o processo tuberculoso está em activida
de, mas que segue uma evolução lenta; o prognostico é re
lativamente bom, os doentes são susceptíveis de melhorar, 
mas não experimentam nunca um bem-eslar completo. 

2.°—Febre continua: esta febre não se observa, por as
sim dizer, nunca durante toda a evolução da tuberculose vul
gar, mas é relativamente commum no periodo inicial das tu
berculoses de principio brusco e pôde preceder a apparição 
dos signaes physicos da doença. 

Indica ordinariamente uma marcha rápida. 
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3." — JFebre rémittente : este typo é caracterisado pela 
remissão matinal da febre, remissão que não vae nunca até á 
normal (oscilla de 38°,5 a 39°,5 ou 40°); indica uma marcha 
rápida, e tem com a febre heclica o prognostico mais sombrio. 

4.°— Febre hectica intermittente que indica um pro
gresso continuo da doença, tanto mais rápido quanto mais ele
vada fôr a temperatura da tarde. 

Quando altinge 40°, o prognostico é muito sombrio; abai
xo d'esté grau, uma sobrevivência mesmo longa è possível e 
os doentes podem melhorar. 

5.°—Forma irregular, na qual o graphico da tempera
tura è absolutamente irregular; é esta forma de febre que 
comporta o prognostico mais sombrio, a terminação fatal mais 
rápida. 

Assente sobre outra base, admitte Roussy um certo nu
mero de typos febris. 

«Comparando, diz elle, os différentes doentes pertencen
tes ao mesmo grupo febril, tanto debaixo do ponto de vista dos 
diffferentes phenomenos que apresentam (signaes physicos, si-
gnaes de sensibilidade, signaes de nutrição) como debaixo do 
ponto de vista da doença, nós temos notado que cada lypo 
febril representa um aggrupamento natural dos casos obser
vados, não somente sob o ponto de vista da temperatura, mas 
ainda uo que diz respeito ao conjuncto dos phenomenos que 
se podem observar. 

E' certo que para sèr completo o estudo, implicaria in
vestigações anatomo-pathologicas profundas sobre as nuances 
que podem existir entre as lesões, sobre a sua associação, so
bre a sua extensão, sobre a reacção dos tecidos sãos, dos te
cidos perituberculosos, e, para esgotar o assumpto, seria 

, preciso também examinar a variação de intensidade dos virus 
por investigações bacteriológicas ; este seria um trabalho que 
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suppunha resolvidas todas as questões relativas á historia na
tural e pathologica da tuberculose». 

Quando se toma a temperatura de tuberculosos chronicos 
durante muito tempo, vê-se que o traçado da temperatura é 
regular e constante, ou irregular e variável. 

D'aqui duas espécies de typos febris. Os typos regulares 
comprehendem temperaturas normaes e febris, medias e in
termittentes, correspondendo ao que se pôde chamar typos 
apyreticos, contínuos sub-febris ou rémittentes, intermittentes, 
intensos. 

Nos typos febris irregulares, ou as irregularidades são 
constantes, é o typo de variações irregulares, frequente, ou as 
irregularidades periódicas, typo de variações regulares; por 
vezes as irregularidades são raras, por vezes, pelo contrario, 
muito frequentes, e, o que ha d? notável, é que o traçado da 
temperatura não muda, ainda mesmo quando haja uma locali-
sação extra-pulmonar (péritonite tuberculosa, ulcerações iutes-
tinaes, tysica laryngea, etc.) 

Isto é fácil de comprehender porque se sabe que, salvo 
o caso de granulia, são as localisações pulmonares as que im
plicam o máximo de virulência da febre; no pulmão o virus 
tuberculoso não tem uma acção limitada, é todo o apparelho 
que é interessado e a lesão pulmonar basta para imprimir á 
febre os caracteres que ella apresenta. 

Pelo que diz respeito ás localisações intestinaes, aggra-
vam o prognostico, diminuindo.os meios de reparação e por 
consequência a resistência do organismo. 

Quanto ás complicações de toda a ordem que podem, no 
apparelho respiratório vir juntar-se á lesão pulmonar, Lebert 
sustenta que podem modificar a curva thermica, mas passa
geiramente, voltando esta brevemente ao typo febril primitivo. 

Vejamos os différentes typos clínicos de Roussy : 



7 

Typos regulares 

I.0 —Typo apyretico-Durante todo o curso da doença 
nunca ha febre; é o que pôde existir de melhor para um tuber
culoso, e o prognostico n'este caso é eminentemente favorável-

2.° —Typo sub-febril ligeiramente rémittente.— Este 
lypo apresenta-se no principio da tuberculose ou no curso de 
lesões bastante avançadas, mas limitadas, reagindo os doentes 
d'uma maneira variável, uns pouco, outros por uma forma 
mediana ou um pouco exaggerada (febre dos congestivos, dos 
arthriticos). 

3.* — Typo continuo. — Este lypo acarreta um prognos-
lieo muito grave, não tanto por causa da febre, como pela 
natureza das lesões a que corresponde ; acompanlia-se d'uma 
reacção extrema e arrasta a morte a breve praso. 

Pôde mostrar-se desde o principio, no meio ou no fim 
da tuberculose chronica. 

Vè-se sobretudo nas formas graves, broncho-pneumoni-
cas, etc., intercalando-se'por vezes no meio das oscillações 
da febre hectica, annunciando, quer uma complicação terminal, 
quer a extensão súbita do processo infeccioso até aqui locali-
sado ao pulmão. 

4.° — Typo intermittente de grandes oscillações. -— Este 
typo comprehende geralmente o que se chama a febre hectica 
dos tuberculosos, e encontra-se no período das cavernas. 

Esta febre acompanha-se de grandes calefrios e de suores 
extremamente abundantes, que deixam o doente depois de 
cada accesso, qne principia d'ordinario ás 5 horas da tarde e 
termina á 1 ou 2 horas da manhã, n'iim estado de fraqueza 
considerável. 

E' a peior forma de febre na tuberculose, a que annun-
cia a terminação fatal mais rápida. Gonsidera-se hoje como 
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uma febro de reabsorpção, uma febre séptica, por injecção se
cundaria do ou dos pulmões tuberculosos. 

Ha ainda um outro lypo de febre tuberculosa intermit
tente, parecendo ligada á evolução das lesões tuberculosas do 
principio, quando ainda não ha cavernas, e que ao contrario 
do outro typo grave, permitte estabelecer um prognostico es
sencialmente benigno. 

Esta febre foi muito bem descripta por Weill. 
, Algumas vezes durante um estado febril ligeiro e conti

nuo vê-se installai- bruscamenle uma febre francamente inter
mittente, que dura 5 a 6 mezes e mesmo mais e que se ca
ractérisa por grandes oscillações entre 37°,5 e 39",5, podendo 
algumas vezes chegar a 40°,5 á tarde. Excepcionalmente as 
variações de temperatura são menores. 

O traçado d'esta febre assemelha-se ao d'uma febre in
termittente quotidiana ; começa o accesso ordinariamente ás 2 
horas da tarde, attinge o máximo ás 6 e desce á normal á 
meia noite ou 2 horas da manhã. 

Esta febre tem ainda particularidades medicas: não é 
acompanhada de nenhum mal-estar, nem calefrio, nem cepha
lalgia, nem prostração ; os doentes pódern lcvantar-se, comer 
com bom appetite e digerir bem; o somno è bom, e o doente 
acorda de manhã com uma sensação de bem-estar e de frescura 
que corresponde ao período d'apyrcxia. 

E' esta uma febre qne attinge quasi sempre 40° e que 
evoluciona sem que o doente se aperceba d'isso; o estado ge
ral conserva-se bom e o doente engorda. 

A descripção clinica d'esté estado febril pôde resumir-se 
em duas palavras: febre intermittente quotidiana de grandes 
oscillações, não resentida pelo doente e correspondendo a uma 
suspensão da evolução tuberculosa, e mesmo a uma modifi
cação favorável de todos os phenomenos. 
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Esta febre intermittente benigna parece ser uma febre 
tuberculosa; contrariamente á febre hectica, que pôde ser 
considerada como devida á penetração no systema sanguíneo 
e lymphatico dos productos solúveis, sépticos ou pútridos for
mados ao nivel das cavernas, das ulcerações bronchicas, por 
micróbios que alli se desenvolvem secundariamente, esta fe
bre intermittente benigua parece ligada ao desenvolvimento 
do bacillo de Koch nos pulmões. 

Mas ella corresponde a uma forma especial da tubercu
lose ; parece mostrar que o processo mórbido è detido, que 
o foco tuberculoso não produz já a infecção do organismo ; 
annuncia a volta completa á apyrexia e á saúde. 

DJ resto, também na febre typhoïde a transformação do 
typo febril continuo em typo intermittente, a apparição do 
chamado estado ampbibola, são consideradas muito justamente 
como modificações felizes do cyclo febril. 

Parece, pois, que as grandes oscillações thermicas indi
cam o esgotamento dos germens pathogenies ou o augmento 
dos meios de defeza do organismo, anuunciaudo em todo o 
caso a apyrexia próxima ; mas, para que se possa fazer esta 
aflirmação, é necessário que esta febre appareça e evolucione 
independentemente de qualquer complicação. 

Detenhamo-nos um pouco no estudo da febre hectica, que 
é, como vimos, a peior forma de febre que apparece na tu
berculose. 

F E B R E H E C T I C A 

Esta febre pôde apparecer no curso da tuberculose em 
todos os períodos, mas a sua frequência maior vè-se por oc 
casião do amollecimento dos tubérculos ou quando as cavernas 
já estão formadas. 

O seu principio é essencialmente variável, umas vezes 
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lento, outras brusco ; e d'um dia ao dia seguinte vê-se a tem
peratura soffrer as grandes oscillacões tão características da 
febre hectica. 

No periodo d'estado os seus caracteres são : 
1.° —Febre intermittente de grandes oscillacões que vão 

do 37° de manhã a 40° á tarde, apresentando algumas vezes 
o typo inverso de temperatura ; febre que sobrevem pelas 4 
horas da tarde e termina ás 2 horas da manhã. 

2.° —Febre que se acompanha em breve d'uma decadên
cia particular e rápida do organismo, com suores extrema
mente abundantes, que, longe de terem o caracter de crise 
favorável que annuncia ou acompanha a defervescencia nos 
accessos febris ou no fim das doenças agudas, são sempre 
n'esta febre o indicio do enfraquecimento e da ruina gradual 
dos doentes. 

A sua terrível influencia tem sido notada por todos os 
clínicos, cuja importância teem mesmo exaggerado, accusa» 
do-os de produzirem um enfraquecimento rápido. 

Na realidade elles .-ão prova e não causa d'esse enfraque
cimento. 

Se estes suores contribuem para a decadência progressi
va do doente, não é tanto pelas perdas que lhe fazem soffrer, 
como pelas sensações desagradáveis que lhe acarretam, pela 
perda do somno e pela fadiga. 

Estes suores são profundos, parciaes ou geraes, muitas 
vezes colliquativos, com diarrheas por vezes extremamente 
abundantes. 

3." — Febre acompanhada de calefrios, de bater dos den
tes e de frequência do pulso. 

Mais tarde chega o periodo de tysica, de consumpção, 
com suores cada vez mais abundantes, sêde permanente, diar
rhea, marasmo esquelético, pelle collada aos ossos, olhos en-
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terrados nas orbitas, músculos atrofiados, desapparição total 
do elemento gorduroso, substilrido por edema, queda dos ca-
bellos, das sobrancelhas, da epiderme ; e no meio d'esta rui
na só subsistem a intelligentia, a sensibilidade e algumas ve
zes a esperança. 

Outras vezes, porém, apparece um delírio tranquillo que 
vem subtrahir o doente ás ultimas angustias 

Na febre hecliea o pulso está muito em discordância com 
a temperatura ; é sempre muito frequente, mesmo na apyre-
xia e até quando durante a remissão matinal a temperatura 
está abaixo da normal ; accelera-se um pouco e torna-se mais 
duro durante o período paroxystico, a sua frequência e a sua 
pequenez augmentam com os progressos da hecticidade e, 
quando esta chega ao fim, o pulso torna-se filiforme e quasi 
impossível de contar. 

As urinas na febre hectica são raras, podendo haver cri
ses de polyuria, coradas, frequentemente albuminuricas e gly
cosurias. 

Desde o emmagrecimento do doente nola-se uma phos-
phaturia e uma chloruria intensas, excepto no caso de haver 
complicação inflammatoria ; mais tarde os phosphatos e chlo-
retos diminuem. 

O sangue apresenta também alterações na febre hectica, 
consistindo em uma diminuição notável da sua massa, na di
minuição do numero dos glóbulos vermelhos, na frequência e 
abundância dos microcytos e macrocyto?, na riqueza menor 
em hemoglobina e na frequência da leucocyiose, sobretudo 
quando se produz uma complicação phlegmasia. 

O peso especifico do sangue, segundo Hammerschlag não 
é diminuído senão quando o doente está muito cachetico. 

Os caracteres chimicos do sangue são pouco conhecidos: 
o que mais frequentemente se nota é uma ligeira alcalinidade» 
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pobreza em matérias gordas, em glucose e em chlorelo de 
sódio. 

D'uma maneira geral, ha diminuição de todos os princí
pios sólidos, excepto do pbosphato de cal. 

Também se lêem encontrado no sangue outros micró
bios além do da tuberculose.: streplococco, staphylococco, 
pneumcoocco, etc. 

Marcha, duração c terminação da febre 
tuberculosa 

A marcha da febre na tuberculose, e principalmente da 
febre hectica, é essencialmente variável : umas vezes persiste 
muito tempo com os mesmos caracteres, enfraquecendo o 
doente cada vez mais ; outras vezes então evoluciona com uma 
grande rapidez. 

A duração é também muito variável: casos ha em que a 
febre persiste durante toda a doença, outros em que a febre 
sobrevem de quando em quando; assim como ha uma forma 
de febre intermittente benigna, ha outras muito graves que 
evolucionam ii'um praso de tempo muito variável, ordinaria
mente muito curto. 

Seja qual fôr a evolução, quando a terminação tiver de 
sèr fatal, vem a morte por cachexia progressiva, com asphy
xia lenta, precedida d'um leve delírio tranquille 

Diagnostico 

O diagnostico impõe-se na maior parte dos casos: appa-
rece-nos um tuberculoso que apresenta grandes oscillaçõos 
de temperatura com suores profusos e calefrios, diminuição 
da quantidade das urinas, e o diagnostico estabelece-se imme-
diatamente. 
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Una sô caso nos pôde embaraçar, o de um tuberculoso 
actual tendo tido antigamente febres intermittentes; o traba
lho de destruição da tuberculose pôde despertar os accessos 
intermittentes, os quaes simulam um traçado de febre hectica. 

Para fazer o diagnostico differencial ê necessário precisar 
a hora á qual tem logar o accesso febril, que é de preferencia 
de manhã na febre intermittente, e á tarde na febre hectica ; 
além d'isso também a efficacia da administração do sulfato de 
quinina nos fará pôr o diagnostico de febre intermittente, a 
não efficacia o de febre hectica. 

Acerca do diagnostico entre a febre typhoïde e a prétu-
bercnlosa, já quando tratamos d'esla, indicamos quaes são os 
elementos de que nos podemos servir para esse fim. 

As febres septicemicas, a infecção purulenta, a febre uri-
nosa, serão facilmente diagnosticadas graças aos commemora-
tivos e aos pheuomenos que as acompanham. 

Prognostico 

O prognostico da febre na tuberculose é extremamente 
variável. Ella constitue um signal do mais terrível presagio : 
não só revela a existência d'um trabalho mórbido cuja evolu
ção conduz a uma terminação fatal, mas ainda precipita a 
ruina, exaggerando as perdas do organismo ; activa as com
bustões intersticiaes, queima em pura perda os materiaes de 
reserva, exaggera os desperdícios, perturba o somno e os 
actos digestivos ; altera os elementos anatómicos, impõe ao 
pulmão doente e aos músculos respiradores um trabalho ex
cessivo ; em uma palavra, abrevia os progressos da con-
sumpção. 

A cifra da temperatura, diz Jaccond, dá a medida do dis
pêndio febril ; e, como este é uma causa poderosa de con-
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sumpção, ha um incontestável proveito em o supprimip ou 
restringir. 

Pôde todavia estabelecer-se uma distincção : a febre que 
se acha ligada ás poussées granulosas ou aos accidentes in-
flammalorios, não é ameaçadora por si mesma; cessa com a 
poussée que a originou, e não é pelo seu augmente ou dimi
nuição que a doença se aggr.iva ou melhora, mas porque a 
cansa que a produziu se modificou d'uma maneira prejudicial 
ou favorável. 

Gomquanto nós não conheçamos ainda bem nem a natu
reza nem o agente da infecção que origina a febre hectica, as 
analogias que ella apresenta com as febres de suppuração fa-
zem-nos todavia snppôr que ella é o resultado d'uma auto-in-
fecção do organismo^ e que esta auto-infecção. que é produzida 
provavelmente pelo contheudo pútrido das cavernas e que 
vem ajuutar-se á infecção bacillar, tem uma influencia singu
larmente desfavorável sobre a evolução da tysica pulmonar. 

Na grande maioria dos casos, quando um tuberculoso 
apresenta febre, sobretudo febre persistente com grandes os-
cillações, pôde presagiar-se a morte do individuo em um breve 
praso. 

Pathogeula 

E' a pathogenia da febre na tuberculose assumpto ainda 
muito debatido, tanto para a forma aguda como para a forma 
chronica. 

Tuberculose aguda.—Aqui ha somente uma erupção de 
granulações abundante e quasi simultânea em todos os ór
gãos, sem grandes vestígios d'inflammaçâo e com febre simu
lando a febre typhoide. 

A que é devida esta febre? A uma intoxicação pelo virus 
tuberculoso, á passagem dos bacillos da tuberculose para o 
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sangue e á sua propagação pelo systema sanguíneo e lym-
phatico? 

E' possível que assim seja. A descoberta dos bacillos no 
sangue mostra-nos d'uma maneira evidente como se faz a ge. 
neralisação da tuberculose, mas não nos explica todavia a fe
bre d'uma maneira nítida. 

Se bastasse a presença de bacillos no sangue para expli
car a febre da granulia, deveria poder-se reproduzir a doença 
e o mesmo typo de febre em animaes, injectando-lhes sangue 
d'um doente atacado de tuberculose aguda. 

Experiências n'este sentido teem sido feitas, mas com 
resultado negativo. 

Devemos não vêr na febre da granulia senão um sympto-
ma em relação com graus diversos de virulência dos bacillos? 

E, se assim fosse, quaes seriam as causas que poderiam 
produzir esses diversos graus? 

Seria o estado de vitalidade do bacillo ou o do organis
mo invadido? 

Não seria ainda o modo de penetração e de diffusão dos 
micróbios no organismo? 

Seria muito interessante a solução d'esté problema, mas 
infelizmente ainda hoje nos é desconhecida. 

Tuberculose chronica.—Se a pathogenia da febre nas 
formas agudas da tuberculose é ainda muito obscura, na for
ma chronica, apesar dos numerosos trabalhos publicados, não 
está feita ainda completa luz. 

Outr'ora, a febre hectica era considerada uma febre tu
berculosa, dependente exclusivamente do bacillo de Koch. 

Hoje a febre hectica não é já uma febre tuberculosa : é 
uma febre de reabsorpção, uma espécie de septicemia provo
cada por infecções secundarias sobrevindas no decurso da tu
berculose ; considera-se como devida á penetração no systema 
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sanguíneo e lymphatico, quer dos próprios micróbios, (stre

ptococco, staphylococco), quer dos prodnctos solúveis sépticos 
ou pútridos formados nas cavernas, nas ulcerações bronchicas 
ou pulmonares pelos saprophytas que alli se desenvolvem se

cundariamente. 
Estas ideias são relativamente recentes ; todavia já al

guns auctores tinham pensado em attribuir a febre hectica dos 
tuberculosos, a consumpção que se nota n'estes doentes, a uma 
affecção mixta. 

Zicgler na sua Anatomia Pathologica é muito cathegorico 
a este respeito. 

Eis o que elle diz: 
«O que é preciso notar expressamente na tuberculose é 

que o bacillo não é tudo n'esta doença, mas que a par d'elle é 
preciso tomar em grande consideração a frequência das asso

ciações microbianas e das infecções secundarias. N'ellas reside 
todo o prognostico da tuberculose e são ellas que tornam a 
doença grave na maior parte dos casos». 

A' mesma conclusão chegam outros auctores baseando

se na marcha tão particular da tuberculose chronica. 
Não é, corn effeito, surprehendente e digno do fixar a 

attenção vêr ás vezes longas series de poussées febris no curso 
da tuherculose chronica sem que nenhum signal sthetoscopico 
possa explicalas? 

Não é frequente observar no periodo terminal da tuber

culose chronica uma febre heclica ao mesmo tempo que a 
suppuração rápida dos focos pulmonares e mesmo das por

ções de parenchyma até então sãs, e tudo isto passandose 
em indivíduos que teem desde muito lesões tuberculosas nos 
pulmões e bacillos nos escarros sem que o seu estado se ti

vesse notavelmente perturbado? 
W, pois, natural admittir que n'estes casos existe um 
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segundo factor mais importante que o primeiro, e é certo que 
este novo elemento é bastante poderoso para produzira morte 
em indivíduos nos quaes a tuberculose tinha affectado até en
tão uma marcha chronica. 

Partindo d'eslas ideas, teem-se feito investigações nos es
carros e tèm-se encontrado n'elles coccos, streptococcus, sta
phylococcus; teem-se também feito cortes d'orgâos tubercu
losos em indivíduos tendo morrido com febre hectica, os quaes 
revelaram em alguns casos streptococcus. 

Basta reflectir nas condições em que se encontra uma ca
verna tuberculosa, encerrando uma secreção stagnante emi
nentemente alterável e em communicação com os bronchios e 
com o ar exterior, para conceber ti possibilidade d'infecçôes 
secundarias vindo addicionar-se á infecção tuberculosa. 

Strumpell chama também a at tenção para as infecções 
secundarias no curso da tuberculose ulcerosa; para elle a maior 
parte das poussées iuflammatorias que se observam em volta 
dos focos tuberculosos amollecidos seriam o resultado da acção, 
não do bacillo da tuberculose, mas dos micrococcus phlogoge-
nicos contidos nas cavernas, e que estes processos phlegmasi-
cos seriam a principal causa da febre dos tuberculosos. 

Strumpell faz também gosar um certo papel á reabsor-
pção dos productos solúveis accumullados nas cavernas. 

Maragliano sustenta a mesma theoria. Para elle o conjun
c t dos symptomas que caracterisam o período ulceroso da 
tuberculose pulmonar, a febre hectica, o emmagrecimento, os 
suores, derivaria não da acção do bacillo da tuberculose, mas 
da intervenção de micróbios estranhos, sobretudo dos micró
bios da suppuração que se encontram nas cavernas e na ex
pectoração ; tralar-se-hia n'este caso «d'uma nova doença, uma 
infecção purulenta, transformando a tuberculose em tysica, 
em septicemia chronica». 
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Petruschky admitle também que na tuberculose uma ver

dadeira septicemia vem complicar a doença, produzindo a fe

bre hectica dos tysicos nue, pelas suas exacerbações vesperaes 
bruscas, as suas remissões matinaes, se approxima por vezes 
nitidamente das febres de suppuração, sendo todavia certo 
que esta febre dos tysicos não apresenta d'ordinario nem a 
agudeza nem a vehomencia da Iinfecção puruenla ou puerperal. 

Explica esta particularidade pela fraca virulência dos slre

ptocoocos encontrados nos cadáveres dos tysicos. 
Para interpretar os. períodos, por vezes longos d'apy

rexia, que nos tysicos alternam com os períodos febris, Pe

truschky admitte que a febre se exalta sobretudo quando os 
productos purulentos permanecem e se accumulam n'uma ca

verna ; quando a caverna se esvasia e elimina o seu contheu

do, a febre cessa. 
Jakowski examina sangue de tuberculosos com febre he

ctica, obtido por picada no dedo; faz com elle preparações 
microscópicas e culturas em gélose e gelatina, e na maior 
parte dos casos (8 vezes em 9) encontra um desenvolvimento 
de staphylococco branco ou dourado ou streptococco pyogeni

co, sós ou associados uns aos outros. 
Straus colheu também sangue em 13 tuberculosos, che

gados ao 3.° período da doença e apresentando a febre hectica 
característica. 

Empregou para isso um processo que consiste em aspi. 
rar o sangue directamente, e com os maiores cuidados d'ase

psia, na veia da prega do cotovello por meio d'uma seringa 
de Pravaz. 

Em alguns dos doentes fez mesmo duas colheitas, uma 
durante a exacerbação vespéral, outra durante a remissão ma

tinal ; fez culturas em gélose e em caldo, collocando em se

guida os tubos na estufa a 37.° 
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«E' impossível, diz Straus, não sermos impressionados 
pelas differenças entre os resultados regularmente negativos 
obtidos por mim e os de Jacowski, que, cultivando uma sim
ples gotta de sangue, colhida por picada no dedo. obteve 8 
vezes em 9 casos uma cultura de streptococco ou de staphy-
lococco. Receio bem que estes resultados positivos tão cons
tante e facilmente obtidos não sejam senão a consequência 
d'uma falta de tectinica; quanto aos streptococcos encontrados 
no sangue recolhido do cadaver, esta averiguação não pôde 
ser registada senão com grande reserva, dada a facilidade da 
penetração post-mortem d'estes micro orgauismos no sangue 
e nos tecidos. 

liu julgo, pois, que até novas provas não ha logar de 
considerar a febre hectica dos tuberculosos como sendo devida 
a uma septicemia produzida pelo streptococco ou pelo staphy-
lococco; não nego a possibilidade da penetração d'estes micro
organismos na circulação geral no curso da tuberculose pul
monar, mas esta penetração, longe de sôr a regra, é pelo con
trario inteiramente excepcional, e não poderia por consequên
cia sèr considerada como a verdadeira causa d'um phenomeno 
tão commum como é a febre hectica na tuberculose ; quando 
o exame bacteriológico revela no sangue a presença de stre
ptococcos, staphylococcus ou pueumococcos, trata-se ordina
riamente d'infecçoes extremamente graves, de pneumonias 
mortaes e de resultado fatal imminente, emquanto que a febre 
hectica dos tuberculosos pôde observar-se, como se sabe, du
rante muitos mezes. 

De resto, as ulceras tuberculosas do pulmão comportam-
se até certo ponto como as ulceras d'outras regiões, as ulce
ras chronicas da perna, por exemplo, que, a não sêr em con
dições especiaes, offerecem uma solida barreira á invasão dos 
micróbios da suppuração; o que nós sabemos das proprieda-
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des da tuberculina basta para nos dar ideia do poder pyreto-
genico dos productos de secreção e de desintegração do baciilo 
da tuberculose. E' aqui, sem duvida, que é preciso procurar 
a causa principal da febre hectica dos tysicos ; citarei, a este 
respeito, uma observação do professor Leyden, que, baseado 
em razões sobretudo clinicas, se insurge egualmenle contra 
o papel exaggerado attribnido ás infecções secundarias na tu
berculose. Elle faz notar com razão que a febre é particular
mente intensa na tuberculose miliar aguda, a qual, na maioria 
dos casos, é devida só ao baciilo de Koch som associação d'ou-
tros micróbios. 

Mais recentemente, Splengler «'um trabalho feito sob a 
direcção e a instigação de Koch examinou um numero consi
derável de escarros de tysicos chegados a diversos períodos 
da doença e apresentando formas diversas da infecção tuber
culosa. 

Splengler recommenda diversos processos para o exame 
da expectoração, na qual é por vezes difflcil encontrar micro
organismos ; préconisa em particular a digestão dos escarros 
por meio da pancreatina em dissolução na glycerina, digestão 
que deve sèr feita na estufa e não durar mais de 24 horas. 
Ao fim d'esté tempo a expectoração, por muito fibrinosa ou 
mucosa que seja, forma um sedimento no qual a investigação 
dos micro-organismos é faéil. Para as culturas que praticou, 
escolheu sempre o centro do escarro que provém quasi segu
ramente do pulmão. 

As conclusões geraes do trabalho de Splengler são que 
as infecções secundarias são extremamente frequentes no curso 
da tuberculose, e que não ha senão um pequeno numero de 
casos d'esta doença que sejam indemnes d'essas infecções, 
d'entre as quaes a mais frequente o a mais grave é a strepto
coccic. 
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O que parece bem estabelecido é qne os coccos pyogeni-
cos gosam um papel importante na evoluçio da tuberculose. 

Actuam infectando secundariamente um organismo cuja 
resistência está já enfraquecida. Quando esta infecção attinge 
um pulmão, apresentam-se nos escarros, não só micróbios do 
pús, mas ainda um augmento dos bicillos tuberculosos; este 
facto pôde ser devido a que a associação d'un novo micróbio 
favoreça a pullulação dos bacillos tuberculosos, ou a que, em 
virtude da suppuração, estes sejam postos em liberdade. 

O pulmão é, pois, a sede d'uma symbiose microbiana em 
que os différentes micróbios se unem entre si, vegetam e mor
rem, e é u'dla que é preciso procurar a explicação da febre-

Tratamento 

A apparição da febre na tuberculose não só modifica no
tavelmente a evolução da doença, mas introduz também na 
therapeutica uma alteração importante. 

«Baixar a temperatura dos tub u-culosos, dizia Lasògue, 
é começar a curál-os». 

Toda a febre na tuberculose deve, pois, sêr combatida, 
quer seja symptomatica ou não. 

A febre é por si mesma um processo de consumpção. Li
vrando o doente da febre, subtrahimol-o a um trabalho de 
desnutrição rápida que, abandonado a si mesmo vae precipitar 
a consumpção; diminuímos além disso a duração da interru
pção no tratamento geral ; salvaguardamos as fuucções gás
tricas, prevenindo tanto quanto possível o desenvolvimento 
d'um estado dyspeptico que viria aggravai- consideravelmente 
a situação. 

Mas nem toda a febre tem na tuberculoso a mesma signi
ficação. 
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Em um momento qualquer da doença a febre pôde sèr 
ligada ás formações granulosas primitivas ou secundarias que 
se realisam nos pulmões ; ordinariamente é intermittente, quo
tidiana, de accesso vespéral, eom os trez estados mais ou me
nos nitidamente pronunciados ; a declinação tem logar de noi
te, bem antes da manhã. 

Excepcionalmente o accesso tem logar de manhã cedo e 
é á tarde que se encontra o minimo thermico ; é o typo 
inverso. 

Esta forma pôde ser rémittente com uma grande remis
são matinal ; mas isto não se vê senão nas formações granu
losas secundarias, em uma época avançada da doença. 

Esla forma é a chamada febre de granulação ou de tu-
berculisação. 

Ainda n'um momento qualquer da doença, a febre pôde 
ser ligada ao desenvolvimento de.focos pneumonicos ou bron-
oho-pneumonicos, tuberculosos ou não; esta febre é rémit
tente, dura tanto quanto a inflammação intercurrente, e não se 
distingue pelos seus caracteres da febre symptomatica d'nma 
broncho-pneumonia primitiva. 

E' a febre de inflammação. 
A partir do periodo do amollecimento dos tubérculos, 

duas outras formas de febre podem appareeer na tuberculose. 
Uma parece ligada ao trabalho ulcerativo mais ou menos 

rápido de que resulta a formação das cavernas ; é rémittente, 
de exacerbação vespéral como a precedente, talvez com remis
sões matinaes menos pronunciadas. 

E' a febre d'ulceraçao ou de excavação. 
Emfim, desde o priucipio da phase de amollecimento até 

ao fim da doença, apparece a outra forma que parece sêr li
gada á reabsorpção dos productos sépticos contidos no pul
mão; é intermittente, d'accesso vespéral, ou intermittente de 
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typo duplo quotidiano, sobrevindo o primeiro aceesso pelas 
ouze horas ou meio dia. 

Pôde também sêr rémittente com uma remissão matinal 
que. com quanto não chegue á temperatura normal, é bastan
te pronunciada para que nos mostre uma difference d'um grau 
e meio a dois graus entre a temperatura da manhã e a da 
tarde. 

N'uma e n'outra variedade, intermittente e rémittente, 
pôde haver um ou mais calefrios no principio do accesso, no 
fim do qual apparocem snores muito abundantes. 

E' a febre de reabsorpção ou febre hectica. 
Infelizmente a febre é o symptomi mais rebelde aos 

agentes medicamentosos, porque estes agentes não teem acção 
sobre as lesões pulmonares que produzem a febre. 

A febre hectica não cede nem ao repouso, nem aos ou
tros meios; só a febre devida á infecção bacillar pôde ceder 
muitas vezes sob a influencia d'um tratamento em que os me
dicamentos Um um pequeno papel. 

A febre ligeira que não excede 38" a 38°,5 e só apparece 
á tarde é a mais susceptível de tratamento; o repouso pro
longado, no leito, pôde só por si fazòl a desapparecer. 

Em lodos os casos, o accesso vespéral é menos intenso 
quando o doente se conservou em repouso absoluto, respi
rando ao ar livre. 

O repouso é absolutamente necessário quando ha febre ; 
uma marcha, mesmo muito curta, sobretudo durante as horas 
que precedem immediatamente o accesso, augmenta sempre 
a temperatura. 

Póde-se, de resto, prever a febre, porque uma tempe
ratura que de manhã está abaixo da normal, indica quasi com 
certeza que um accesso sobrevirá á tarde. 

Quando a temperatura attinge 388,5 a 39° desde as 11 
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horas da manhã e impede a alimentação, o repouso não basta 
já e eslamos auctorisados a empregar os antithermicos medi
camentosos. 

Sobre a efíicacia d'estes diversos agentes andam divididas 
as opiniões. 

A antipyrina, o mais ensaiado de todos os medicamentos 
antithermicos na tuberculose, não vale nada ou quasi nada se
gundo uns, é um medicamento precioso segundo outros. 

A antipyrina tem sido accusada de provocar numerosas 
perturbações, taes como suoros profusos, seguidos d'uma sen
sação de fraqueza, por vezes de vómitos. 

É verdade que a antipyrina produz por vezes estes ef-
feitos; mas parece qne a causa d'isso reside na má e indevida 
applicação do medicamento. 

Não devemos dar a antipyrina quando a febre ó quasi 
continua, quando se mostra desde manhã e attingo á tarde 
um máximo muito elevado (40°); não a devemos dar em 
doses massiças com o fim de fazer descer a temperatura á 
normal. 

E preciso dar a antipyrina. como diz Daremberg, não 
para baixar a temperatura, mas para a impedir de subir. 

'Eis o modo d'administraçâo da antipyrina preconisado 
por Daremberg : 

«Quando a febre apparece ás 2 horas da tarde e termi
na perlo das 7, é muito fácil cortál-a. Se não excede 38» das 
5 ás 7 horas, basta dar 0*r,75 d'anlipyrina ás 3 horas e meia. 
Se a temperatura attinge 38" ás 3 horas e 3$°,5 ás 6, é pre
ciso dar 0*r,78 d'antipyrina uma hora antes da refeição do 
meio dia e repetir esta dose ás 3 horas. Se a temperatura 
attinge 38°,S ás 4 horas e 39° ás 6, e preciso levar as duas 
doses a um gramma. 

«Se a febre se prolonga até ás 9 horas da noite, é ne-
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cessario dar 1 gramma d'antipyrina ás 11 horas da manhã e 
repelir a dose ás 2 horas e meia e ás 6 da tarde. Gousegue-
se assim, com uma dose maxima de 3 grammas d'antipyrina, 
cortar uma febre que não comece senão depois do meio dia. 
Reduz-se a febre a um máximo de 38° nos peiores casos, e 
fnrtam-se os doentes ás penosas sensações febris. Mas se a 
febre começa perto das dez horas da manhã e termina a uma 
hora avançada da noite, mesmo com 4 grammas d'antipyrina, 
diflicilmente se conseguirá cortál-a ; será preciso algumas ve
zes attingir 5 grammas e dar a ultima dose perto das 10 ho
ras da noite se a temperatura attinge ainda 37a,7. D'outra 
forma a febre não será senão retardada ; produz-se durante a 
noite e o doente dorme muito mal ou transpira abundante
mente. Quando a febre existe desde as 8 horas da manhã, at
tinge um máximo do 40° e não tem senão uma curta remis
são nocturna, é absolutamente inutil prescrever os antither-
micos. 

«Em alguns doentes a temperatura sobe com uma tal 
rapidez que é preciso dar a antipyrina tomando a tempera
tura todas as horas desde o principio do acce-so febril para 
que se não dè o medicamento quando a febre é muito eleva
da, porque então se provocariam suores ou vómitos. Assim, 
para estes casos, formulei a regra seguinte : 

Administrar-se-ha a primeira dose d'antipyrina antes que 
o thermometro tenha attingido 37°,6; depois dar-se-ha um 
novo gramma todas as vezes que em uma hora o thermome
tro tenha subido mais de 3 décimos. 

«Convém dar a antipyrina uma hora antes ou 2 horas 
depois das refeições ; poder-se-ha mistural-a com bicarbona
to de soda ou agua de Seltz, para evitar os pesos de estô
mago. 

As doses de 2 a 5 grammas d'antipyrina podem sêr con-
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tinnadas com vantagem durante vários mezes, pois que al
guns doentes deixam de comer e de dormir desde que sus
pendem o uso dos antipyreticos, porque são muito penosa
mente impressionados pelas sensações febris. 

«Na tysica rápida não se pôde obter uma desapparição 
da febre, porque as elevações thermicas attingem por vezes 
ura grau e meio em uma hora e não se pôde então graduar 
as doses de maneira a evitar os suores profusos e os vómi
tos; mas póde-se proporcionar aos doentes uma manhã razoá
vel fazendo-lhes absorver 2 grammas d'antipyrina ás 8 horas 
da manhã, e elles então comem bem ás 9 horas ; depois ou
tros 2 grammas ás 11 horas e meia, e comem muito bem á 
meia hora; JI febre apparece perto das 3 horas, mas é abso
lutamente impossível combatêl-a antes da manhã do dia se
guinte. Algumas vezes é bom cessar a administração dos an-
lithermicos durante alguns dias; actuam melhor quando se 
volta ao seu uso. Se a febre diminue e tende a desapparecer, 
é bom continuar durante vários dias, 7o centigrammas d'an
tipyrina antes do meio-dia. Esta dose basta para proporcio
nar aos doentes bons dias e boas noites. 

«A dose d'uma gramma d'antipyrina pôde ser substituí
da por 0sr,23 iïaiitifebrina ou 0^,30 de phenaoetina. Póde-
se dar correntemente 2 grammas d'uni ou d'outro d'estes 
medicamentos em 24 horas, e nunca se observará accidente 
algum se se administram antes da elevação da temperatura, 
segundo o methodo que acabo de indicar. Nunca observei a 
cyanose de que tanto se tem faltado e que é devida provavel
mente a uma maneira defeituosa d'administrar o medicamen
to. Algumas vezes o uso dos antithermicos não impede que 
o doente experimente entre as 4 e S horas uma sensação de 
frio e um quinto de tosse, sem elevação de temperatura». 

O sulfato de quinina tem também sido empregado para 
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combater a febre na tuberculose, podendo sêr vantajosamente 
substituído pelt bromhydrato, cuja acção irritante sobre a 
mucosa gástrica é muito menor. 

Na administração dos saes de quinina é necessário reali-
sar estas duas condicções: uso pouco prolongado e effeito util 
do medicamento. Seguir-se-ha, pois, o methodo de Jaccoud, 
cujo principio é o seguinte : 

«Fazer coincidir a acção completa da dose, tanto quanto 
a eliminação o permitte, com a hora que precede a exacerba
ção ou o desenvolvimento da febre ; e como, em média, é 
depois d'um intervallo de 6 horas que se mostra todo o effei
to antithermico da quinina, è preciso dar-se o medicamento 7 
horas antes do momento do accesso, e administrai o por for
ma que a dose total seja dada no espaço de 15 a 30 minu
tos, o máximo. 

No primeiro dia deve dár-se de dez em dez minutos um 
cachet com 0*='r,50 de sal de quinina até perfazer 2 grammas. 

Se a baixa thermica da tarde não attinge Io, dà-se ainda 
l&r,50 no segundo dia da mesma maneira. 

Qualquer que seja a cifra thermica da tarde do segundo 
dia, se não ultrapassa a da manhã, é preciso dar i gramma 
em 2 doses com dez minutos d'intervallo no terceiro dia. 
Suspende-se a administração do medicamento durante '\ dias, 
para se recomeçar segundo as mesmas regras, se fôr neces
sário». 

A quinina parece sêr util na febre da tuberculisação, 
mas só no caso de formações granulosas primitivas, e na fe
bre d'inflammaçao. 

Não deve sêr administrada a doentes que tenham apre
sentado anteriormente phenomenos dyspepticos assim como 
áquelles em que o mau estado do appetite e das funeções di
gestivas façam receiar a sua apparição, porque esta medica-
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ção, para ser efficaz, necessita sêr prolongada, e em taes ca
sos provocaria graves desordens gástricas. 

A quinina não produz senão um abaixamento passageiro 
da temperatura, e ainda assim mesmo, á custa de nauseas, 
zumbidos d'ouvidos, etc., o que faz com que boje o seu em
prego no tratamento da febre da tuberculose esteja quasi 
abandonado. 

O acido salicylico tem também sido empregado no tra
tamento da febre na tuberculose, sobretudo da febre hectica. 

É preciso dar-se uma dose verdadeiramente activa, mas 
não tão forte que produza perturbações cerebraes, o que se 
tornaria uma imperiosa contra-indicação; é preciso evitar tanto 
quanto possível a sua acção irritante sobre a mucosa gástrica. 

O acido salicylico deve sêr dado em natureza em cachets 
de Osr,SO e de modo que a dose total seja administrada no 
intervallo de uma ou meia hora, conforme a quantidade. 

A sua administração deve estar terminada 4 horas antes 
do momento da exacerbação. 

As doses devem sèr de 1 a 3 grammas, dando-se no pri
meiro dia 2 grammas, no segundo 1 gramma e meio e no 
terceiro um gramma. 

O seu uso deve sêr prolongado até que d'um dia ao ou
tro se não.observe abaixamento thermico. E' conveniente, 
todavia, depois de ter administrado o acido salicylico durante 
3 dias, suspeudèl-o por egual tempo. 

Depois da administração de cada cachet, devemos fazer 
ingerir um copo d'agua para atténuai- a acção do medicamen
to sobre a mucosa gástrica. 

Quando o acido salicylico não é supportado pelo doente, 
quando produz gastralgias e vómitos, devemos substituil-o 
pelo .salicylate de soda na dose de 4 a 6 grammas, seguindo 
o mesmo methodo que para o acido salicylico. 
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0 alcool em doses moderadas ê muito util nos febrici
tantes; é tanto mais indicado quanto a alimentação dos doen
tes se torna mais difflcil e a perda de forças mais pronun
ciada. 

As loções frias, seguidas de fricções com alcool, dão aos 
doentes uma sensação passageira de bem estar. 

As applicações locaes de gayacol teem sido ensaiadas 
por vários medicos com resultados satisfatórios. 

Fazem-se n'uma extensão de 10 a 15 centímetros pin
celadas com 1 gramma a 1 gramma e meio e mesmo 2 gram
mas de guayacol crislallisado que se liquefaz pelo calor no 
momento em que se vae fazer a sua applicação. Cobre-se em 
seguida a pelle com tafetá gommado. 

Para obter um effeito ântithermico pronunciado é neces
sário empregar o guayacol puro, sem assoeiação de glycerina. 

O seu modo d'acçao foi attribnido por Guinard á excita
ção dos nervos periphericos transmittindo-se por via reflexa aos 
centros thermogenicos ; mas este modo de acção não é o úni
co que deve sêr invocado, porque o guayacol é absorvido (Li-
nossier e Lanois); a temperatura baixa rapidamente um ou 
mais graus em seguida a estas pinceladas que, todavia, teem 
inconvenientes, porque determinam suores muito abundantes, 
deixam ao doente um gosto desagradável m bocca, e deter
minam além d'isso muitas vezes tumefacção e erythema. 

Estas pinceladas são contra-indicadas no periodo d'amol-
lecimento e de formação das cavernas porque podem determi
nar accidentes graves de collapso e mesmo, segundo Bard, 
produzir a morte. 

Em summa, são somente úteis contra a febre tubercu
losa pura, contra a que é devida á formação de novas granu
lações. 

A acção antithermica das pinceladas de gayacol manifes-
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ta-se uma hora depois da sua applicação, attingindo o seu 
máximo 3 horas depois. 

A temperatura sobe depois, e ao fim de cinco a sete ho
ras, retomou a cifra habitual. 

Convém notar que a elevação thermica pôde sêr excessi
va, e que, em certos casos, á acção depressiva sobre a tem
peratura succède uma hyperhemia reaccional que prejudica a 
situação dos doentes. 

À creosoto está também indicada no tratamento da fe
bre, como no tratamento da doença. 

É sobretudo eífícaz nas febres de excavação e de reab-
sorpção. 

A dose média a administrar é de 80 centigrammas a I 
gramma. 

Exceder esta dose será expor o doente a perturbações 
digestivas, a hemoptyses, a 'poussées tuberculosas novas. 

A sua administração devo fazer-se em pilulas, ou melhor 
no óleo de fígado de bacalhau. 

PÛ.:I evitar a acção da creosoto sobre o estômago póde-
se administrál-a pela via rectal. 

Revillet emprega a fórmula seguinte : 

Agua 200 grammas 
Greosola pura 2 a 4 » 
Óleo d'amendoas doces 25 » 
Gemma d'ovo n.° 1. 

Podemos, segundo Chabaud, empregar a agua distillada 
eomo vehiculo da creosoto dada em clyster, com a condicção 
de empregar a creosoto pura. 

O abaixamento da temperatura prodnz-te ao fim d'uma 
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hora e pôde ir até 2 graus ; acompanha-se de suores profu
sos, d'uma sensação penosa de frio. 

Nos tuberculosos febricitantes não devemos attingir a 
dose de 3 a 4 gramrms. porque assim poder-se-hia provocar 
o collapse 

O tratamento medicamentoso das poussées febris conges
tivas è puramente causal. 

Os antirnoniaes são ainda empregados por alguns me
dicos, ainda que Laennec tenha emittido duvidas sobre a sua 
efficacia. 

É o tártaro stibiado o mais empregado de todos elles. 
Fonssagrives dava-o na dose de 20 a 30 centigrammas n'uma 
poção contendo xarope diacodio, agua de louro-cerejo, ele, 
que o doente tomava ás colheres de sopa de hora a hora; o 
gelo permittia sustar os vómitos. 

Segundo Bucquoy, a medicação stibiada dirige-se ás com
plicações inflammatorias tão communs no período intermediá
rio ao primeiro e segundo grau da tuberculose. 

Emprega o tártaro stibiado mas em dose menor que 
Fonssagrives. 

Começa pela dose de 10 a 15 centigrammas e obtém ra
pidamente a tolerância, depois reduz a dose diária a 5 centi
grammas. 

Se a diarrhea ou o estado nauseoso persistem todavia, é 
necessário suspender o tratamento. 

A revulsão é hoje feita exclusivamente pelas ventosas 
seccas que se podem repetir sem inconvenientes e cujo em
prego é sempre seguido d'uma modificação momentânea fa
vorável. 

A medicação stibiada sô será empregada nos doentes ain
da vigorosos; nos outros casos é preferível empregar a ipeca 
que se administra sob a forma de pó (1 a 2 grammas) n'uma 
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poção gommosa, ou sob a forma de pó de Dower na dose de 
50 a 60 cenligrammas. 

A um tuberculoso que apresente febre e accidentes con
gestivos é preciso impôr-lhe o repouso absoluto no leito e 
abrir as janellas, modificando também a alimentação que de
verá eompôr-se de leite, ovos e sueco de carne. 

Gomo vemos, os agentes medicamentosos são incapazes 
de produzir um abaixamento completo e duradouro na febre 
da tuberculose. 

É ainda o tratamento hygienieo o mais util no tratamen
to d'esté symptoma. 

O repouso absoluto e a ventilação são, como já vimos, 
capazes em muitos casos de só por si produzirem a extineção 
da febre ; mas, se não bastam em lodos os casos, o auxilio 
que prestam aos agentes medicameniosos é bem evidente em 
todos elles. 

É necessário que todo o tuberculoso passe a maior parte 
do seu tempo ao ar livre e ao sol, porque a oxygenação dos 
seus pulmões por um ar puro incessantemente renovado é 
condicção indispensável para a cicatrisaçâo das lesões. 

Nada ha que valha tanto como a ventilação continua e a 
exposição á luz para prevenir a tuberculose; nada é superior 
a estes meios quando se trata de combater uma tuberculose 
confirmada. 

Todo o tuberculoso deve viver ao ar livre quer de dia, 
quer de noite. 

De dia, devo permanecer desde pela manhã até á tarde 
sob um abrigo qualquer, protegido contra o vento e os raios 
solares demasiado ardentes, mas largamente aberto; de noite, 
deve conservar as janellas lambem abertas. 

«As janellas devem ser abertas, mesmo de inverno, diz 
Bouchard. 
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«Paia se obter mais facilmente a submissão dos doentes, 
é necessário mandar abrir as janellas d'um quarto contíguo, 
cujas portas de communicação com o quarto do doente esta
rão largamente abertas. 

«0 doente furtar se-ha ao resfriamento, conservando-se 
sufíicientemente coberto. Pôde estar vestido no leito, com a 
cabeça coberta, pelo menos durante o inverno. 

«Somente quando chover, ou tiver chovido no dia, fica
rá a janella fechada porque o ar húmido é nocivo aos tuber
culosos.» 

A exposição ao ar livre, além do seu magnifico effeito 
sobre a febre, sobre a anorexia, etc., influe enormemente so
bre o estado moral do doente, o qual sente pouco a pouco 
renascer a esperança. 

Sob a influencia da ventilação continua, as lesões repa-
ram-se, podendo mesmo as cavernas cicatrisar, a expectoração 
diminue ou cessa, os suores cessam egualmente e os bacillos 
podem desapparecer dos escarros. 

Os casos bem evidentes de tuberculoses curadas devem 
attribuir-se inquestionavelmente a acção benéfica do tratamen
to hygienico. 



PROPOSIÇÕES 

ANATOMIA —Conhecendo a anatomia da bexiga é fácil explicar a 
pollakiuria diurna dos calculosos. 

PHYSIOLOGIA — As funcções activas da economia precisam de ser 
intermittentes para se conservarem no domínio da physiolo-
gia. 

MATERIA MEDICA —O effeito antithermico dos banhos frios é so
bretudo devido á sua acção diurética. 

PATHOLOGIA EXTERNA — Prefiro as injecções mercuriaes solú
veis por via hypodermica no tratamento da syphilis. 

OPERAÇÕES —A intervenção tardia nos tumores malignos é pre
judicial. 

PARTOS — O grau de toxicidade urinaria é um elemento precioso 
para o diagnostico da gravidez ? 

PATHOLOGIA INTERNA—No estado actual da sciencia, só a hy
giene é capaz de curar a tuberculose. 

ANATOMIA PATHOLOGICA—Toda a metrite é d'origem infec
ciosa ? 

HYGIENE—Cumpre reduzir a grande percentagem de tuberculo
sos no Porto, garantindo ar e luz ás classes pobres. 

PATHOLOGIA GERAL—Na etiologia das nephrites muito cabe aos 
venenos de elaboração gastro-intestinal. 

Visto.—O Presidente, Imprima-se. 

Alberto d Aguiar Br. Souto 
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