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A microbiologia dispensa já hoje os mais pres
timosos serviços ao exercieio da medicina. Nin
guém pôde negar o auxilio que ella presta ao exa
me clinico para o estabelecimento do diagnostico 
e, por conseguinte, do prognostico, bem como a 
luz que projecta sobre a etiologia e, por conseguin
te, sobre a prophylaxia e a hygiene. São unanime
mente reconhecidos os admiráveis resultados da 
transformação que ella operou na therapeutica ci
rúrgica e obstétrica. 

Actualmente, como diz Grancher, um cirurgião 
que crê na antisepsia e a pratica, sabe que a sup-
puração, a erysipela, a septicemia, etc., etc., não 
apparecem senão onde os germens existem. Hoje 



o cirurgião jâ não accusa o fio muito apertado da 
sutura, ou o acaso, mas o coccus ou o vibrião es
pecifico que elle conhece, que elle receia, e que 
afasta da ferida com cuidado escrupuloso. E a sua 
mão, guiada pelo conhecimento dum facto preciso 
de microbiologia, tornou-se ao mesmo tempo mais 
ousada e mais segura. 

As doenças epidemicas, contagiosas e virulen
tas conservaram-se até uma epocha muito visinha 
de nós um verdadeiro opprobio para a medicina. 

Pasteur, estabelecendo sobre bases solidas a 
natureza viva do contagio, projectou sobre a medi
cina uma luz nova e inesperada. A microbiologia, 
ensinando ao medico quaes o microorganismos 



que são a causa da doença, em que condições elles 
penetram e se desenvolvem no nosso organismo, as 
modificações que sobre a sua vitalidade e, por con
seguinte, sobre a sua virulência operam différentes 
agentes physicos, chimicos e ainda biológicos, põe 
á sua disposição valiosíssimos elementos para a 
prophylaxia e cura das doenças d'esta natureza. 

Adoptamos o plano seguinte: 
Na primeira parte expomos, o mais rapidamen

te possível, alguns conhecimentos sobre os micró
bios, accentuamos a sua importância pathogenica; 
estabelecemos a legitimidade duma prophylaxia e 
therapeutica antisepticas. Em seguida fazemos algu-



mas considerações sobre antisepsia nas suas appli-
cações á cirurgia e á medicina. 

Ao arcarmos com assumpto tão vasto e tão 
complexo, bem sabíamos que o não poderíamos tra
tar convenientemente ; faltava-nos a competência e 
faltava-nos o tempo; como, porém, na escolha d'as-
sumpto para a nossa dissertação procuramos lançar 
mão dum cujo estudo nos fosse o mais util possí
vel, apresentou-se-nos este como d'uma importância 
de primeira ordem. 

Julho de 1888. 

QA. Sousa "Pereira. 



OS MICRÓBIOS 

Caracteres geraes dos micróbios—A sua multiplicação 
e evolução — Concorrência vital — Modo de transmis
são e penetração no organismo — Papel pathogenico 
— Especificidade mórbida —Ptomainas e leucomainas. 

Sob a denominação de micróbios, expressão 
primeiro estabelecida por Sedillot e actualmente 
de todos bem conhecida e geralmente adoptada, 
comprehendem-se certos organismos que occupam 
os últimos degraus da escala dos seres vivos e que, 
profusamente espalhados em toda a natureza, tan
tas vezes se tornam os mais acérrimos inimigos do 
homem. 

A pathogenia do grande grupo de doenças de
nominadas infecciosas encontrou nos trabalhos no
táveis de microbiologia, executados por um grande 
numero de experimentadores, entre • os quaes so-
bresahem Pasteur, Koch, Davaine, Chauveau, Cohn, 
etc., uma interpretação já hoje incontestável para 
algumas d'ellas e muito provável para todas, Essa. 
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interpretação consiste em considerar taes doenças 
como obra dos agentes parasitários, denominados 
micróbios. 

La méthode de culture de micro-organismes, 
inaugurée et perfectionnée par le genie de Pasteur, 
apportait à la doctrine bactérienne de la fermenta
tion et des maladies virulentes la certitude la plus 
absolue, (i) 

As.propriedades morphologicas d'estes seres 
monocellulares não se apresentam sempre constan
tes, immutaveis, de modo a servirem para os cara 
cterisar. Pelo contrario, sabe se que certos micro
organismos revestem formas diversas durante a 
sua evolução, de modo que se apresentam globula
res ou diversamente filamentosos nos estados suc-
cessivos do seu crescimento. 

Essas variações tem sido obtidas mesmo ex
perimentalmente, submettendo os a condições de
terminadas de nutrição. Ella está, por conseguinte, 
dependente das variações do seu meio, e talvez mes
mo d'uma determinada evolução cyclica. 

A morphologia não é, pois, uma base segura 
para a sua classificação ; esta virá por certo a de-
duzir-se da sua physiologia. 

Isto mesrno comprehendia Bucholtz, quando 
sustentava que a identidade morphologica das ba
ctérias não provava de modo algum a sua identi
dade physiologica. 

Os micro-organismos rodeiam-nos por toda 
a parte, encontram-se no solo, nas aguas e no 
ar, em todo o nosso meio ambiente, n'uma pala
vra. E', porem, muito variável para os différentes 
logares a proporção em que elles se encontram. 
Assim, Miquel observou a sua ausência completa 
a uma altitude de dois mil metros, reconheceu que 

(1) Cornil ot Babes—Les bactéries—1886, 
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elles existiam n'um a proporção de 0,8 por metro 
cubico d'ar junto ao lago de Tunde, de jbo no ar 
do parque de Moutsouris, de 5:5oo no ar da rua 
Rivoli, de 11:000 nas enfermarias de cirurgia do 
hospital de la Pietié, em numero de 64:000 n'um 
litro d'agua de chuva, de 248:000 n'um litro d'agua 
de Vanne e em numero de 80 milhões na agua dos 
esgotos extrahida em Clichy. (1) 

A nutrição e o crescimento dos micróbios es
tão dependentes d'uina serie de condições que di
zem respeito principalmente ao meio nutritivo, á 
temperatura e á presença ou ausência d'oxigenio 
livre. 

Os meios nutritivos, mais convenientes á vida 
e pullulação dos micro-organismos, são as infusões 
vegetaes e os caldos; podem todavia desenvolver-
se e operar fermentações em meios artificiaes que 
não contenham alem da materia fermentecivel senão 
saes mineraes puros, de composição conhecida, co
mo demonstrou Pasteur. (2) 

A agua é um elemento necessário para a vida 
microbiana ; o estado de seccura é muitas vezes 
sufficiente para lhes determinar a morte, ou pelo 
menos a suspensão de desenvolvimento. Essa in
fluencia, porém, é muito variável para as différen
tes espécies microbianas, e, se é certo que ella é 
bastante para impedir a vitalidade dos micróbios 
adultos, não succède outro tanto com os seus ger
mens ou esporos, que podem conservar-se por muito 
tempo no estado de seccura, recuperando toda a 
sua energia evolutiva desde que mudam as suas 
condições. 

Este facto tem toda a importância para a com-
prehensão da perpetuidade das doenças, a qual é 

(1) Miquel—Les organismes vivants de l'atmosphère, 
(2) Cornil et Babes Obr. cit. 



16 

realisada por esses germens, que em virtude da 
sua estructura especial possuem um extraordinário 
grau de resistência a todas as influencias nocivas. 

Entre as condições, que mais influencia têm 
sobre a vida dos micróbios, é necessário citar a. 
presença ou ausência d'oxigenio livre. Umas espé
cies não vivem sem a presença d'esté gaz, outras 
são destruídas por elle. 

D'aqui provem a divisão dos micróbios em 
aeróbios e anaeróbios, estabelecida por Pasteur. 

Outros ha que vivem em qualquer das duas 
• condições, são aeróbios e anaeróbios; taes são o 

saccharomices ceriviciae e o penicillum glaucum. 
Fazendo viver este ultimo aerobicamente elle 

não é fermento e não produz alcool á custa d'um 
liquido assucarado; obrigando-o a viver anaerobi-
camente torna-sc fermento e produz alcool á custa 
do seu liquido de cultura. E' isto que levou Pas
teur a dizer que la fermentation est la vie sans air. 

As variações thermicas têm ainda uma influen
cia accentuadissima sobre a vida microbiana. 

Todos os micróbios, como todos os seres vi
vos, têm um óptimo, um minimo e um máximo de 
temperatura, em que o seu desenvolvimento attinge 
o grau mais elevado, ou pelo contrario se suspende 
completamente. Esses extremos variam, porém, 
com a phase da vida do micro-organismo ; a resis
tência ao calor ou ao frio d'uni micróbio adulto é 
muito inferior á do seu esporo, á similhança do 
que já dissemos com relação ás variações hygro-
metricas. 

A temperatura, á qual a maioria dos micróbios 
se desenvolve melhor, é, comprehendida entre 20o e 
35°, sendo variável o grau thermico mais conve
niente ás différentes espécies. 

Para certos micróbios uma pequena variação 
na temperatura, a que elles normalmente vivem, é 
bastante para os esterilisar : assim, a bacteridia de 
Davajnç não precisa para a sua completa estenli-
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sacão mais de 48o durante i5 minutos; uma tem
peratura de 42o ou 43o é sufficiente para esterilisar 
o bacillus anthracis; sabemos o que succède com 
a bacteria carbuncolosa que não vegeta em cultu
ras, cuja temperatura seja inferior a i6n ou superior 
a 44o. 

Em outro logar veremos a importância, que es
tes conhecimentos têm já hoje nas suas applicações 
á therapeutica e á hygiene. 

Alem das condições já ennumeradas, das quaes 
está mais dependence a vitalidade dos micro-orga-
nismos, outras ha que possuem também uma in
fluencia mais ou menos poderosa sobre elles: taes 
são a luz, a pressão e o movimento impresso ao 
meio em que elles se encontram. 

Reservamo nos para estudar em outra parte a 
acção, que as substancias chamadas antisepticos têm 
sobre a vida dos micróbios. 

Os modos de reproducção dos micróbios, se
gundo os trabalhos de Pasteur, Cohn, Bilbroth e 
Koch, podem reduzir-se a dois: por scissiparidade 
e por formação de esporos. 

D'estes o segundo é o que mais attenção nos 
merece, pois que os esporos em virtude de possuí
rem uma dupla membrana, constituída externamen
te por cellulose e internamente de natureza gordu
rosa, gosam, como já dissemos, d'um poder de re
sistência muito superior ao dos organismos que os 
geraram. São elles que, assistindo muitas vezes in
cólumes á destruição completa da sua espécie adul
ta, vão atravez do espaço e do tempo lançar as ba
ses d'uma nova geração em terreno e em condições 
propicias. 

N'esta forma de vida latente, tão refractária ás 
causas destruidoras, se encontrará talvez a explica
ção do inesperado apparecimento de doenças c epi
demias, em condições por vezes tão excepcionaes, 
que fazem pensar na espontaneidade mórbida. 
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Quando estudamos a reproducçáo dos micro
organismos, o que não pôde deixar de nos impres
sionar é a extrema rapidez da sua multiplicação. 

Cohn, estudando esta questão, observou que no 
fim de duas horas as duas bactérias, em que se ti
nha dividido uma bacteria mãe, tinham já adquiri
do o desenvolvimento da primeira, e davam por se
gmentação origem a quatro outras, que no fim do 
mesmo espaço de tempo se multiplicavam egual 
mente. Se não houvesse obstáculo a este desenvol
vimento, se as proprias bactérias não entrassem 
em concorrência á medida que o seu numero se 
tornava extremamente avultado, prejudicando-se 
mutuamente, a primeira ao cabo de três dias teria 
sido o tronco d'ùtna geração de 4.772 bilhões, cujo 
pezo seria de 7.500 toneladas! 

Similhante observação fez Pasteur, e, segundo 
um calculo idêntico, ao fim de vinte e quatro horas 
ter-se-hiam formado dezeseis milhões de cellulas, 
provenientes de uma cellula mãe. 

D'esté modo se explica a infecção rápida do 
organismo em seguida á inoculação d'uma peque
níssima quantidade de substancia virulenta. 

Para que esta prodigiosa pullulação se dê, é ne
cessário que o agente virulento encontre as condi
ções mais propicias para o pleno exercício da sua 
vitalidade ; se essas condições se não realisam, se o 
meio é mesmo pouco próprio para a vida do micró
bio, a sua reproducçáo é embaraçada e pôde mesmo 
ser completamente suspensa. Todas as influencias 
nocivas á vitalidade dos micróbios são egualmente 
perniciosas á sua reproducçáo. 

Mais adiante veremos a importância que para 
a therapeutica resulta d'esté conhecimento, pcrmit-
tindo-lhe encarar a questão da cura das doenças de 
natureza microbiana sob um outro ponto de vista 
que não o da destruição dos micro-organismos, mas 
o da suspensão mesmo temporária da sua pullula
ção. 
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Alem das circumstancias acima apontadas, que 
têm uma notável influencia sobre a vitalidade dos 
microorganismos, outras ha de não menor impor
tância, e que resultam da influencia que estes seres 
exercem uns sobre os outros — concorrência vi
tal dos micróbios. Quando no mesmo meio nutriti
vo se encontrarem espécies différentes, ou quando 
esse meio tenha servido para a cultura da mesma 
ou différente espécie microbiana, o desenvolvimento 
dos micróbios é então notavelmente prejudicado. 
Da concorrência vital, que se estabelece entre mi
cróbios de espécies différentes existentes no mes
mo meio, resulta um obstáculo manifesto á sua 
pullulação e ao exercício da sua actividade. 

Os effeitos d'essa concorrência variam ainda 
segundo elles são collocados simultaneamente ou 
successivamente no mesmo meio de cultura. Quan
do se desenvolvem simultaneamente observa-se que 
as différentes espécies se reúnem em colónias dis-
tinctas, separadas, sem tocarem as colónias visi-
nhas. Se as colónias são muitas e se o meio nutri
tivo é limitado, essas colónias ficam reduzidas a es
treitos limites. 

«Cela se conçoit sans peine, puisque chaque 
germe trouve pour se développer un terrain plus 
restreins. (i) 

•- Quando se desenvolvem consecutivamente, a 
acção reciproca de uns sobre outros é então mui
to mais manifesta. O primeiro micróbio desenvol
vido actua de dois modos différentes sobre o que 
vem depois: i.° pela sua acção chimica; 2.0 pela 
sua acção vital. Ambos estes modos d'acçao têm 
como resultado um embaraço considerável ao des
envolvimento da nova espécie. 

«Pour arrêter le développement des bactéries, 

(1) Corail et Babes—Obr. cit. 
* 
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le meilleur moyen consiste dans la concurrence de 
certains autres bactéries. Ainsi, par exemple, des 
bactéries d'une espèce donnée épuisent toujours le 
milieu sur lequel elles poussent, et par la décompo
sition de ce milieu, elles donnent naissance à des 
corps chimiques qui arrêtent leur dévelopement et 
empêchent d'autres bactéries de se développer à 
côté d'elles. Anssi rencontre-t-on souvent dans cer
tains liquides une seule espèce de bactéries». 

No caso d'uma determinada espécie cultivada 
tt'-uaa meio em que viveram já micróbios d'essa 
mesma espécie, mostra a experiência in vitro que 
esse meio é muito menos propicio ao desenvolvi
mento da espécie recem-vinda. 

«Un milieu nutritif déjà modifié, parce qu'il a 
a servi à nourrir telle espèce déterminée, ne sera 
plus favorable à la germination de bactéries de la 
même espèce ou d'espèce différente», (i) 

Não serão estes elementos de valor para a in
terpretação da immunidade conferida por um pri
meiro ataque de doença infecciosa? Não poderão 
ainda explicar a incompatibilidade de certas doen
ças? 

E' sobre estes princípios que accenta o tão es
perançoso meio therapeutico e prophylactico, a ba-
cieriotherapia, de que faltaremos em outro logar. 

Como já dissemos, os micróbios encontram-
se por toda a parte; «estão espalhados em volta 
de nós com a mesma prodigalidade de que a na
tureza usa em distribuir a materia fecundante», diz 
Bouchard (2) ; e, todavia, as doenças microbianas 
sendo relativamente raras, é porque o agente infec
cioso só excepcionalmente encontra as circumstan-
cias favoráveis a sua penetração e ao seu pleno des
envolvimento no seio da economia. 

(1) Cornil et Babes—Obr. cit. 
(2) Bouchard—Anto-intoxicatious—1887. 
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Achando-se os agentes infecciosos profusamen
te disseminados no nosso meio ambiente, facilmen
te se comprehende como elles estejam em contacto 
immediato com a nossa pelle e mucosas; vejamos, 
pois, em que condições elles conseguem atravessar 
essas barreiras que o organismo naturalmente lhes 
oppõe. 

Quando uma solução de continuidade da pelle 
ou das mucosas faz communicar o meio interior do 
organismo com o meio externo, então a porta é 
francamente aberta aos micróbios. Os parasitas de 
diversas ordens, capazes de estabelecer a supuração, 
podem inserir-se sobre a superfície exposta e, en
contrando ahi as condições propicias para o seu 
desenvolvimento, reulisar uma profusa pullulação; 
com elles os parasitas sépticos podem dar á evolu-
lução da perda de substancia um caracter particu
lar. Outras vezes os micróbios não se limitam á su
perficie da ferida, infectam largamente o tecido cel
lular, ou, transportados para as diversas partes do 
organismo pelas vias sanguíneas e lymphaticas, vão 
infectal-o, produzindo assim verdadeiras doenças ge-
raes, como diz Lemoine (i) 

A pyohemia e a septicemia -eram as mais gra
ves complicações dos traumatismos e o maior em
baraço aos progressos da cirurgia antes da applica-
ção dos pensos antisepticos. 

Em muitos casos, porém, a infecção, isto é, a 
penetração, disseminação e pullulação dos micró
bios no organismo faz-se apesar da perfeita inte
gridade da sua pelle e mucosas. Ora, estas super
ficies tegumentares são tapetadas pelos epithelios 
que no seu estado de integridade formam camadas 
continuas de revestimento, no seio das quaes não 
penetram nunca os vasos sanguíneos nem os lym-

(1) Lemoine—L'antisepsie médicale—These d'agréga
tion—Paris 1886. 
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phaticos, isto é, as duas vias d'absorpçâo e diffu-
são. As cellulás epitheliaès acham se soldadas por 
uma espécie de cimento; a camada de revestimen 
to, que ellas formam continua-se sem interrupção, 
até aos últimos fundos de sacco glandulares. 

Parece, pois, que a superfície inteira, interna 
e externa, do organismo, revestida pelos epithelios, 
constitue uma barreira invencível para os pequenos 
parasitas, taes como os agentes infecciosos. Tal 
não succède, porém ; esta barreira, em apparencia 
continua, é sobre uma multidão de pontos e duran
te o estado de saúde mais perfeito a cada instante 
forçada. Ella é crivada d'orificios microscópicos pe
la acção dos glóbulos brancos da lympha e do san
gue, (i) 

Os glóbulos brancos, depois de terem sahido 
dos capillares sanguíneos por diapedeze, não entram 
todos, depois de atravessarem os tecidos, na circu
lação lymphatica para de novo voltarem para o san
gue. Um grande numero d'elles desviam-se d'esté 
cyclo, tomam uma marcha divergente, attingem as 
superficies epitheliaes, atravessam-n'as e cahem no 
meio exterior, como demonstrou Renaut. (2) 

Um grande numero de estomatos temporários 
são assim abertos, estomatos pelos quaes podem 
penetrar livre e directamente os micróbios que se 
encontram depositados sobre as superfícies epithe
liaes. 

A consideração d'esté modo de penetração dos 
agentes infecciosos no organismo parece-nos de im
portância grande; explicando nos em muitos casos 
o mechanismo da infecção e o modo de propaga
ção e generalisação de certas doenças, fornece-nos 

1) Lemoine—Obr. oit. 
2) Renaut—Contes rendus de )'Académie des sciences 

—1887 
í 
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indicações valiosas para a applicação da antisepsia 
prophylactica. 

Esta penetração dos agentes infecciosos no in
terior do organismo atravez dos epithelios, poden
do realisar-se no estado da mais perfeita integrida
de d'estes, muito mais facilmente se realisará quan
do, por qualquer circumstancia, a sua integridade 
estiver mais ou menos compromettida, ou exage
rada a emigração globular, de que falíamos. 

Não se explicará d'esté modo a influencia mys-
teriosa e tradicional do defluxo sobre o desenvolvi
mento da tuberculose? Não actuará elle pela altera 
cão do epithelio das vias aéreas, permittindo uma 
fácil penetração ao bacillo tuberculoso? 

Chegados que sejam os micróbios á intimidade 
dos tecidos, muito variado pôde ser o caminho que 
elles tenham a seguir. Podem encontrar ahi as con 
dições propicias para o seu desenvolvimento, con
dições que nos não é possível precisar, mas que, 
de um modo geral, estarão certamente dependen
tes da constituição biológica e chimica do novo 
meio em que se encontram, isto é, da vitalidade 
dos elementos cellulares e da natureza da materia 
que os cerca. 

O modo de actuar dos micróbios está ainda 
dependente do seu grau de virulência, o qual não 
só é variável para as différentes espécies, mas ainda 
para os indivíduos d'uma mesma espécie segundo a 
variabilidade das suas condições de vida. 

Ao considerarmos o papel pathogenico dos mi
cróbios no seio da economia é que a questão da 
microbiologia nos surge com a sua grande comple 
xidade, deixando inexplicáveis muitos factores da 
sua resultante final, a doença, mostrando-nos o as
sumpto cheio de dificuldades, e offerecendo larga 
margem á impugnação dos seus adversários. E1 is
so, porém, perfeitamente natural; é o que succède 
sempre com todas as theorias novas, e principal-
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mente quando ellas são tão adversas ás suas prece
dentes. 

A theoria microbiotica se não explica comple 
tamente a génese das doenças, se deixa mesmo mui
to ainda por explicar, é certo, todavia, que traduz 
um grande progresso, firmando as suas asserções 
em factos incontestáveis, deduzidos com o máximo 
rigor da experimentação e observação, feitas com 
todos os preceitos do methodo experimental. De
mais, é necessário attender ainda á data tão mo
derna da iniciação dos trabalhos que lançaram as 
bases d'esta theoria. Cornil alludindo ás deficiên
cias,' que a bacteriologia ainda hoje apresenta, diz : 

«Il ne faut pas s'en étonner en songeant que 
l'histoire des bactéries pathogènes date de vingt-
cinq ans à peine et que les premiers résultats défi
nitifs sont tout récents.» (i) 

Apezar d'isso, a natureza microbiotica d'um 
certo numero de doenças acha-se já hoje completa
mente demonstrada e em adiantada via de demons
tração para muitas outras. 

Sabe-se que rigor de demonstração se exige em 
matérias d'esta natureza ; n\im assumpto tão vio
lentamente combatido, não é senão do rigor e da 
severidade experimental a mais absoluta que se pô
de esperar uma conclusão precisa e segura, como 
diz Talamon. 

E' necessário ter sempre presente esta phrase 
de Bossuet : «le plus grand dérèglement de l'esprit, 
c'est de croire les choses par ce qu'on veut qu'elles 
soient». 

E' certo, porém, que esse rigor de demonstra
ção é extremamente difíicil de conseguir, como fa
cilmente se comprehende; a cultura dos micróbios 
e a producção experimental da doença pela sua 

(1) Cornil et Babes — obr. cit. 
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inoculação por certo que hão de apresentar as 
maiores dificuldades; a morphologia microbiana 
não é um caracter importante de distincção, a rea-
lisação do meio de cultura mais favorável á vida do 
micróbio só mediante uma serie de tentativas se 
poderá encontrar, e, finalmente, a inoculação, que 
só é susceptivel de resultado em espécies animaes 
capazes de contrahir a doença de que se trata, só 
pôde ser seguida de êxito quando o animal oflerecer 
esse conjuncto de circumstancias que constituem a 
receptividade para essa doença. A chimica biológi
ca, que certamente virá a constituir um valioso fa
ctor n'esta ordem de investigações, está longe ain
da de lhe poder dispensar os seus prestimosos ser
viços. 

Mas é certo também, que se um tal rigor de 
demonstração experimental fosse exigido para todas 
as theorias proclamadas e acceites no campo da 
medicina, muitas d'ellas, mesmo das mais geral
mente adoptadas e mais confermes com a nossa 
razão, não seriam susceptíveis d'essa sancção expe
rimental. 

A practica da medicina, a clinica, não se tem 
conservado, porém, de braços cruzados á espera 
d'uma demonstração tão categórica; ella faz o que 
sempre costuma fazer: desde que a génese micro
biana d'essa doença é a sua génese mais plausível, 
ella encara a questão por esse lado, dirigindo n'es-
se sentido os seus esforços para a sua cura e pro-
phylaxia. 

E que brilhantes resultados não tem ella con
seguido já, resultados que são o mais valioso apoio 
prestado á theoria dos micróbios ? ! Não foi pela 
concepção da natureza microbiotica das complica
ções dos traumatismos, as quaes constituíam o mais 
invencível embaraço aos progressos da cirurgia, que 
ella conseguio fazel-os desapparecer, abrindo assim 
novos horisontes á medicina operatória? 

Já vae longe o tempo em que a pyohemia e a 
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septicemia eram os accidentes quasi obrigados das 
grandes operações. A febre puerperal, que era o 
mais perigoso accidente que tantas vezes sobrevi-
nha nas maternidades, foi completamente aniquila
da pelas applicações da antisepsia á obstetrícia. 

O contagio das doenças, que para Chauffard 
não é uma substancia, mas uma modalidade, não é 
um agente tendo uma existência propria, mas uma 
actividade fortemente especialisada (i) recebe com a 
theoria microbiotica interpretação perfeitamente con
corde com os factos. Elle acha-se materialisado; é 
sempre funcção d'uma partícula de materia viva. 

A antiga theoria da especificidade mórbida, por 
tanto tempo posta de parte e completamente des-
presada, recebe a sua emancipação com a pathoge-
nia animada. <<0 estudo das bactérias estabelece a 
etiologia das doenças e a sua especificidade causal 
sobre factos tangíveis, incontestáveis. A causa d'uma 
multidão de doenças, que nos escapava, encontra-se 
materialisada. A especificidade dos antigos aucto-
res acha-se estabelecida por factos scientificos». (2) 

N'este problema da génese das doenças, ou ha
vemos de admittir que a doença est en nous, de nous, 
par nous, como diz Pidoux, ou ella vem de fora, 
do meio em que vivemos. 

Comprehende-se que n'uma epocha em que 
nenhum d'estes problemas era susceptível de de
monstração, os medicos, entregando se ao estudo 
das lesões anatómicas, tivessem posto de parte as 
grandes questões pathogenicas. Hoje que, graças á 
experimentação feita segundo o methodo de Pas
teur, a demonstração da pathogenia microbiotica já 
está feita para algumas doenças, pelo menos, um 
tal procedimento já não tem' justificação. Como 

(1) Chauffard—-Académie de medicine. 
(2) Comi l et Babes — obr. cit. 
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diz Talamon, bastam os brilhantes resultados da 
antisepsia cirúrgica pela interpretação da theoria 
dos germens, para que jamais se hesite em entrar 
abertamente n'este caminho de demonstração expe
rimental. 

Já dissemos que, introduzidos no seio da eco
nomia, os micróbios se conduzem de modos différen
tes . segundo as condições inhérentes ao individuo. 
Fixados nos tecidos que melhores condições offere-
cem ao seu desenvolvimento, elles iniciam um pro
cesso mórbido que pôde ficar localisado aos teci
dos circumvisinhos do ponto de inoculação, ou ori
ginar desde logo uma infecção geral. A sua acção 
pôde, pois, ser local ou geral, ou participar d'am-
bos os modos : primitivamente localisada, générali
sasse depois. Nos casos em que o agente infeccio
so é profusamente dissiminado por todo o organis
mo pelas vias da circulação sanguínea e lymphati-
ca, de modo a originar verdadeiras doenças geraes, 
podem, todavia, localisando-se nos tecidos que me
lhores condições lhes ofterecem, ahi produzir lesões 
que se confundam pelos seus caracteres objectivos 
com as devidas a infecções locaes. 

As perturbações mórbidas, causadas pelos mi
cróbios na intimidade dos tecidos, são uma conse
quência do exercício particular da sua physiologia 
no novo meio em que se encontram. Infelizmente, 
porem, a sua physiologia é ainda hoje bem pou
co conhecida, «si l'anatomie de ces agents nocifs 
n'est guère avancée, leur physiologie l'est encore 
moins», fi,) 

O auctor citado inclina-se para a hypothèse, 
admittida por vários outros microbiologistas, de que 
elles podem, actuar de cinco modos différentes : 

i.° Uns actuam mechanicamente, obstruindo 

(1) Bouchard — obr. cit. 



28 

os vasos e mais particularmente os do pulmão e do 
rim. O facto é perfeitamente demonstrado para o 
carbúnculo e para a septicemia de Charrin. 

2." Admitte-se que elles possam provocar 
acções traumáticas, lesar e perfurar as ceflulas. E' 
a hypothèse invocada por Bouchard a respeito das 
nephrites infecciosas. A historia do cholera das gal-
linhas prova-nos que elles atacam a fibra muscu
lar ; em certos catarrhos da bexiga e da vagina 
penetram um grande numero de cellulas epithe-
liaes; o micrococus de Neisser habita essencialmen
te o protoplasma das cellulas pavimentosas da ure
thra e da conjunctiva. 

3.* Podem produzir a morte pelas lesões ana
tómicas que determinam. 

Isso é certamente exacto para aquelles que pro
duzem o edema, a hemorrhagia, a supuração, o em
physema e a gangrena; mas dizer que elles actuam, 
porque produzem estes effeitos, não é de modo al
gum resolver o problema; o que falta saber é por 
qual processo elles determinam taes lesões locaes. 

4.0 Os micróbios para a sua nutrição conso
mem alguma coisa d'util, cuja subtracção é prejudi
cial ao organismo. Cita-se o exemplo do carbúncu
lo, cuja bacteridia aerobia se apoderaria do oxigénio 
em detrimento dos glóbulos rubros. 

5.° Finalmente, os agentes microbioticos pro
duzem alguma coisa de nocivo, elaboram substan
cias toxicas. Esta hypothèse tende a confirmar-se 
cada vez mais; conhecem-se, com effeito, muitas 
substancias produzidas pela vida dos micróbios. 
Tem-se encontrado nas fermentações que elles effe
ctuant in vitro, o gaz dos pântanos, o acido carbó
nico, o hydrogenio sulfurado, o amoníaco, ácidos 
gordos voláteis, alcalóides múltiplos, cuja toxicida
de tem sido demonstrada experimentalmente, o in-
dol, o phenol, etc., tudo em fim que é capaz de en
venenar, porque estes corpos são tóxicos. 

Elles fabricam alem d'isso fermentos solúveis 
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que, sem duvida, representam um papel importante 
na producção das lesões locaes, digerindo d'algum 
modo as cellulas vivas. E' , por conseguinte, certo 
que a intoxicação desempenha um papel importan
te na acção nociva dos micróbios. 

A producção d'esses principios tóxicos pela 
actividade microbiana explica-nos as graves per
turbações geraes, a que elles por vezes dão logar, 
mesmo quando depositados nas superficies tegu-
mentares, sem terem penetrado, por conseguinte, 
no nosso meio interno. 

Os micróbios levados pelo ar e pelos alimentos 
podem, como já dissemos, introduzir-se nas cavida
des naturaes, e se as condições lhes são favoráveis, 
ahi se desenvolvem e pulluíam no seio dos liquides 
de secreção, nas matérias intestinaes, na ourina, 
etc.. Actuando como fermentos dão logar á forma
ção de variadas substancias toxicas absorvíveis, as 
quaes, penetrando no seio da economia, ahi vão 
determinar por vezes graves accidentes. Estão n'es
te caso principalmente as variadas intoxicações 
d'esta natureza, que tem por ponto de partida o tu
bo digestivo. 

A dilatação do estômago apresenta-nos em to
da a sua evidencia a nefasta acção d'esses produ-
ctos das fermentações gastro-intestinaes, os quaes 
sendo absorvidos, vão exercer immediatamente a 
sua acção sobre o primeiro órgão que atravessam, 
o fígado, para em seguida, os que passam alem, se 
dissiminarem por toda a economia, dando pleno 
exercício á sua toxicidade, até que vão ser elimina
dos pelos diversos emunctorios. 

O mesmo succède com a febre typhoide-, «es
ta é uma doença infecciosa e não uma doença to
xica e, todavia, quando emprehendemos estudar a 
sua therapeutica é necessário contar com a intoxi
cação», diz Bouchard. N'esta doença dão-se, a par 
da infecção geral, as intoxicações pútridas emana
das do tubo digestivo e as infecções secundarias. 
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cuja maior parte provem, segundo a opinião do 
mesmo auctor, da immigração d'agentes infecciosos 
vulgares do intestino, que passam pela superfície 
das feridas intestinaes para o sangue e para os di
versos tecidos, em que a sua pullulação é favoreci
da pela falta de resistência d'estes. 

Em abono d'esta interpretação faliam ainda os 
resultados da medicação desinfectante, associada á 
antiseptica, tão sabiamente preconisada por Bou
chard n'estas duas doenças. 

A existência de substancias toxicas, devidas 
á vida microbiotica, foi primeiramente reconhe
cida entre os productos da putrefacção. Em 1873 
Selmi na Italia e Gautier em França demonstra
ram, cada um isoladamente e por uma serie d'ex-
periencias, a presença d'um certo numero d'alcaloi-
des venenosos entre os productos da putrefacção. 
A esses alcalóides deram o nome de ptomaïnas. 

Gautier depois demonstrou que alcalóides tó
xicos d'origem animal podem também produzir-se 
no organismo vivo, como productos physiologicos 
da cellula animal; a estes chamou leucomainas. Já 
muito antes dos trabalhos de Selmi e Gautier, vá
rios auctores tinham demonstrado a natureza vene
nosa de certos extractos cadavéricos ou pútridos. 

Em i851 Panum retirou das carnes putrefactas 
um extracto, cuja actividade elle comparava á dos 
venenos, mas que declarou não ser alcaloidico. 
Bergmann e Smiedeberg retiraram do pus putrefa
cto uma substancia toxica, a sepsina. 

Em 1866 Dupré e Bence Jones extrahiram dos 
órgãos do homem uma substancia de natureza al-
caloidica, a que deram o nome de kinoidina animal. 

Só com. os trabalhos de Gautier e Selmi, po
rem, é que foi feita a demonstração clara da pro-
ducção de alcalóides venenosos de natureza albu
minóide em todos os casos de putrefacção; foram 
ainda estes mesmos auctores que fizeram os pri-
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meiros estudos das suas propriedades geraes, com
posição chimica e classificação. 

Sem nos podermos demorar aqui no estudo e 
descripção dos variados e complexos methodos de 
investigação d'estes alcalóides, o que nos levaria 
muito longe, diremos somente que estas investiga
ções são tão difficeis que, como diz Cornil, a pro-
ducção de taes corpos depende em parte do acaso. 
Se a temperatura varia ou se a putrefacção se de
senvolve mais ou menos lentamente, os corpos obti
dos mudam de natureza. Estes alcalóides são pou
co estáveis durante a serie de operações tendentes 
á sua fabricação ; ha-os que se formam n'um pe
ríodo dado da putrefacção e se destroem em segui
da. Desenvolvem-se durante a putrefacção agentes 
tóxicos, como o amoniaco, que embaraçam as ex
periências, se a operação tem logar a uma alta tem
peratura. Se a putrefacção se faz a uma tempera
tura baixa, os productos tóxicos desenvolvem-se len 
tamente. 

Estes trabalhos foram continuados por Gua-
reschi e Morso, Bocklisch e Brieger, Pouchet, Neu-
cki. Brouardel e Boutmy orientaram estes estudos 
n'um sentido importante e curiosíssimo, o da cara-
cterisação medico-legal d'estes alcalóides. 

Brieger, fazendo o estudo das ptomaïnas desen
volvidas no cadaver humano, por um methodo de 
investigação que elle descobriu, encontrou os al
calóides seguintes: —Cholina, neuridina, Cadaveri-
na, putrescina, saprina, trimethylamina, é myda-
lina, 

Notou este experimentador que só depois do 
septimo dia da putrefacção é que appareciam dois 
alcalóides verdadeiramente tóxicos. D'estes o mais 
toxico parece ser a mydalina, que determina diar
rhea profusa, vómitos, inflammação intestinal, e de
pois da morte o coração encontra-se flácido e em 
diastole. 

A natureza do terreno, do substrato em que 
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germinam as bactérias, exerce a maior influencia -, 
as mesmas bactérias dão em terrenos différentes 
productos variados. 

O estudo das ptomainas suscita os seguintes 
problemas : 

1." Existem ptomainas no organismo são? 
2.° Quaes são as doenças que se acompa

nham da producção d'alcaloides especiaes, quaes 
são elles, e serão produzidos por micro-organismos 
especiaes? 

3." E' possível estabelecer a differença entre 
alcalóides animaes e vegetaes, o que é importante 
em medicina legal ? 

Para nenhum destes problemas se encontrou 
ainda solução satisfactoria. A experimentação em 
animaes, dericientissima como ainda é, não aucto-
risa de modo algum a estabelecer um parallelo ab
soluto entre esses estados pathologicos obtidos por 
via experimental e os que observamos no homem. 

Dissemos que no organismo vivo, e como pro
ductos da actividade cellular, se produzem alcalói
des a que Gautier deu o nome de leucomainas. 

Em 1849 Liebig primeiro e depois Pettenkoffer 
descobriram a creatinina nas ourinas do homem e 
do cão. 

Era, como diz Gautier, o primeiro corpo d'o-
rigem animal, dotado de propriedades básicas. Em 
1869 Liebreich descobria a betaina nas ourinas nor-
maes. 

Eoram as primeiras descobertas importantes 
na analyse dos productos extractivos. 

Estes trabalhos foram continuados por uma 
longa serie de experimentadores, entre os quaes se 
contam Pauchet, Gautier, Bocci, Lepine e Guerin, 
Coppola e Bouchard. 

Todos esses trabalhos confirmam a producção 
de alcalóides no organismo vivo, tendo por fim iso-
lal-os e determinar a sua composição chimica, pre
cisar as condições da sua formação, e estudar a 
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sua acção physiologica pela experimentação em ani-
maes. 

São dignos de menção especial os trabalhos de 
Gautier e Bouchard. 

O primeiro, valendo-se dum complexo metho-
do de investigação e com a competência excepcional 
em trabalhos d'esta natureza, conseguiu isolar e de
finir chimicamente um grande numero d'esses al
calóides. 

Bouchard conseguiu demonstrar a existência 
d'esses productos tóxicos no sangue e nas matérias 
extractivas, quer no estado normal, quer no estado 
pathologico, e, pela experimentação em animaes, 
demonstrou a sua acção physiologica e o seu grau 
de toxicidade. 

O organismo é, pois, um receptáculo e um la
boratório de venenos, e, se elle se não envenena no 
estado normal, é porque se defende d'esta intoxica
ção sempre imminente por três meios principaes : 

i.° As oxidações intra-organicas, que des
troem certos venenos ; 

2.° O fígado que detém e destróe outros : 
3.° Os emunuctorios que excretam a maior 

parte. 
As diversas substancias toxicas que no estado 

normal se encontram no organismo têm diversas 
proveniências ; umas são introduzidas conjuncta-
mente com os alimentos, outras são devidas ás pu-
trefacções intestinaes, e, finalmente, outras são re
sultado da vida das cellulas. 

E' ao sangue que vão dar todos os venenos, 
fabricados pelos tecidos e uma parte dos que pro
vêm do tubo digestivo. 

Estando a maior ou menor accumulação de 
princípios tóxicos no sangue, dependente, para cada 
caso dado, do maior ou menor exercício dos meios 
preservativos acima referidos, a investigação dire
cta de taes venenos n'este liquido ainda nos não 
podia dar a medida exacta da sua producção. Ha 
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ainda a accrescentar a circumstancia de certos ve
nenos poderem neutralisar outros, facto já demons
trado com relação a certos princípios tóxicos da 
ourina. 

Até hoje o estudo das substancias toxicas tem-
se limitado ás encontradas nas matérias extractivas, 
e, como muito judiciosamente faz sentir Bouchard, 
nem todas estas se podem utilisar n'esse sentido, 
mas somente a ourina está nas condições apropria
das. 

Pela experimentação em animaes sabiamente 
dirigida, conseguiu esté experimentador determinar 
o valor toxico da ourina e precisar as condições de 
variabilidade d'essa toxicidade. 

O homem adulto e em boas condições de saú
de fabrica, em dois dias e quatro horas, uma quan
tidade de veneno ourinario sufficiente para determi
nar a sua intoxicação. A ourina é tanto menos to
xica quanto é mais diluida. A toxicidade das ma
rinas do somno é maior do que a das da vigilia, 
mas, alem d'isso, aquellas são convulsivantes, em-
quanto que estas são narcóticas, e estes dois vene
nos antagonistas neutralisam-se. O trabalho muscu
lar ao ar livre diminue 3o por cento a sua toxicida
de ; o mesmo succède com a acção do ar compri
mido; a abstinência eleva-a ao dobro. 

Feltz n'uma serie d'experiencias realisadas con-
junctamente com Ehrmann, mostrou que as ouri-
nas de indivíduos atacados de doenças febris (fe
bre typhoide, escarlatina, pneumonia, rheumatismo 
articular agudo, etc.) são muito mais toxicas do que 
as ourinas normaes. 

A's mesmas conclusões chegou Bouchard e vá
rios outros experimentadores. Bouchard, porem, 
confessa que, vendo-se na necessidade de admittir 
a hypothèse da fabricação de substancias toxicas 
nos processos infecciosos, visto que as alterações 
doutra ordem produzidas pelos agentes microbioti7 
cos não são em muitos casos suficientes para dar 
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a rasão da morte, não conseguiu isolar essas subs
tancias a não ser, e ainda n'esse caso duma ma
neira imperfeita, nas infecções d'origem digestiva, 
infecções de superficie. Estudando a toxicidade das 
ourinas en bloc, como elle diz, chegou comtudo a 
resultados que julga satisfactorios. Fazendo injec
ções em animaes com ourinas de indivíduos affecta-
dos de diversas doenças, conseguiu reproduzir o seu 
quadro symptomatico. 

Gautier, fazendo a comparação entre os pro-
ductos elaborados pelos elementos cellulares orgâ
nicos e os produzidos pela acção dos fermentos, re
conheceu o notável parentesco que entre elles exis
te. Investigando a interpretação de tal facto, admit-
te a hypothèse de que os animaes superiores são 
anaeróbios numa notável proporção ; hypothèse que 
depois demonstrou por um calculo baseado n'uma 
das celebres experiências de Pettenkoffer e Voit so
bre, a combustão animal. 

Chegou á conclusão de que cerca de quatro 
quintos das. nossas desassimilações são verdadeiras 
combustões internas, fermentações aerobicas com
paráveis á oxidação do alcool sob a influencia do 
micoderma vtm\ e que um quinto d'esses desdobra
mentos se produz á custa dos próprios tecidos, sem 
nenhum recurso do oxigénio extranho ; numa pala
vra, que esta parte dos tecidos vive á maneira dos 
fermentos anaeróbicos ou pútridos, (i) 

Se alludimos ao estudo das substancias toxicas 
elaboradas pelo organismo, é porque o conhecimen
to de tal facto deu origem por parte de muitos au-
ctores a uma interpretação nova da génese das doen
ças, e em particular das chamadas doenças infeccio
sas. Esse conhecimento tem sido a arma de que ul
timamente mais se têm valido os adversários da theo-

(1) Ch. Debierre—Les maladies infectieuses—1888. 
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ria microbiotica. E, ainda que nos não propomos 
estudar este assumpto senão sob o ponto de vista 
das indicações therapeuticas, como para combater 
um inimigo é necessário conhecel-o, expomos o mais 
resumidamente possivel o que nos parece mais in
teressante sob este ponto de vista. «A therapeutica 
tem o direito e o devei' de acompanhar estas gra
ves e palpitantes questões», (i) 

Gautier compendiou os seus trabalhos sobre 
ptomaïnas e lencomaïnas n'uma memoria que apre
sentou á Academia de medicina. O trabalho de Gau
tier provocou ahi uma longa e interessante discus
são, que versou sobre a interpretação das seguintes 
questões: micróbios e doenças,ptomaïnas, lencomaï
nas e doenças; infecção; contagio. 

Não nos sendo possivel fazer aqui uma exposi
ção circumstanciada d'esses longos debates, em que 
tomaram parte muitas das maiores auctoridades 
scientificas da França, resumiremos em poucas pa
lavras as opiniões expendidas nos dois campos em 
que se collocaram os contendores. 

Peter, Le Fort, Béchamp, Colin, Leblanc e ou
tros, sustentam que a fabricação de substancias to
xicas pelas cellulas animaes nos dá a razão da ge
nèse das do?nças melhor do que a introducção no 
organismo de partículas vivas existentes na atmos-
phera. 

«Eu venho mostrar que as descobertas de Gau
tier nos subtrahem á tyrannia dos micróbios», diz 
Peter. 

A doença resulta da insufficiencia da eliminação 
dos productos de desintegração dos tecidos, ou do 
augmento na producção das substancias toxicas. 

Em taes casos realisa-se a auto-infecção, ou in
fecção espontânea. Diz Peter : do trabalho de Gau-

(1) Debierre—obr. cit. 
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tier resulta que os alcoloides animaes podem ser 
produsidos pelos actos espontâneos da vida; que as
sim nós voltamos em parte ao humorismo, não sen
do, finalmente o envenenamento pelos alcalóides 
solúveis senão um envenenamento pelos líquidos 
orgânicos alterados; que, em fim, a doutrina da es
pontaneidade é tão verdadeira para a saúde como 
para a doença. 

Le Fort, procurando dar uma interpretação do 
contagio, admitte a hypothèse de que os elementos 
cellulares, obedecendo ás left do transformismo, 
possam em certas circumstancias, em certos meios, 
sob influencias vitaes ou pathologicas, formar pro-
to-organismos que, uma vez criados, uma vez cons
tituídos, têm a propriedade de se reproduzirem. 

Béchamp, entende que. as bactérias nascem 
das granulações molleculares dos nossos próprios 
tecidos. A cellula animal faz alcalóides, cria espon
taneamente a doença, produz bactérias, mas tudo 
isso é o resultado da transformação da granulação 
molecular., do mycro\ima; granulação que existe 
por toda a parte, possue uma vida propria, e con
tinua a viver depois da morte sob a forma de mi
crococcus, de bacillo, etc.. 

Béchamp não nega que se encontrem micró
bios nas doenças infecciosas, mas nega que elles 
provenham dos germens do ar ; para elle, são o re
sultado das metamorphoses do mycrozima. 

Os adversários da theoria dos micróbios lem
bram ainda, em abono das suas asserções, o facto 
do apparecimento de doenças infecciosas em loga-
res, onde ha muitos annos ellas não existiam, e em 
condições que não permittem a admissão do conta
gio. Repugnalhes admittir o chamado parasitismo 
microbiotico latente. Também lhes parece um absur
do a admissão da enorme multiplicidade de espé
cies de bactérias a cercar-nos por toda a parte. 

Vejamos como a estes argumentos responde
ram os defensores da theoria microbiotica. 
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O primeiro que usou da palavra foi o próprio 
Gautier, cujas descobertas receberam uma inter
pretação tão différente da que lhes deu o seu au-
ctor. Gautier, concordando em que existe um gran
de numero de doenças (gotta, arthritismo, dyscra-
sias acidas, rheumatismo agudo, anemia, diabete, 
etc.,) cuja causa lhe parece ser devida á acção to
xica dos productos elaborados pelo próprio orga
nismo, diz que não pôde admittir que dos seus tra
balhos se deduza a consequência da espontaneida
de da doença, num' grande numero de casos em 
que nós a vemos transmittir-se por contagio dire
cto ou indirecto, sendo esse contagio um d'estes 
fermentos cellulares, cujo conhecimento, devemos 
aos celebres trabalhos de Pasteur, fermento com o 
qual apparece e sem o qual se não desenvolve a 
doença especifica. 

E' necessário destinguir cuidadosamente as leu-
comaïnas das ptomaïnas. As primeiras sendo pro
duzidas pelas cellulas do organismo, as segundas 
são produzidas também por cellulas, mas cellulas 
estranhas ao organismo animal. Não ha ptomainas 
sem micróbio, e, por conseguinte, não ha envenena
mento possível pelas ptomainas, que não tenha como 
origem e agente productor um micróbio, geralmen
te anaeróbio, causa primeira da infecção, diz o 
mesmo auctor. 

Verneuil pergunta como se pôde com as len-
comainas realisar a contagiosidade. E com relação 
ao parasitismo microbiotico latente, todos sabem 
que indivíduos com apparencias da mais florescen
te saúde trazem comsigo durante um longo tempo 
os germens de certas doenças virulentas, taes como 
por exemplo, a syphilis e a tuberculose, os quaes 
aguardam, para se desenvolverem e exercerem a sua 
acção destruidora, uma diminuição de resistência do 
organismo. 

Quanto á longevidade microbiotica lembra Gue-
hiot os grãos de trigo encontrados no Egypto nas 
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sepulturas do tempo dos Pharaos, e a bacteridia do 
carbúnculo eternisando-se nos campos malditos. 

A hypothèse de Le Fort, para a explicação do 
contagio, não é acompanhada de prova alguma em 
seu favor. O mesmo succède com os mycrosimas 
de Béchamp. Mas alem d'isso sabe-se que fragmen
tos de músculos, de figado, rim, sangue, etc., collo-
cados em caldos e frascos esterilisados, não dão lo-
gar ao apparecimento de micro-organismos. (Pas
teur, Nocard, Cornil, Babes). 

Onde estão, por conseguinte, as taes granula
ções capazes de produzir a vegetação de micró
bios ? 

Se o transporte da doença se faz por meio das 
substancias toxicas, as leucomainas, porque é que 
a doença não sobrevem immediatamente á absor-
pção do veneno, mas só passado um intervallo de 
tempo por vezes grande, um periodo de incuba
ção? Será essa a marcha d'um envenenamento? 
(Verneuil) 

Se os germens da doença não vem de fora, 
do ar, como é que as complicações das feridas, por 
exemplo, não sobrevem quando nós conseguimos 
pôl-as ao abrigo dos germens do ar? (Guerin). 

Aos adversários da theoria macrobiótica repu
gna admittir a existência de tantas espécies de mi
cróbios no nosso meio ambiente. E como é então 
que comprehendem que os mycrosimas de Béchamp 
possam produzir tantas espécies de bactérias, ten
do a sua forma, a sua cultura, as suas proprieda
des physiologicas e pathogenicas individuaes e pro
prias? (Cornil). 

Vê-se, pois, que a theoria dos micróbios sahiu 
illesa d'esta notável campanha. 

A descoberta das leucomainas parece ter uma 
importância capital na explicação da génese de mui
tas doenças, mas isso sem de modo algum invadir 
o campo da pathogenia animada. São dois proces
sos inteiramente distinctos. Poderão, todavia, colli-
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gar-se elles no mesmo intuito, o ataque ao organis
mo, principiando a simples intoxicação em alguns 
casos a obra que a infecção completará depois ? E' 
isso, pelo menos, muito plausível. 

A descoberta das leucomainas tem ainda a 
grande vantagem de limitar os voos extremamente 
arrojados de certos theorisadores que, como diz Gue-
rin, não querem ver senão micróbios por toda a 
parte. 

A theoria solidamente fundada por Pasteur con-
serva-se de pé e, emquanto as suas asserções fo
rem acompanhadas do rigor de demonstração pre-
conisado por este sábio, ellas permanecerão firmes 
e inabaláveis perante os mais violentos ataques. 

Que importa que se discuta sobre se o micró
bio é propriamente o contagio, ou se elle não é se
não o vehiculo ou o portador ? Se elle actua por si 
mesmo ou somente pelas ptomainas que produz? 
Se existe um micróbio especifico para cada espécie 
de doença, ou se elle é susceptível de se transfor
mar, como todo o ser vivo, segundo a natureza do 
meio em que se nutre? São isso questões secunda
rias, de que o futuro nos dará certamente a solução, 
mas que não prejudicam em nada o principio da 
theoria parasitaria. 

Os progressos da sciencia poderão modifical-a 
nos seus detalhes, mas o que se. pôde affirmar, co
mo diz Trouessart, (i) é que ella no fundo perma
necerá a mesma, porque assenta sobre a interpre
tação simples e natural dos factos. 

(1) Trouessart—les microbes—188G. 



DA ANTISEPSIA EM CIRURGIA 

Les méthodes thérapeutiques insti
tuées en vue de détruire les micro-or
ganismes et de les empêcher d'entrer 
dans l'organisme régnent d'une façon 
souveraine en chirurgie ; tous les chi
rurgiens ont adopté les précautions opé
ratoires antiseptiques et les pensements 
de Lister. 

(Cornil.) 

Importância da antisepsia cirúrgica — Antisepsia opera
tória—Ambiente operatório, instrumentos, campo ope
ratório, operador e a judantes—Pensos —Antisepsia 
das feridas, fracturas, queimaduras. 

A concepção da pathogenia microbiotica das 
doenças infecciosas recebe a mais brilhante confir
mação com o resultado da applicação da antisepsia 
á pratica da cirurgia moderna. A destruição dos 
agentes microbioticos na superficie das feridas, ou 
o emprego de meios que evitam a sua deposição 
sobre as mesmas, têm sido seguidos de resultados 
que excedem toda a espectativa. A cirurgia nunca 
alcançaria o esplendor que hoje lhe admiramos, se 
os pensos antisepticos não tivessem vindo auctori-
sar os maiores arrojos dos modernos cirurgiões. 

«Cette révolution dans notre art, Lister l'a ope-
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rée et c'est à lui que revient sans conteste la statue 
d'or, que Nélaton souhaitait pour l'homme capable 
de supprimer la pyohemie.» (i) 

A applicação da antisepsia á practica da me
dicina operatória, da obstetrícia e do tratamento 
das feridas tem feito reduzir ao minimo, ou mesmo 
desapparecer completamente, as septicemias, a pyo-
hemia e a febre puerperal, causas dos maiores mor
ticínios nas enfermarias de cirurgia e nas materni
dades. 

Hospitaes ha em que estas complicações cau
savam uma enorme mortandade, e que hoje não as 
conhecem senão de nome. Em Munich a infecção 
purulenta era muito frequente, e a gangrena d'hos-
pital matava 8o por cento dos operados. Depois 
que Nussbaum ahi introduziu o penso de Lister, 
não ha um único caso d'estas complicações. (Du-
claux). 

Em Halle, onde a pyohemia era muito fre
quente, não ha um único caso desde 1873. 

Dizia Maisonneuve que a theoria da infecção 
purulenta estava destinada a transformar a cirurgia: 
a sua prophecia realisou-se. 

Tarnier diz que a febre puerperal desappare-
ceu completamente da maternidade que elle dirige, 
desde que adoptou a observância completa dos pre
ceitos antisepticos. 

Poderíamos citar varias estatísticas, em que, 
do confronto entre os resultados das operações pra-
cticadas sem o auxilio da antisepsia e os d'aquellas 
em que ella é escrupulosamente observada, se de
duz a importância enorme d'esse precioso meio pro-
phylactico. 

Entre muitas que Troisfontaines cita, mencio
naremos a seguinte: durante a guerra de 1870-71 o 

(1) Troisfontaines—M. d'antisepsie chirurgicale. 
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exercito francez perdia 70,09 % dos seus feridos 
que soffriam a amputação do braço, 83,34 % dos 
amputados de perna, 90,98 % dos amputados de 
coxa. Ahi, não é necessário dizel-o, os pensos anti-
sépticos eram completamente desconhecidos. 

Mas, como diz o mesmo auctor, a antisepsia 
não salvaguarda somente a vida dos feridos, offe-
rece a todos os respeitos vantajens preciosas. 

Muitas vezes conduz a uma reunião por pri
meira intenção, que com os antigos pensos se não 
tinha tentado sequer, reduz sempre a supuração ao 
minimo, supprime a, febre séptica, e oppóe-se n u m a 
grande medida á febre chamada traumatica. Tem a 
mais benéfica influencia sobre a formação das cica
trizes, as quaes ficam molles, regulares e pouco ou 
nada adhérentes 5 resultados consideráveis sob o 
ponto de vista da esthetica e sobre tudo das fun-
cções ulteriores das partes lesadas. 

Na primeira parte d'esté trabalho, quando es
tudamos as. condições proprias para o desenvolvi
mento dos micróbios, referimo-nos a varias circums-
tancias que têm uma influencia mais ou menos ac-
centuada sobre a sua vitalidade ; taes são as varia
ções thermicas, o grau de seccura, a pressão atmos-
pherica, a luz e a electricidade. Existem alem d'is-
so varias substancias chimicas que, actuando sobre 
os micróbios como venenos mais ou menos enérgi
cos, os destroem, ou pelo menos prejudicam consi
deravelmente a sua vitalidade, quando empregados 
n'uma proporção maior ou menor. A essas substan
cias dá-se o nome de antisepticos. 

Têm sido diversos os methodos empregados a 
fim de determinar o valor microbicida dos diversos 
antisepticos. Até hoje, pôde dizer-se que elles têm 
sido estudados unicamente na sua acção geral e não 
com relação a cada micro-organismo, como seria 
para desejar. 

Jalan de la Croix procedeu ao estudo dos di
versos antisepticos, exprimentando em dois líquidos 
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de cultura idênticos ; com um elle determina a 
dose da substancia antiseptica capaz de suspender 
a pullulação das bactérias que abi eram semeadas 
com algumas gottas de caldo infectado; n'outro de
termina a dose que mata as bactérias em pleno de
senvolvimento no caldo de cultura. 

Os resultados a que chegou são os expostos 
no seguinte quadro (a pag. 46 e 47)'. 

O mesmo auctor, n'uma memoria publicada em 
1881 sobre a acção dos antisepticos, chega ás se
guintes conclusões : 

i.a As bactérias nascidas em líquidos différen
tes não têm a mesma resistência para um dado an 
tiseptico. 

2.a As bactérias resistem melhor á acção dos 
antisepticos no seu meio d'origem do que n'um li
quido de cultura différente. 

3.a Succède o mesmo com os corpúsculos ger
mens; os esporos ou germens são mais difficilmen-
te esterilisados no liquido d'origem das bactérias 
que os produziram do que no liquido de transplanta
ção em que estas bactérias adultas têm sido des
truídas pelos antisepticos. 

Por aqui se vê já a insufficiencia da sua classi
ficação. O grau de resistência para cada antisepti-
co, sendo différente, como é natural, em cada es
pécie microbiotica, essa resistência dependerá ainda 
do grau da sua vitalidade, a qual como já em ou
tro logar dissemos, é susceptível duma grande va
riabilidade dependente da natureza do meio de cul
tura e das diversas influencias já apontadas, que 
se fasem sentir d'um modo notável na vida dos mi-
cro-organismos. 

Ratimoff (1) n'uma serie d'experiencias, tenden
tes a determinar o valor microbicida dos diversos 

(1) Archives de physiologie 84. 
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antisepticos sob o ponto de vista cirúrgico, experi
mentando com micróbios bem definidos, um aero-
bio — a bacteria carbunculosa, outro anaeróbio—o 
vibrião da septicencia aguda dos animaes, collocan-
do as experiências nas condições mais approxima-
das das normaes, tem observado sempre que os an
tisepticos são muito menos activos no sangue e na 
carne muscular do que n'um caldo esterilisado, e 
esta differença é tanto mais accentuada quanto o 
antiseptico é mais toxico. 

Assim, a proporção de sublimado, neccessaria 
para evitar o desenvolvimento da bacteria carbun
culosa num caldo, é de V13300, emquantô que na 
carne é de V500, isto é — 26 vezes maior. 

Esta differença parece ser devida em parte á 
coagulação da albumina determinada pela substan
cia antiseptica. 

Como o sangue e a carne são mais ricos em 
albumina do que os caldos de cultura, comprehen-
de-se que a acção das substancias chimicas possa 
ser mais neutralisada nos dois primeiros casos do 
que no ultimo. Por outro lado, é natural que esta 
differença provenha também do meio nutritivo que 
conviria melhor á vida dos micróbios. 

N'essas experiências observou também que a 
quantidade de antiseptico necessária para matar as 
bactérias é sempre maior do que para suspender o 
seu desenvolvimento, e que a dose necessária para 
destruir os esporos é sempre muito mais elevada 
do que para matar as bactérias ; para alguns anti
septicos essa dose é 100 vezes maior, como succè
de com o sublimado. 

Diz ainda o mesmo auctor que, sob o ponto de 
vista da practica da cirurgia, seria necessário, por 
conseguinte, empregar a dose mais forte, isto é, a 
relativa á carne e ao sangue; mas, se attendermos 
a que doses muito mais fracas impedem a pullula-
ção das bactérias durante 1, 2 ou 3 dias, podemos 
empregar essas doses com a condição de lavar a 
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ANTISEPTieOS 

Proporções cm poso dos corpos 
chimicarncnto puros 

Sublimado 
Chloro 
Chloreto de cal (986 de chloro) 
Aeido sulfuroso 
Acido sulfúrico 
Bromo 
Iodo 
Acetato d'alumina  
Essência de inustarda 
Acido benzóico. 
Borosalicylato de sódio 
Acido picrico 
Thymol . . 
Acido salicylico 
Permanganato de potássio.... 
Acido phenico , 
Chloroformio 
Borato de sódio 
Alcool  
Eucalyptol 

Dose que impede 
o desenvolvimento em caldo 

novo das bactérias 
ahi semeadas 

com algumas gottaa 
de caldo infectado 

impede não impede 

1 25250 1 50250 
1 30208 1 37649 
1 11135 1 13092 
1 6448 1 8515 
1 5734 1 8020 
1 6308 1 7844 
1 5020 1 6687 
1 4268 1 5435 
1 3353 1 5734 
1 2867 1 4020 
1 2860 1 3777 
1 2005 1 3041 
1 1340 1 2229 
1 1003 1 1121 
1 1001 1 1433 
1 669 1 1002 
1 90 1 112 
1 62 1 77 
1 21 1 35 
1 14 1 20 
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I I 

Dose que mata 
as bactérias em pleno 

desenvolvimento 
no caldo de cultura 

Dose que esterilisa os germens 
das bactérias 

assim immobilisadas 

mata não mata esterilisa não esterilisa 

1 5805 1 6300 1 5210 1 5250. 
1 22768 1 30208 1 431 1 460 
1 3720 1 4460 1 170 1 258 
1 2009 1 4985 1 190 1 273 
1 2020 1 3353 1 116 1 205 
1 2550 1 4050 1 336 1 550 
1 1548 1 2010 1 410 1 510 
1 427 1 835 1 64 1 92 
1 591 1 820 1 28 1 40 
1 410 1 510 1 124 1 210 
1 72 1 110 1 30 1 50 
1 1001 1 1433 1 150 1 200 
1 109 1 212 1 20 1 36 
1 60 1 78 i) 1 35 
1 150 1 200 1 : 150 1 200 
1 22 1 42 1 : 2,66 1 4 
1 112 1 134 9 1 : 0,8 
1 48 1 69 » 1 12 
1 4,4 1 6 » 1 1,18 
1 116 1 205 a 1 : 5,83 

1 
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ferida todos os dias com essa solução. E' assim que 
se explica o bom resultado obtido com os diversos 
pensos antisepticos, acido phenico, alcool, chloreto 
de zinco, thymol, bichloreto de mercúrio, etc., em 
que as soluções não são sufficientes para matar os 
micróbios, mas sim para impedir o seu desenvolvi
mento. » 

Na escolha d'um antiseptico não é o simples 
conhecimento do seu valor microbicida que nos di-
cide, isto sob o ponto de vista quer da hygiene, 
quer da therapeutica. São variadíssimas as condi
ções a que temos de attender. Umas dizem respei
to mesmo ás disposições em que se encontram os 
agentes microbioticos ; citaremos um exemplo: Sa-
be-se que o acido sulfuroso mata os micróbios que 
se encontram no ar ou á superficie dos objectos, 
porem, n'este ultimo caso, se elles se encontram em 
camada espessa ou collocados profundamente, a sua 
acção é inefficaz. 

Ao que mais temos de attender, porém, é aos 
inconvenientes que o seu emprego possa trazer ao 
nosso organismo. Assim, o seu grau de toxicidade, 
a sua maior ou menor absorpção pelos tecidos em 
que houvermos de o applicar, as decomposições a 
que pôde estar sujeito, as reacções a que pôde dar 
origem, ã sua eliminação mais ou menos fácil pe
los diversos emunctorios, são outras tantas questões 
que sempre nos deve sugerir o emprego das subs
tancias antisepticas. Para cada antiseptico ha a pon
derar as suas vantagem e inconvenientes^ e o seu 
emprego será taxado por estas duas ordens de co
nhecimentos. 

Impossível nos seria agora fazer o estudo das 
diversas substancias antisepticas, mencionando as 
qualidades que as recommendam e os inconvientes 
que apresentam nas suas applicações á hygiene e 
á therapeutica. Isso só poderá ser referido a pro
pósito de cada caso particular, que no decorrer 
d'esté estudo mencionarmos. 
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E' nas suas applicações á medicina operató
ria que a antisepsia tem prestado os mais extraor
dinários serviços. 

Na pratica d'uma operação são muitas as con
dições a que o operador tem de attender; e, pelo 
que respeita á observância da practica antiseptica, 
é muito extensa a esphera da sua acção. O meio 
em que tenha de realisar-se a operação, os instru
mentos que n'ella tenham de intervir, o operador e 
os seus ajudantes, e o campo operatório, são os 
pontos^ para que primeiramente tem de voltar-se a 
attenção do cirurgião, procurando realisar quanto 
possível a sua pureza, isto é, a asepsia, pela appli-
cação dos diversos meios antisepticos. Os agentes 
antisepticos empregados em medicina operatória são 
aquelles que a chimica nos fornece, e ainda, dos 
chamados physicos, as variantes thermicas. 

O simples conhecimento'.de que são os germens 
existentes no ar que pela sua penetração no orga
nismo vão ahi determinar as diversas complicações 
dos traumatismos, consideradas de natureza micro-
biotica, nos faz comprehender a influencia que so
bre o êxito duma operação pôde ter a natureza do 
ambiente em que ella se réalisa. O conhecimento 
da pathogenia microbiotica d'essas graves compli
cações, que tantas vezes tornavam infructiferos os 
mais dedicados esforços de tão hábeis cirurgiões, 
explica-nos o seu apparecimento de preferencia nos 
hospitaes em más condições hygienicas, onde mo
dernamente vários experimentadores têm reconhe
cido que a proporção dos micro-organismos exis
tentes na sua atmosphera é muito elevada. Era um 
facto reconhecido por todos os cirurgiões que as 
operações practicadas em logares, onde o ar é rela-
tivamente_ puro, como no campo, estavam muito 
menos sujeitas ás complicações proprias dos gran
des hospitaes. Se, effectivamente, o operando está 
collocado, ou em condições de ser transportado pa
ra um logar que offereça garantias de pureza at-
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mospherica, é isso um valioso auxiliar do bom êxi
to da operação, ainda que os preceitos antisepticos 
não sejam escrupulosamente observados. 

Taes garantias, porem, só excepcionalmente se 
obtêm, e, por conseguinte, vejamos o que ha a fa
zer quando as operações tenham de ser practica-
das n'uni meio infecto, como o de quasi todos os 
hospitaes.' 

As operações deverão ser practicadas n'uma 
sala propria. Esta deverá satisfazer quanto possivel 
ás boas condições hygienicas. Será bem illuminada, 
de boa ventilação, as paredes e o tecto devem ser 
lisos e caiados de branco, e o pavimento coberto 
d'um tapete impermeável. Não deve conter senão os 
moveis estrictamente necessários. 

Facilmente se comprehende a conveniência de 
taes condições -, têm ellas por fim permittir a fácil 
renovação do ar e evitar quanto possivel a accumu-
lação de poeiras, que, como se sabe, são o esconde
rijo de tantos micróbios, em que elles facilmente es
capam á desinfecção mais cuidadosa. 

Quando se tenha de proceder a operações gra
ves, no decurso das quaes se não possam fazer la
vagens antisepticas (laparotomias em geral), será 
necessário desinfectar cuidadosamente a saUu Utili-
sam-se com este fim as lavagens com soluções de 
sublimado,, as pulverisações phenicadas, o desen
volvimento de vapores de chloro e vapores nitrosos; 
os de anhydrido sulfuroso parece terem pouca effi-
cacia. 

Quando as operações permittem o uso de la
vagens antisepticas durante a operação, julga Trois-
fontaines que ellas são practicaveis com completo 
êxito mesmo nos logares mais suspeitos, desde que 
todas as precauções antisepticas com respeito ao 
paciente, operador e instrumentos, tenham sido ri
gorosamente observadas. 

Quando se não possam realisar as condições 
indicadas, procurará o cirurgião aproximar-se d'el-
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las o mais possível, principalmente se se trata d'o-
perações graves. Escusado será dizer que nunca se 
procederá a uma operação n um aposento, onde te
nha habitado de fresco um doente atacado d'uma 
affecção tal como diphteria, febre puerperal, erysi-
pela, etc. 

Os instrumentos cirúrgicos devem ser d u m 
modelo muito simples, sem ranhuras inúteis, d'uma 
só peça, sendo possive], e com cabos metallicos. A 
sua limpeza será objecto de cuidados especiaes ; de
vem ser collocados numa solução phenicada forte 
e ahj conservados durante a operação. Estes cuida
dos subirão de ponto, quando se trate de instru
mentos contaminados pelo contacto com tecidos 
gangrenados ou accommettidos de pudridão d'hos-
pital, de erysipela, de supuração fétida, etc. Elles 
devem ser collocados em vasos apropriados, con
tendo a solução antiseptica, por uma ordem con
veniente, e ao alcance do operador ou ajudante in
cumbido de lh'os fornecer. 

Os pannos, compressas, esponjas, etc., que te
nham de servir na operação devem ser objecto dos 
mesmos cuidados de lavagem e esterilisação, a 
qual se pôde obter com as soluções antisepticas, 
preparadas principalmente com sublimado ou aci
do phenico, ou ainda pela acção do calor, nas es
tufas de desinfecção. 

Com relação ás precauções antisepticas, respei
tantes ao operador e ajudantes, diz Troisfontaines : 
«L'opérateur et ses aides ne perdront jamais de vue 
que toutes les précautions destinées à éviter une in
fection, resteraient nulles, s'ils n'évitaient scrupuleu
sement de se rendre eux-mêmes des agents de con
tamination» (i). 

Não devem practicar nenhuma operação, nem 

(1) Troisfontaines— obr. cit. 
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pensar nenhuma ferida com o vestuário usado em 
logares suspeitos (salas d'autopsia, por exemplo) 
ou junto de doentes atacados de aflecções conta
giosas. E' conveniente o uso de uma blouse recen
temente lavada e desinfectada^ cujas mangas serão 
arregaçadas até acima dos cotovcílos. Em nenhum 
caso o cirurgião deixará de esterilisar as mãos com 
todo o cuidado. Mas tal esterilisação não se obtém 
tão facilmente como se poderia julgar. As ex
periências de Kummel, de Gaertner, e de Foerster 
mostram como a desinfecção das mãos, tal como 
se practica ordinariamente, é illusoria na generali
dade dos casos. A desinfecção completa exige uma 
lavagem em agua quente com sabão e escova du
rante três ou quatro minutos, merecendo attenção 
especial a lavagem das unhas ; esta lavagem será 
seguida d'uma outra com solução phenicada forte, 
ou melhor ainda com solução de sublimado na pro
porção de i p. iooo. 

Este liquido, alem de possuir uma acção anti-
septica superior, não tem o inconveniente de tor
nar a pelle áspera e insensível, como succède com" 
a solução phenicada. Geralmente é necessário es
tender estas lavagens também ao antebraço. 

Por minuciosa que tenha sido a lavagem ante-
operatoria, será conveniente que o operador no de
curso da operação proceda por vezes á immersão 
das mãos n'uma solução de sublimado a 7í ou 73 
p. iooo. Esta precaução é indispensável sempre que 
o cirurgião tenha retirado as mãos do campo ope
ratório, para as levar ao contacto de qualquer ob
jecto não desinfectado. 

Pelo que respeita á antisepsia preliminar do 
campo operatório, ha a distinguir dois casos, se
gundo elle é cutâneo ou mucoso. Relativamente fá
cil de realisar no primeiro, ella é, pelo contrario, 
muito difficil d'obter no segundo. 

No primeiro caso, depois de despojada a pelle 
dos pellos que possa apresentar, proceder-se-ha a-
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uma lavagem cuidadosa com sabão e escova, e em 
seguida com uma solução de sublimado na propor
ção de i p. iooo, ou phenicada forte. 

E ' conveniente cercar de compressas impre
gnadas de solução antiseptica o campo operatório, 
ou, melhor ainda, usar d'uma tela impermeável con
venientemente desinfectada, na qual se practica 
uma abertura correspondente ao logar da operação 
com as dimensões convenientes. 

Se na visinhança do campo operatório existe 
uma parte gangrenada, um phlegmão séptico, etc., 
haverá todo cuidado em proteger estas regiões pe
rigosas com um penso provisório. 

Nas operações sobre a face ou sobre a nuca é 
conveniente cobrir a cabeça, quer com uma com
pressa antiseptica, quer com um bonnet de caout
chouc que envolva completamente o cabello. ' 

Mais difficil se torna a desinfecção, quando ella 
tenha de incidir sobre as membranas mucosas. 

Jeannel (i), num estudo sobre a applicação do 
methodo antiseptico ao tratamento das feridas ca-
vitarias, diz a respeito da desinfecção preliminar ás 
operações, que ella deve ser sempre tentada, mas 
que só raras vezes é obtida. 

O emprego da antisepsia ás cavidades muco
sas encontra a primeira difficuldade na natureza dos 
tecidos e no papel funccional dos órgãos, sobre que 
ella tem de applicar os seus agentes. Todas as mu
cosas absorvem com uma rapidez maior ou menor 
as soluções antisepticas, podendo por conseguinte 
essa absorpção determinar a intoxicação do orga
nismo. 

Só a mucosa vesical faz excepção a esta regra, 
mas só no estado de perfeita integridade, desde que 
se torna doente, entra na lei commum (Jeannel). 

(1) R. de Chirurgie—1880. 
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A completa asepsia mais difficil é de obter, se 
se trata, como é frequente, da ablação d'um tu
mor ulcerado, por exemplo, e, por conseguinte, 
cavado de anfractuosidades saniosas e suppuran
tes. Essa difficuldade sobe de ponto, se o tumor está 
profundamente situado e fora do alcance da vista 
e do tacto, como facilmente se comprehende. Em 
todos os casos, porém, se deve proceder à practi-
ca da antisepsia, devendo fazer-se com injecções fre
quentes de soluções antisepticas, que devem ser 
principiadas alguns dias antes da operação. Imme-
diatamente antes de operar, o cirurgião deverá di
rigir sobre o foco operatório uma injecção pheni-
cada forte ou, melhor ainda, uma injecção de su
blimado, devendo mesmo repetir a injecção durante 
a operação. E ' sempre necessário proceder de mo
do a assegurar o retorno completo do liquido inje
ctado, afim de evitar a sua absorpção. 

O notável operador Billroth, que considera 
d'ùma importância de primeira ordem n'estes ca
sos a asepsia do campo operatório, fallando, por 
exemplo, da operação da extirpação da lingua, ex 
prime-se do seguinte modo : «o successo da opera
ção depende em grande parte das precauções se
guintes : a bocca do paciente deve estar preparada 
para a operação por uma lavagem cuidadosa ; são 
necessários para isso três dias e muitas vezes mais 
d'uma semana. Os dentes devem ser completamen
te limpos, as gingivas, a superficie da lingua e o 
pavimento da bocca devem estar frescos e rosa
dos, etc.». 

Terminada a operação o cirurgião procederá 
a uma ultima lavagem antiseptica forte, de modo a 
assegurar a completa asepsia dos tecidos interessa
dos. 

Estas indicações, é claro que serão modifica
das segundo as circumstancias particulares do caso 
de que se trata. 

Se se trata, por exemplo, d'uma operação que 
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interessa uma cavidade serosa, teremos sempre pre
sente o poder d'absorpçâo, de que são dotados es
tes tecidos, usando de toda a prudência no empre
go das substancias antisepticas. 

Se o cirurgião tem de abrir uma cavidade se
rosa, que se apresenta isempta de todo agente sé
ptico, como succède em muitos casos de laparoto
mia, todos os seus cuidados devem dirigir-se a rea-
lisar a asepsia, antes do que a fazer antisepsia. Se 
não existem germens sépticos no peritoneo, o que 
procurará é evitar que elles ahi penetrem. E1 en
tão que se exige d'um rigor absoluto a pratica da 
antisepsia com relação ao ambiente operatório, in
strumentos, operador e ajudantes, e campo opera
tório. 

As lavagens intra-peritoneaes, por que exigem 
frequentemente o emprego de muitos litros de li
quido, devem ser feitas com soluções absolutamen
te inoftensivas. 

São bem conhecidos os resultados da applica-
ção da antisepsia ao tratamento cirúrgico da pleu-
resia purulenta. Depois da memorável discussão, 
que teve logar em 1872 na Academia de medicina, 
a pleurotomia defendida por Moutard Martin, tor-
nou-se d'uma practica corrente ; mas ella não adqui
re todo o seu valor senão depois que o methodo 
antiseptico lhe foi-applicado. Desde esta occasião a 
pleuresia perde de gravidade, e a intervenção ope
ratória augmenta de frequência. O emprego das la
vagens antisepticas da pleura reduziu n'um espaço 
de dez annos a mortalidade de 33 p. c. a 12 p. c. (1). 

Visto que se tracta d'uma serosa é preciso ter 
presente, como acima dissemos, o seu poder absor
vente ; as lavagens antisepticas serão pouco dura
douras, e n'este caso, mais que em qualquer outro, 

(1) Lemoine—obr. cit. 
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é necessário verificar a sahida de todo liquido inje
ctado. Devem evitar-se as soluções phenicadas, mais 
facilmente absorvíveis. 

A dragagem será objecto de cuidados especiaes, 
e a ferida exterior será finalmente protegida por 
um penso antiseptico, na escolha do qual Troisfon-
taines se decide pelo penso secco iodoformado. 

Consecutivamente a uma operação, o trauma
tismo cirúrgico é tratado pela applicação d'um pen
so antiseptico. 

Sem dispormos de espaço para uma aprecia-
•ção conveniente dos diversos pensos usados em ci
rurgia, o que só por si seria assumpto bastante pa
ra um trabalho da natureza d'esté, diremos todavia 
algumas palavras sobre algumas substancias anti-
septicas, modernamente reconhecidas como d'uma 
superioridade incontestável. 

O acido phenico, que occupa um logar de pri
meira ordem na historia da antisepsia, por isso que 
foi o mais valioso elemento da importantíssima des
coberta do notável cirurgião escocez Lister, desco
berta que veio imprimir uma nova feição á cirur
gia moderna, e que pela sua universal acceitação 
tem, por certo, salvado muitos milhares de vidas, 
já não occupa o logar preponderante, que outr'ora 
teve no arsenal cirúrgico. E' que a sciencia não pá
ra ; caminha sempre para a perfectibilidade. 

A antisepsia cirúrgica conta hoje duas subs
tancias de reconhecida superioridade e que ella em
prega quasi exclusivamente. O sublimado corrosivo 
e o iodoformio são d'entre os antisepticos conheci
dos os que offerecem maior numero de vantagens, 
sendo muito limitadas as suas contra-indicações. 

O primeiro, dotado d'uma extrema actividade 
germicida, substitue sob este ponto de vista com 
grande vantagem o acido phenico na preparação 
dos chamados pensos húmidos, e nas lavagens anti-
septicas, não offerecendo os inconvenientes de irri-
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tacão e intoxicação no grau em que estas sobre
vêm com as applicações phenicadas. 

O iodoformio é outro antiseptic©, hoje larga
mente empregado e d'uma importância superior a 
todos os outros, em casos especiaes. As feridas das 
cavidades mucosas encontram n'elle o seu mais va
lioso agente therapeutico. A cirurgia de guerra, ba
seada na efficacia da sua acção e na simplicidade 
do seu emprego, prefere-o hoje a todos os outros. 
O iodoformio é o antiseptico mais conveniente pa
ra a preparação do penso raro, penso para o qual 
se estão voltando com notável attenção as vistas 
dos modernos cirurgiões, e que parece realisar um 
importante progresso em cirurgia. Este penso, além 
de simplificar consideravelmente a pratica da anti-
sepsia, parece offerecer ainda as vantagens de au
xiliar mais efficazmente os phenomenos de repara
ção e diminuir os perigos da intoxicação e infecção 
pela superfície da ferida. O seu emprego, porem, 
exige condições nem sempre possíveis de conse
guir. Uma hémostase completa, antes de fechar a 
ferida, o emprego de suturas reabsorvíveis ou, pelo 
menos, susceptíveis de se enkistarem, a applicação 
de tubos de dragagem, susceptíveis de se reabsor
verem egualmente ou de se extrahirem sem des
cobrir a ferida, são condições sem as quaes não 
é realisavel este penso. A dragagem é certamente 
a maior diffículdade, e, a tal respeito, diz Troisfon-
taines que o cirurgião deverá dirigir os seus esfor
ços no sentido de reduzir o uso dos tubos ao seu 
minimo e que não deverá desprezar a importância da 
dragagem por perfuração. O mesmo auctor, fallan-
do do penso iodoformado, diz : <J'accorde toutes 
mes préférences au pansement iodoformé non seu
lement pour la pratique ordinaire., mais aussi pour 
la chirurgie de guerre» (i). 

(1) Troisfontainea — obr. cit. 
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O iodoformio merece occupar um logar de pri
meira ordem entre os antisepticos actualmente em 
uso. Quando empregado em doses moderadas, não 
offerece o menor perigo, e as suas contra indicações, 
motivadas por idiosyncrasias especiaes, são em nu 
nii.ro relativamente muito limitado. 

Associado ao sublimado, elle basta para dar, 
em todas as espécies de feridas, as mais serias ga
rantias de êxito. 

Como seu succedaneo, apresenta-se o iodol, que 
possue sobre o iodoformio a vantagem de não ter 
cheiro apreciável. Não é licito, porem, pronunciar-
mo-nos desde já sobre o seu valor real, porque as 
suas applicações não se têm generalisado sufficiente-
mente. Convém, todavia, empregal-o nas pessoas 
que não podem supportar o cheiro do iodoformio. 

Mas não é só na prophylaxia operatória e no 
tratamento dos traumatismos cirúrgicos que a anti-
sepsia tem patenteado os seus maravilhosos resul
tados ; todas as variedades de feridas, as fracturas 
e as queimaduras, são hoje tratadas com reconhe
cida vantagem pelo methodo antiseptico. No trata
mento de todas estas lesões, uma indicação funda
mental é a desinfecção dos tecidos expostos de mo
do a réalisai- a sua completa asepsia, e em seguida 
a protecção contra os agentes microbioticos do am
biente, pela applicação cTum penso antiseptico. 

O cirurgião terá de se orientar, na escolha dos 
meios antisepticos a pôr em pratica, pela natureza 
da lesão, natureza dos tecidos e papel funccional 
dos órgãos interessados, edade da lesão, estado de 
infecção ou não infecção dos tecidos, e finalmente 
pela qualidade do meio em que o paciente está col-
locado. Como bem se comprehende, cada caso par
ticular terá as suas indicações especiaes,|não]só em 
relação á escolha do antiseptico a empregar, mas 
ainda ao grau d'antisepsia a realisar, á escolha do 
penso e ao uso apropriado dos diversos materiaes 
que o constituem. 

http://nii.ro


DA ANTISEPSIA MEDICA 

L'antisepsie générale est théorique
ment admissible et on n'a pas le droit 
de la repousser a priori par une fin de 
nonrecevoir. 

(Bouchard.) 
■-4 
Antisepsia do meio interno—Antisepsia de superficie— 

Antisepsia intestinal—Bacteriotherapia. 

Os brilhantes resultados da applicaçao do me
thodo antiseptico ao tratamento e prophylaxia das 
complicações traumáticas de natureza infecciosa, de
viam fazer pensar na generalisação do seu empre
go em todas as doenças de natureza microbiotica. 
Foi o que realmente succedeu. Mas é certo também 
que, se no primeiro caso a questão é relativamen 
te simples, pois que se limita a atacar o micróbio 
n'um ponto "dado, à oppôrlhe ahi uma barreira á 
sua penetração no organismo, ella torna se extre
mamente complexa, quando se trata de combater 
os agentes infecciosos, estando elles profusamente 
dessiminados pelo organismo, na intimidade dos te
cidos. 

Surgenos então a difficuldade não só de levar 
ao seu contacto os diversos agentes antisepticos de 
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que a therapeutica hoje dispõe, mas ainda o peri
go de actuarmos d'uma maneira funesta sobre as 
cellulas orgânicas, para as quaes os agentes antise-
pticos são geralmente nocivos. Eis a razão por que 
não têm sido tão rápidos nem tão satisfactoi ios os 
progressos que á therapeutica interna advieram dos 
conhecimentos da pathogenia microbiotica, como 
aquelles que já têm realisado a cirurgia e a hygiene. 

A applicação do methodo antiseptico ao trata
mento das doenças infecciosas d'ordem medica está, 
pôde dizer-se, no seu principio, e, como diz Lemoi-
ne, (i) deve o seu mais vigoroso impulso aos notá
veis trabalhos do Bouchard. Ella tem sido alvo das 
mais enérgicas impugnações de muitos medicos, que 
syntbetisam a sua argumentação dizendo que, pela 
antinepsia, l'on vise le microbe et c'est le malade 
qu'on atteint. A taes accusações respondeu Bou
chard d'um modo brilhante, n'uma communicacão 
lida no Congresso de Copenhague. Diz elle: «%fe 
w> conteste plue la valeur de Panti.iepMj. méétcafe 
bffio fin de non.recevoir absolue-ftOn dit que l'agent 
infectieux étant dans l'intimité de l'organisme, il fau
dra pour l'atteindre imprégner tout l'organisme de 
la substance antiseptique, qui impressionera égale
ment les cellules humaines et les cellules du ferment 
et qui tuera le malade avant.de tuer le microbe. 

Ce sophisme peut être réfuté par trois argu
ments : 

«i.° Il est des substances inoffensives pour 
l'homme, qui tuent, je ne dis pas les microbes, mais 
certains microbes. L'oxygène indispensable à l'hom
me empêche la vie de toute une catégorie de fer
ments ; l'argent, à dose insignifiante pour un orga
nisme animal, arrête le développement d'un asper-
gillus. 

(1) Obr. cit. 

http://avant.de
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«2.° H y a des maladies médicales, la dysen
terie, le choléra, la diphthérie, etc., où l'agent infe
ctieux est, au moins pour un temps limité, à la sur
face de certains organes et pourrait être atteint lo
calement sans imprégnation de toute l'économie par 
la substance antiseptique. 

«3.° La thérapeutique antiseptique médicale 
ne se propose pas de tuer le microbe, comme on le 
répète, faussement, elle se propose seulement d'en
traver sa pullulation, En effet, quand dans les ma
ladies infectieuses, la victoire se décide en faveur 
des ferments, c'est parce que ces derniers se renou
vellent incessament, parce que de nouveaux com
battants, toujours plus nombreux, succèdent à ceux 
qui se sont usés dans la lutte pour la vie, contre 
les cellules animales . . . On peut espérer que des 
modifications peu considérables de l'organisme hu
main infecté pourraient entraver la pullulation indé
finie de certains microbes qui l'auraient déjà envahi». 

Taes são os princípios geraes da antisepsia me
dica propriamente dita. 

Nos casos em que o agente infeccioso se en
contra na superficie das membranas tegumentares, 
quer como.morada habitual, quer esperando ou pre
parando a abertura da porta para a infecção geral, 
claro está que mais facilmente o poderemos attingir. 

Quando se trata de doenças em que a infecção 
já não é de superficie, em que os agentes infeccio
sos se encontram disseminados pelos tecidos, a ques
tão apresenta-se-nos sob um outro aspecto -, é ne
cessário impregnar todo o organismo com o agen
te antiseptico. Se no primeiro caso, podemos facil
mente attingir os micróbios valendo-nos, á similhan-
ça do que se practica em cirurgia, de meios effica-
zes para os destruirem sem se tornarem nocivos 
para os tecidos do organismo, por isso que os não 
alcançam, anão ser por um tal ou qual grau d'ab-
sorpção, aqui o medico não poderá introduzir no 
sangue, na lympha, na intimidade dos tecidos, em 
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fim, senão substancias capazes de matar as bacté
rias pathogenicas sem matar as cet'lulas do doente. 
(Bouchard). 

Se entre as bactérias pathogenicas ha algumas, 
como o bacillo da tuberculose, cuja resistência aos 
agentes de destruição é extrema (Malassez e Vi-
gnal) ; outras ha, pelo contrario, muito sensíveis a 
esses agentes. Raulin mostrou que a prata em dose 
quasi infinitesimal se oppõe ao desenvolvimento do 
aspergillus. 

O que é necessário é determinar o grau de to
xicidade dos diversos antisepticos com relação aos 
diversos micróbios e ás cellulas do organismo, por
que, se um dado antiseptico é toxico para aquelles 
n'uma dose em que o não é para estas, elle torna-
se perfeitamente applicavel ao meio interno, um an
tiseptico do sangue, da lympha, do tecido conectivo 
e da intimidade dos parenchymas. 

E' sabido que a acção antiseptica dos medica
mentos não caminha parallelamente ao seu poder 
toxico. A anilina é toxica e antiseptica, o acido phe
nico é egualmente toxico e antiseptico; mas a ani
lina é quatro vezes menos antiseptica do que o aci
do phenico e quatro vezes mais toxica para as cel
lulas animaes. Comparando sob o mesmo ponto de 
vista o acido phenico e os saes de mercúrio, vê-se 
que para um mesmo poder toxico o acido phenico 
é seis vezes menos antiseptico. A escolha dos se
gundos impõe-se, pois, quando se quer obter o má
ximo d'acçao contra os micróbios e o minimo con
tra os elementos animaes (Bouchard). 

O mesmo succède com varias outras substan
cias antisepticas. 

O que convém é estabelecer a comparação en
tre os equivalentes therapeuticos dos medicamentos 
e os seus equivalentes antisepticos. E ' certo que a 
determinação d'esses equivalentes está longe ainda 
de ser feita d'uma maneira completa. 

O princípio da antisepsia nas suas applicações 
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ao meio interno consiste em saber escolher, para 
cada caso particular, um agente exercendo o má
ximo d'acçao toxica sobre a cellula do parasita, e, 
pelo contrario, o minimo d'acçao toxica sobre as 
cellulas do organismo. 

A escolha no estado actual da sciencia é ain
da muito limitada. Actualmente não conhecemos 
os antisepticos senão como antisepticos geraes; po
deremos exceptuar a quina e o mercúrio, o primei
ro, especifico da malaria, o segundo, da syphilis. 

O modo de reacção de cada espécie de bacté
rias, perante cada antiseptico, ainda não é conheci
do, como já fizemos sentir em outra parte d'esté 
trabalho ; um tal conhecimento constituirá a base 
mais segura do emprego dos antisepticos. 

Dizem os adversários da antisepsia que não 
podemos matar as bactérias pathogenicas sem ma
tar as cellulas do doente -, ora, não só isso não é 
absolutamente exacto, mas não precisamos de ma
tar os micróbios no seio do organismo, basta nos 
impedir a sua pullulação. 

Como diz Barrete, (i) os micro parasitas têm 
uma tendência notável a eliminarem-se, principal
mente pelo rim. Ora, sendo assim, se elles na lu-
cta com o organismo alcançam a victoria, é, como 
diz Bouchard, porque novos combatentes succedem 
aos que se gastaram na lucta pela vida contra as 
cellulas animaes. 

Desde que se consiga suspender a sua repro-
ducção, os que ahi existem, serão destruidos ou eli
minados, e principalmente no caso de bom funccio-
namento dos emunctorios, especialmente do rim. 

Mas ao mesmo tempo suspender se-ha a mul
tiplicação das cellulas do organismo durante a ac-

(1) Contribution à l'étude des maladies infectieuses— 
R. de Chirurgie—1887. 
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cão do medicamento ? Posto que assim succéda, diz 
Brouchard: «é perfeitamente indifférente que o ho
mem fique incapaz de multiplicar as suas, cellulas 
durante a sua doença-, mas, se pode mosimpedir as 
cellulas do seu parasita de se multiplicarem, a doen
ça cessa, porque ella não resulta somente da presen
ça e desenvolvimento do fermento, mas da sua mul
tiplicação». P̂ , cessando a doença, o individuo volta 
ás antigas condições da sua vitalidade. 

São três os methodos principaes que o medico 
tem á sua disposição para actuar sobre o meio in
terno, de modo a modifical-o no sentido de produ
zir um terreno desfavorável, tanto quanto possivel, 
á reproducção dos micróbios. O primeiro consiste 
em modificar a maneira de ser do organismo, ele
vando ou baixando a sua temperatura, o segundo 
em introduzir directamente no sangue as substan
cias activas, o terceiro em as fazer penetrar pelas 
vias d'absorpçao. (i) 

As bactérias, como todos os seres vivos, tem 
um óptimo, um minimo e um máximo de tempera
tura, em que o seu desenvolvimento attinge o mais 
alto grau, ou, pelo contrario, é mais ou menos dif-
ficultado ou mesmo completamente suspenso. 

Se é certo que, na applicação das variações 
thermicas ao tratamento das doenças infecciosas 
internas, não podemos, como em hygiene e cirurgia, 
attingir o grau sufficiente para determinar a des
truição immediata dos micróbios e seus germens, 
parece, todavia, que, mesmo dentro dos estreitos 
limites em que essas variações podem ser practica-
das, é possivel conseguir resultados vantajosos. A 
variação da temperatura produzirá, senão a sus
pensão, pelo menos uma diminuição da pullulação 
dos micróbios e uma attenuação da sua virulência. 

(1) Lçinoiuo—Obr. oit. 
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São bem conhecidas as experiências de Toussaint, 
Pasteur e Chauveau, que, pelo aquecimento do san
gue carbunculoso a uma temperatura de 43" duran
te o período de proliferação das bactérias e depois 
a 47°, conseguiram obter uma dimininuição consi
derável da sua virulência, ao mesmo tempo que a 
suspensão completa da sua reproducção por espo
ros. 

A clinica conta já resultados análogos aos obti
dos no campo da experimentação. Aubert tem con
seguido os melhores resultados,submettendo buboes 
cancerosos á acção d'uma temperatura de 42o a 45o. 
D'esté modo, elle attenuava a virulência dos germens 
infecciosos segundo o mesmo methodo que o em
pregado pelos experimentadores, acima citados, para 
tornar inoffehsivas as bactérias carbunculosas. 

A refrigeração é que mais tem sido utilisada 
com fim análogo em varias doenças infecciosas. Des
de ha muito que a subtracção do calórico tem sido 
empregada pelos medicos para baixar a temperatu
ra dos febricitantes. Não era, porém, com o intuito 
a que nos estamos referindo que elles procuravam 
realisar o abaixamento da temperatura, mas tão so
mente dominados pela convicção de que a maior 
gravidade das doenças consiste na febre. Eram se
ctários da escola que, como diz Bouchard, «dans 
les fièvres ne voit que la fièvre». 

Não é possuído de taes ideias que Brandt pré
conisa com tanto entusiasmo a applicação dos ba
nhos frios na febre typhoide. Nas doenças infeccio
sas, a febre é simplesmente uma manifestação da 
energia do processo infeccioso. 

«On peut dire que Phyperthemie indique la gra
vité de la maladie, mais ne la produit pas. L'éléva
tion de la température annonce, mais ne constitue 
pas le danger». (1) 

(1) Bouchard—Auto-intoxications—pag. 220. 
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E' no tratamento da febre typhoide que a re
frigeração tem produzido os benefícios mais apreciá
veis, quer realisada segundo o processo de Brandt, 
cuja formula é suficientemente conhecida, quer mais 
ou menos modificada por vários climcos e, nomea
damente, Bouchard, que tem procurado conciliar o 
bom resultado de tal tratamento com a attenuação 
do soffrimento que aos doentes causa a sua appli-
cação. 

A refrigeração tem sido applicada ainda no tra
tamento d'outras doenças infecciosas, taes como a 
varíola, a pneumonia e a erysipela. Os resultados, 
porem, parecem pouco vantajosos, á excepção tal
vez da erysipela tratada pelas pulverisações de chlo-
reto de methylo. Os insuccessos não provam, com-
tudo, senão uma coisa, é que nem todas as doenças 
são susceptíveis de ser modificadas pelo mesmo tra
tamento e que cada espécie de micróbios é dese-
gualmente influenciada pelos diversos agentes phy-
sicos ou chi micos, como a experimentação in vitro 
tinha ensinado já. 

Os outros meios antisepticos de que a thera-
peutica lança mão nas doenças infecciores geraes, 
consistem na impregnação do organismo pelas sub
stancias antisepticas. Isso pôde realisar-se, como 
dissemos, de duas maneiras, ou pela sua introduc 
cão directa no sangue, ou fazendo-as penetrar pelas 
vias d'absorpçao. 

Quando os agentes pathogenicos habitam o san
gue, parece á primeira vista que o meio mais segu
ro de os alcançar seria a introducção de substancias 
antisepticas na corrente circulataria, por injecção in-
tra-venosa. Os resultados, porem, quer da experi
mentação em animaes, quer da experimentação cli
nica, demonstraram o pouco êxito d'esté methodo. 

O meio geralmente usado consiste em as fazer 
absorver pelo tubo digestivo, pela superfície pulmo
nar, pela pelle, ou ainda em injecções hypodermi-
cas. 
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Posto que de data mui recente, o tratamento 
antiseptico das doenças infecciosas geraes está ple
namente justificado já pelos resultados clínicos, e 
tudo nos leva a crer que, num futuro talvez bem 

"■proximo, elle combaterá com inteira efficacia tantas 
doenças, perante as quaes a medicina se tem con
servado quasi impotente. 

A tuberculose, desde que, graças aos trabalhos 
de Villemin e Koch, foi reconhecida como doença 
parasitaria, tem sido alvo d u m a longa serie de tra
balhos experimentaes e clinicos, tendentes a comba
ter o seu gérmen, o bacillo de Koch. E, se é certo 
que os resultados ainda não são tão satisfactorios 
quanto seria para desejar, a verdade é que bastan
te se tem conseguido já. O tratamento antiseptico, 
realisado por diversos processos e com différentes 
substancias antisepticas, tem sido acompanhado de 
resultados que nunca foram alcançados com outros 
meios de tratamento. 

Filleau e Léon Petit, (i) baseandose na expe
rimentação das substancias antisepticas sobre o 
meio de cultura do bacillo de Koch, reconheceram 
o notável valor microbicida do acido phenico, e, 
transportando os dados da experimentação in vitro 
para a experimentação em animaes e para a clini
ca, têm obtido resultados os mais animadores. Pela 
applicação do acido phenico, administrado em inje
cções hypodermicas, elles apresentam já uma esta
tística bem animadora em casos de tuberculose no 
primeiro e segundo grau. Ao terminarem a exposi
ção do seu trabalho dizem: «Loin de nous cepen
dant l'idée de nier la gravité de la tuberculose et 
la pretention d'avoir indiqué le moyen infallible de 
la guérir. Notre but plus modeste, mais plus réali

(1) Bulletin du laboratoire des recherches expérimenta
les et cliniques sur le traitement aseptique de la phtisie pul
monaire—1887. 

* 
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sable, a été de montrer que la médication antisepti
que associée à un régime réparateur bien compris, 
donne souvent des guérisons, presque toujours des 
améliorations» (pag. 13g). 

Vários outros meios de tratamento, egualmente 
antiseptico, têm sido ensaiados com mais ou me
nos exito contra esta doença, para a qual estão 
actualmente voltadas, com justa razão, as attenções 
de todos os homens da sciencia. O methodó de 
Bergeon e o experimentado por Dujardin-Beaumetz 
e Chevy com o acido fluorhydrico, á cerca dos quaes 
não é tempo ainda de fazer uma justa apreciação, 
offerecem esperanças de bom exito. E, se é certo 
que actualmente ainda se não pôde apregoar a efi
cácia de nenhum, muito se tem conseguido já, at-
tendendo a que é de data mui recente o conheci
mento do micróbio que temos de combater. 

Não é só na tuberculose que se ha tornado de 
reconhecida vantagem o tratamento antiseptico. 

A variola é hoje tratada com incontestável su
perioridade pelo sulfureto de cálcio, tratamento em 
que se aproveita a acção antiseptica do acido sul-
phydrico libertado. 

A medicação antiseptica, já antigamente appli-
cada d'uma maneira empirica em certas doenças, 
hoje reconhecidas de natureza microbiotica, acha-se 
não só justificada, mas methodicamente dirigida, co
mo era natural, desde que é conhecido o mechanis-
mo da sua acção. 

Todos são concordes hoje em que é, como an
tiseptico, que o mercúrio exerce a sua benéfica acção 
no tratamento da syphilis. 

«La syphilis guérit-elle par la vertu antiplasti
que du mercure? Ou ne le soutiendrait guère au
jourd'hui», (i) 

Do mesmo modo, ninguém sustenta hoje que, 

(1) Bouchard—Obr. cit.—pag. 214. 
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no tratamento da febre intermittente, seja, como an-
tithermico, que o sulfato de quinino actua. 

«Dans les maladies où la quinine agit, ce n'est 
qu'en contrariant l'agent infectieux qu'elle fait cesser 
la fièvre qui en est la conséquence». (Bouchard). 

O conhecimento da pathogenia microbiotica 
d'esta doença, alem de fortificar a indicação que o 
empirismo já tinha fornecido de ser a quina o me
lhor agente a oppôr-lhe, veio prestar um valioso 
serviço, suggerindo o modo mais appropriado da 
sua administração. 

Laveran demonstrou que o accesso é devido 
a uma pullulação rápida dos micróbios ; lembrava, 
por conseguinte, applicar o medicamento, de modo 
que a sua acção coincidisse com o principio do 
accesso, a fim de suspender ou embaraçar essa 
pullulação. Esta indicação foi aproveitada pela cli
nica, que confirmou as suas previsões. 

A antisepsia do meio interno procura dilatar, 
tanto quanto possivel, a esphera da sua acção, e, 
não se limitando ao tratamento das doenças, contra 
as quaes ella é ainda tantas vezes impotente, pro
cura realisar a sua prophylaxia. Como já dissemos 
em outra parte, a antisepsia pôde, pelas modifica
ções que imprime ao meio nutritivo, difficultar e 
obstar mesmo á pullulação dos seres microbioticos. 
Applicada, por 'conseguinte, ao organismo antes de 
n'este se realisar a infecção, é licito presumir que 
ella possa impedir ou embaraçar a vitalidade dos 
germens pathogenicos que n'elle penetram. 

O que se passa nas culturas experimentaes, 
serve-nos de indicação a este respeito. O bichlore-
to de mercúrio na proporção de V25000, addicionado 
a um caldo de cultura, impede a multiplicação de 
qualquer bacteria que n'elle se semeie, ao passo 
que é necessária dose muito mais forte para o es-
terelisar, quando as' bactérias se encontram ahi em 
pleno desenvolvimento. Alem d'isso, no organismo 
ha a considerar ainda a sua energia biológica que 
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antes da. infecção ou pouco depois, se encontrará 
certamente em melhores condições de resistência 
para luctar contra os agentes invasores, bastando-
lhe por vezes um pequeno auxilio para prompta-
mente sahir vencedor. 

Vários clínicos têm dirigido já as suas vistas 
n'este sentido. 

A respeito da malaria, Crudelli, de Roma, diz: 
«tem-se notado nos paizes da malaria que, depois 
dos tratamentos arsenicaes, as febres recidivam mais 
raramente que em seguida ao tratamento pela qui
na, e que mesmo os indivíduos, curados pelo arsé
nico, gozam muitas vezes d'uma immunidade durá
vel contra as agressões renovadas da malaria». 

Deduzindo d'aqui que o arsénico deve actuar 
sobre o organismo, dificultando ou impossibilitando 
o desenvolvimento e multiplicação dos germens da 
malaria, similhantemente ao que succède com uma 
partícula infinitesimal d'um sal de prata, que se op-
põe á vegetação do aspergillus niger, Crudelli sub-
metteu 455 indivíduos á experiência, administran-
do-lhe diariamente de o,»'- 002 até o,«r- 008 de arsé
nico. D'estes indivíduos, que habitavam regiões em 
que a malaria reina com intensidade, 338 foram pre
servados, em 43 obteve resultado negativo, e duvi
doso em 74. Nos casos negativos e duvidosos, es
tão incluídos os indivíduos que não fizeram regu
larmente a administração do arsénico ou alternaram 
a medicação arsenical com outras. 

Bruck sustenta ideias da mesma ordem, consi
derando o cobre como um valioso preservativo de 
certas doenças infecciosas, nomeadamente o chole
ra e a febre typhoide. 

Buchner entende que analogamente o arsénico, 
convenientemente administrado, pôde prevenir efi
cazmente a tuberculose. 

Estas ideias, posto que muito recentes e desti
tuídas do veredictun que só uma longa experimen
tação e observação clinica podem conferir, são to-
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davia theoricamente acceitaveis e fazem nascer a es
perança de que no futuro ellas receberão a plena 
confirmação. 

Admittindo-se, como já dissemos, que a acção 
pathogenica dos agentes infecciosos é devida prin
cipalmente aos productos especiaes da sua elabora
ção, a indicações therapeuticas de duas ordens con
duz esta theoria : a eliminação rápida d'esses pro
ductos tóxicos, ou a sua neutralisação. 

A primeira pôde- realisar-se em parte, regula-
risando e activando mesmo o funccionamento dos 
emunctorios. A este respeito Barret, ainda que in
terpretando a questão só sob o ponto de vista da 
eliminação dos micróbios, liga uma importância de 
primeira ordem ao funccionamento dos emunctorios. 
Baseando-se em observações clinicas, feitas no hos
pital de la Charité, pretende sustentar que nos acci
dentes septicemicos a morte é devida menos á ma
lignidade especial dos agentes infecciosos do que á 
sua não eliminação. D'esté modo de vêr, elle tira as 
seguintes considerações therapeuticas: quando uma 
affecção séptica se desenvolve, quer como doença 
primitiva, quer como complicação d :um traumatis
mo accidental ou cirúrgico, é necessário verificar, 
desde o principio, se os emunctorios do doente func-
cionam bem. 

E' necessário que os esforços da therapeutica 
tendam a regularisar este funccionamento, a dar-
lhe mesmo uma superactividade momentânea. 

Ora, o que tem applicação para a eliminação 
dos micróbios, tel-o-ha também para a dos princí
pios tóxicos que elles elaboram, e que, lançados na 
torrente circulatória, vão determinar o envenena
mento do organismo. 

A outra' indicação, a da neutralisação d'esses 
productos, theoricamente muito acceitavel, é certo 
que não é realisavel ainda no estado actual da scien-
cia. Já em outra parte fizemos notar a deficiência 
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do que a tal respeito se sabe. O estudo dos pro-
ductos da elaboração dos agentes infecciosos pôde 
dizer-se que está completamente por fazer ; o seu 
isolamento, a sua definição chimica não foram con
seguidos ainda. 

As enormes difíiculdades da applicação da an-
tisepsia ao meio interno desapparecem em parte, 
quando se trata das chamadas infecções de superfi
cie. Ahi, como já dissemos, são muito mais attin-
giveis os agentes infecciosos sem prejuízo do orga
nismo. Podemos facilmente destruil-os ou expul 
sal-os, e podemos egualmente evitar a absorpção 
dos productos tóxicos da sua elaboração, pelo em
prego da medicação desinfectante. 

Sabe-se que profusão de micróbios vive sobre 
os nossos tegumentos. 

A vasta extensão da superficie cutanea, com as 
suas innumeraveis glândulas e as suas producções 
pilosas, offerece largo campo de habitação aos mi
cróbios. 

Uns, indifférentes, vivem sobre a epiderme sem 
se tornarem nocivos •, outros penetram nas glându

l a s •, outros, finalmente, insinuam-se até á profundi
dade da derme, quando uma perda de substancia 
das camadas superficiaes lh'o permitte. Uma vez 
no tecido cellular intra-dermico ou sub-dermico, 
isto é, nos espaços lympbaticos, os micróbios po
dem, segundo as circumstancias, penetrar mais ou 
menos profundamente. Elles dão assim origem, quer 
a doenças locaes da derme ou da hypo-derme., que 
ficam sempre locaes, quer a doenças primitivamen
te locaes, que se generalisam em seguida. 

As superficies mucosas, se não mais extensas, 
pelo menos mais anfractuosas que o tegumento ex
terno e, sobre tudo, d'uma textura mais delicada, 
são abundantemente povoadas de micróbios, per-
mittindo muitas vezes a sua fácil penetração no 
meio interno. 

A mucosa do apparelho respiratório é prova-
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velmente a porta de entrada da maior parte das 
febres exanthematicas. 

A do tubo digestivo é d'urna importância con
siderável, quer como porta de entrada de certos mi
cróbios pathogenicos, quer como habitação ordiná
ria d'uma multidão de agentes da putrefacção. 

A mucosa dos órgãos genito-urinarios é egual-
mente a porta de entrada ou a sede de muitas doen
ças microbioticas. 

São numerosas as doenças de pelle de nature
za microbiotica. 

A tuberculose cutanea, o lupus,, a lepra, as sj-
philides, a furunculose, a erysipela, etc., bem como 
varias manifestações cutâneas de doenças geraes, 
vão hoje buscar os seus melhores meios therapeu-
ticos á antisepsia. 

Os medicamentos mais empregados em der
matologia, as preparações mercuriaes, sulfurosas, 
iodicas, phenicas, o chloral, o acido bórico, etc., 
são antisepticos ou parasiticidas. 

As mucosas, já dissemos que são normalmente 
povoadas de micróbios e são a sede de numerosas 
doenças por elles produzidas. Sabido isto, é natu
ral que a ellas se estendam as applicações antise-
pticas, quer sob o ponto de vista prophylactico, 
quer therapeutico. 

A mucosa das vias aéreas, constantemente ba
nhada pelo ar, que, como se sabe, é o vehiculo de 
tantos micróbios, é a sede de muitas doenças espe
cificas, quer como doenças locaes, quer como ma
nifestações de doenças geraes, que hoje são trata
das pelos agentes antisepticos. 

Estão n1este caso as corizas, a ozena, a tuber
culose nasal, o lupus do nariz, os accidentes sy
philiticus, a coqueluche, as diversas laryngites es
pecificas, os catarrhos bronchicos infecciosos, a 
gangrena pulmonar, a pneumonia fibrinosa, a tu
berculose pulmonar, etc. E ' certo que nem todas 
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estas doenças são ainda hoje eficazmente combati
das pela antisepsia ; isso, porem, não prova de mo
do algum que não seja n'esse sentido que deva ser 
dirigido o seu tratamento; prova tão somente que o 
seu especifico ainda não foi encontrado, ou conve
nientemente administrado. 

Quanto á mucosa das vias digestivas, attentas 
as condições da sua funcção, são em maior quanti
dade ainda os agentes microbioticos que sobre ella 
vivem, e numerosas e graves as doenças que por ve
zes determinam. 

Ainda que não dispomos de tempo para estu
dar detidamente a antisepsia nas suas applicaçoes 
em particular aos diversos modos de infecção e ás 
diversas doenças microbioticas, demorar-nos-hemos, 
todavia, um pouco no que respeita ás suas applica
çoes ás vias digestivas, visto ser aqui onde a anti
sepsia medica por certo tem conquistado mais cam
po, onde os seus benéficos resultados são bem 
apreciáveis e a sua applicação mais geralmente ado
ptada. 

As vias digestivas são, como já dissemos, cons
tantemente invadidas por uma multidão de micró
bios, que ahi penetram conjunctamente com as sub
stancias ingeridas. Um certo numero d'elles não ul
trapassam o estômago e ahi morrem ; outros attin-
gem o intestino. Ha muitas espécies que vivem cons
tantemente no muco intestinal. As condições phy-
sicas e chimicas, existentes no tubo digestivo, réali
sant admiravelmente as que a experiência nos mos
tra serem favoráveis á cultura dos micro-organismos 
(temperatura constante de 38.°, humidade, estagna
ção relativa, chegada periodica de materia fermen-
tescivel). 

Esses fermentos parasitários são mortos ordi
nariamente pelo acido chlorydrico do sueco gastri 
co, quando este é normal como quantidade e qua
lidade; pelo menos, elles passam ao estado de vida 
latente, são neutralisados durante o período diges-
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tivo em que o sueco gástrico impregna as substan
cias alimentares. Mas, quando a acção do sueco gás
trico está esgotada, o que resta de materia fermen-
tescivel no tubo digestivo, offerece vasto campo de 
pullulação aos micróbios, que readquirem a sua acti
vidade e transformam esta materia putrescivel em 
materia pútrida. Então, sob a sua influencia, a pu-
trefacção dá origem no tubo digestivo a uma serie 
de corpos tóxicos, alcalóides diversos, ácidos acéti
co, butyrico, valerico, hydrogenio sulfurado e car
bonado, amoniaco, leucina, tyrosina, indol, phenol, 
scatol, etc.; corpos que a analyse chimica revela 
nas matérias fecaes e que communicam a estas uma 
alta toxicidade. 

E' natural perguntar como é que a presença 
de todos estes venenos no tubo digestivo normal não 
põe immediatamente termo ao estado de saúde. 
E' que o organismo usa contra elles de meios na-
turaes de defesa. Uma grande parte é eliminada 
com as fezes. O resto é certamente absorvido, mas, 
alem de que o fígado collocado como uma sentinel-
la vigilante sobre a passagem das substancias toxi
cas absorvidas no intestino pelos vasos, retém al
gumas, as outras não fazem mais do que atraves
sar o sangue, onde uma parte d'ellas são combu-
ridas, para serem eliminadas pelos emunctorios, ac-
cessoriamente pela pelle e exhalação pulmonar, e so
bre tudo pela secreção urinaria. 

Assim se passam as cousas no estado normal. 
Mas, se os venenos passam a ser produzidos em 
muito grande abundância no intestino, de^ modo 
que os emunctorios e, sobre tudo, o rim os não pos
sam eliminar rapidamente, o organismo encontra-se 
ameaçado d'uma auto-intoxicação. 

Óra, esta occurrencia perigosa é realisada em 
muitos estados pathologicos. 

Ha uma classe de estados mórbidos passagei
ros, muito diversos como gravidade e como causa, 
que se designam geralmente sob a denominação 
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de embaraços gástricos, nos quaes, por influencias 
que nós ignoramos, se produz uma perversão dos 
suecos digestivos. O sueco gástrico deixa então de 
ser segregado em quantidade normal, ou não con
tem a quantidade sufficiente de acido chlorydrico. 
■Assim elle não pôde oppôrse ás putrefacçoes gas
trointestinaes. 

Felizmente n'este estado mórbido, o appetite 
achase supprimido e o doente deixa de introduzir 
no estômago substancias alimentares. 

Na maior parte dos estados mórbidos chroni
cos, pertencentes á classe das dyspepsias, e nas 
condições creadas por esta disposição anatómica 
particular—a dilatação do estômago—tão bem es
tudada por Bouchard, o estômago e o intestino são 
a sede de fermentações pútridas excessivas. 

Em certas diarrheas pútridas, ligadas a estados 
ulcerativos do intestino, na febre typhoide em par
ticular, as putrefacçoes operamse com uma grande 
imensidade. 

Entre os estados mórbidos que temos citado, 
uns reconhecem por causa primordial micróbios 
específicos e pathogenicos, como a febre typhoide, 
outros são devidos a parasitas habituaes do tubo 
digestivo, mas tornados nocivos pela sua quantida
de exagerada, quer porque elles tenham sido intro
dusidos em grande quantidade com os alimentos já 
em v̂ia de decomposição, quer porque uma imper
feição anatómica do tubo digestivo, dilatação gás
trica ou intestinal, ou perturbações physiologicas 
passageiras (embaraço gástrico)' ou peVmanentes 
(dyspepsias) tenham favorecido a sua multiplicação. 

Todos estes estados mórbidos podem ser com
prehendidos sob a denominação geral de envenena
mentos por venenos pútridos, toxemias de origem 
intestinal. 

. Os conhecimentos, acima expostos, devem con
duzir a consequências therapeuticas. O conjuncto 
dos meios a oppôr ás toxemias pútridas, d'origem 
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intestinal, pôde designar-se pela denominação de an-
tisepsia intestinal. 

Parte d'esses meios têm sido adoptados, em to
dos os tempos, d'uma maneira empírica. O successo 
notável do methodo evacuador, isto é, das indica-
cõos purgativa e diurética em certas doenças, en
contra a sua explicação nas descobertas còntempo-
neas. 

Comprehende-se também o resultado excellen
te da lavagem, do estômago, em certas dyspepsias. 

Mas é sobre tudo para a néutralisação das fer
mentações pútridas do intestino, que a therapeutica 
contemporânea dirige os seus esforços, para insti
tuir a prophylaxia e a therapeutica das toxemias 
agudas ou cnronicas, d'origem intestinal. 

Desde ha muito que aos medicos se suscitou 
a ideia de desinfectar o tubo digestivo. Uns têm uti
lizado desde muito tempo a propriedade que pos-
sue o carvão de fixar as matérias odorantes e de 
absorver os gazes (Trousseau e Belloc, nas dyspe
psias). Outros têm empregado os calomelanos, que 
se transformam no estômago em bichloreto e, no in
testino, em sulfureto de mercúrio, outros têm em
pregado o sulfureto negro, isoladamente. 

.Bouchard tem seguido methodicamente, desde 
muitos annos, a solução do problema da antisepsia 
do tubo digestivo, e a elle cabe a gloria da maior 
parte dos excellentes resultados a que ella já hoje 
conduz. 

Este notável experimentador principiou por ad
ministrar o carvão. Com uma dose de xoo gr. con
seguia obter a desodoração das matérias fecaes, bem 
como uma diminuição da sua toxicidade. 

Estes resultados já não eram sem valor, mas, 
como faz notar Bouchard, era fazer desinfecção e 
não antisepsia, era neutralisât os venenos formados, 
não era oppor-se á sua formação. 

Ha 6 annos, Bouchard entrou n'uma nova pha
se das suas investigações, a da antisepsia verdadei-
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ra. Por muito .tempo tinha feito ensaios infructife-
ros com o acido phenico, a creosata, o acido salicy-
lico. Um dia comprehendeu que era necessário em
pregar, como antisepticos do intestino, substancias 
insolúveis. N'este sentido, elle tinha sido precedido 
por Vulpian, que usava já o salicylato de bismu-
tho e o iodoformio. Mas Bouchard mostrou, 
alem d'isso, que estas substancias deviam ser ad
ministradas n'um estado de divisão extrema, a fim 
dè que as suas moléculas cubram toda a superfi
cie intestinal, e que é necessário administral-as por 
pequenas doses, repetidas frequentemente com in-
tervallos eguaes e curtos, para não dar tempo aos 
micro-organismos de se multiplicarem, nos interval-
los das doses administradas. 

Ha quatro annos, Bouchard utilisou, para rea-
lisar a antisepsia intestinal, a naphtalina, proposta 
por Rossbach ; depois ensaiou o methyl naphtol, de
pois o naphtol, que adoptou definitivamente, e pro
vou que, graças a estes medicamentos, se podem 
obter matérias fecaes, quasi desprovidas de micro 
bios; — quasi, mas não absolutamente, porque ha 
sempre micróbios que, alojados nas innumeraveis 
glândulas do intestino, escapam á acção do antise-
ptico espalhado sobre a mucosa. 

Alem da desapparição quasi completa dos mi
cróbios, nota-se que as matérias fecaes não con
têm alcalóides e que a sua toxicidade é muito di
minuída. 

A insolubilidade, ou antes a fraca solubilidade 
das substancias antisepticas, (ellas não são absolu
tamente insolúveis) offerece a dupla vantagem de 
impedir a intoxicação do doente e de permittir ao 
medicamento exercer a sua acção até á extremida
de do tubo digestivo. 

São quatro as substancias antisepticas que sa
tisfazem a estas condições : — o salicylato de bis-
mutho, o iodoformio, a naphtalina e o naphtol. D'es 
tas, a mais conveniente é o naphtol \ é d'ellas a mais 
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antisepsica e a menos toxica. O menos antiseptico 
e o mais toxico é o iodoformio, todavia pôde ain
da ser empregado com a condição de não exceder 
a dose de um gramma, por dia, no adulto. 

Bouchard faz actualmente a antisepsia intesti
nal com a naphtalina e principalmente o naphtol ; 
a primeira offerece, por vezes, o inconveniente de 
produzir erupções erythematosas, papulosas e, al
gumas vezes, vesiculosas, verdadeiras erupções me
dicamentosas, análogas ás que podem produzir a 
quina e a copahiba, inconveniente que desapparece 
com o naphtol. 

São bem apreciáveis os resultados d'esta anti
sepsia. A experiência mostra que, nas affecçoes ty-
phoides, ella conserva a lingua húmida, faz desappa-
recer ou previne as fuliginosidades, o stupôr, o de
lírio, a carphologia, os sobresaltos tendinosos, em 
summa, todo o cortejo dos accidentes chamados ata-
xo-adynamicos, que são sem duvida causados pela 
auto-intoxicação. 

Acima de quaesquer outras rasões em abono 
da antisepsia, estão os factos:— «Autrefois la mor
talité par la fièvre typhoide dans mon service était 
de 25 p. c . Quand j'ai su neutraliser les poisons 
intestinaux, elle est tombée à i5 p. c.-, — puis à 
io p. c , quand j'ai réussi à obtenir l'antisepsie in
testinale. Elle est tombée jusqu'à 7 p. c , quand j'ai 
institué le traitement complet, c'est-à-dire depuis le 
mois d'avril de l'année 1884 (1). 

São numerosas es doenças do tubo digestivo 
em que está indicada a medicação antiseptica e em 
que ella é abonada já pelos resultados clínicos. Taes 
são as estomatites, as amygdalites infecciosas, a 
dilatação do estômago, embaraços gástricos, consti
pação e obstrução intestinal, diarrheas infantis, fe

ci) Bouchard—Auto-intoxications—pag. 237. 
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brc typhoide, enterites ulcerosas diversas e infec
ciosas, typhlite, colite, dysenteria, etc. 

Alem das doenças localisadas no tubo digesti
vo ou que têm o seu ponto de partida n'elle, e que 
acabamos de mencionar, a antisepsia intestinal po
derá ainda ser empregada com vantagem, em todos 
os casos em que o funecionamento imperfeito dos 
emunctorios expõe o organismo á auto-intoxicação. 
Tal é o caso de qualquer lesão que prejudique o 
funecionamento dos rins ou do figado. 

Sabe-se que a funeção do rim é eliminar os 
venenos que circulam no sangue e cuja retenção 
constitue um perigo immediato para o organismo. 
Entre estes venenos, entram em linha de conta os 
que, fabricados no intestino pelos micróbios, são 
absorvidos pelos vasos-portas. 

Estes venenos são em grande parte detidos 
pelo figado, que os destroe ou neutralisa por meio, 
provavelmente, da sua funeção glycogenica (G. H . 
Roger). 

Mas, se o figado perde a sua propriedade de 
reter ou neutralisar os venenos, se o rim não eli
mina senão uma pequena parte dos transportados 
pelo sangue, não é indifférente que no intestino se
jam fabricados esses venenos, em maior ou menor 
quantidade, e penetrem na circulação geral. 

A antisepsia intestinal está, por conseguinte, 
indicada nos casos de doença do figado e dos rins. 
Não poderá ainda a antisepsia intestinal constituir 
um meio prophylactico das doenças d'estes órgãos 
e, principalmente, do figado ? Os produetos tóxicos, 
elaborados no intestino, principalmente quando 
produzidos em quantidade excessiva, não poderão, 
pela sua acção sobre o figado, produzir ahi altera
ções graves? Parece-nos, que sim. 

Antes de terminarmos, não podíamos deixar de 
nos referir a um meio de tratamento e prophylaxia 
das doenças microbioticas, que, posto que tão 
restriçtQ ainda, parece susceptível de vir a ter uma 
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larga applicação; queremos íallar da bacteriothera-
pia. 

Desde ha muito tempo que a observação tinha 
mostrado que um ataque de certas doenças viru
lentas, conferia a immunidade para essas mesmas 
doenças. Baseados n'este conhecimento, já os anti
gos tinham ensaiado prevenir certas doenças viru
lentas, pela inoculação d'um virus que produzisse 
a mesma doença, mas em condições em que ella 
se desenvolvesse sem gravidade. É' bem conhecida 
a historia da inoculação variolica; são unanime
mente reconhecidos os extraordinários benefícios 
que á humanidade trouxe a descoberta que immor-
talisou Jenner. 

A' microbiologia estava reservado o papel da 
interpretação d'esses factos, obra de puro empiris
mo. Os conhecimentos que esta nova sciencia já 
hoje possue sobre a attenuação dos virus e a con
corrência vital dos micro-organismos, abrem novos 
horizontes ao problema das vaccinações. «Le pro
blème des vaccinations et de l'atténuation des virus 
fit un pas décisif lorsqu'il fut démontré que des 
bactéries étaient la cause essentielle de la virulence 
de ces liquides. (1) 

E' a Pasteur que cabe a gloria da iniciação 
dos processos d'attenuaçao dos virus e do seu em
prego como vaccinas. 

Os meios de que Pasteur e vários outros mi-
crobiolagistas se valem para a attenução dos virus, 
são, como se sabe, a acção do oxigénio, as variantes 
thermicas e as substancias antisepticas. 

São bem conhecidos os notáveis trabalhos de 
bacteriologia, com relação á attenuação da bacteri-
dia carbunculosa e a sua inoculação, como preser
vativo do carbúnculo. 

São de data muito recente os trabalhos de Pas-

(1) Cornil et Babes—Obr. cit. pag. 191. 
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teur sobre a vaccina da raiva, e é geralmente accei-
te a efficacia d'estemeio, que não se poderá chamar 
só prophylactico, mas curativo. 

Más será licito suppof que se venha a desco
brir a'vaccina de todas as doenças infecciosas? Não 
nos parece. 

Não é provável, como diz Cornil, que uma vac
cina possa s'ér jamais um preservativo melhor do 
que af propria doença. Ora, em muitas doenças in
fecciosas, ô primeiro ataque da doença, longe de 
preservar d individuo d'um ataque ulterior, cria um 
terreno favorável para as recidivas. Haja vista o 
que'áuccede eom a erysipela, a pneumonia, a ble-
morrhagia, a febre intermittente, a tuberculose, etc. 

Como produzem as vaccinas a sua acção pro-
phyláctica? «On peut faire plusieurs hypothèses» 
diz'Gomil. A primeira que vem ao espirito, é que 
ôs tecidos do individuo vaccinado soffreram uma 
alteração Chimica tab que elles se tornaram impró
prios para a nutrição de micróbios da mesma es
pécie. Isso poderia ser realisado de dois modos: Ou 
os'micróbios'da vaccina subtrahiram aos tecidos 
princípios necessários para o desenvolvimento dos 
quë: viessem ulteriormente-, ou porque esses micró
bios segregaram qualquer espécie de veneno, que 
permanece noS tecidos e se oppÕe ao desenvolvi
mento ulterior dos mesmos micróbios. 

Attenta, porem, a continua mutação dos teci
dos, rííál se compreheride a constância de qualquer 
modificação chimica ou ainda a permanência d'al-
gum principio toxico. E' necessário fazer intervir 
um outro factor, que'não pôde ser senão a acção 
vital'do organismo. 

E' licito pensar que as cellulas orgânicas se 
exercitam na lucta pela existência contra as cellu
las invasoras, os micróbios da vaccina, ficando as
sim mais aptos a sahirem victoriosos d'uma lucta 
ulterior com inimigos da mesma espécie. Experiên
cias curiosas, executadas principalmente por Mets-
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chnikoff, parecem demonstrar a existência no orga
nismo de cellulas devoradoras de micróbios, a que 
este experimentador deu o nome de phagocitas. Ex-

,. plicar-se-hia a acção das vaccinas, admittindo que 
os phagocitas são d'esté modo excitados, obriga
dos, por assim dizer, a uma resistência progressi
vamente maior, ou ainda que elles se multiplicam 
de modo a poderem luctar com vantagem contra os 
agentes infecciosos. 



PROPOSIÇÕES 

Anatomia.—As boccas absorventes são esto-
matos temporários, formados pelas cellulas migra-
doras, quando atravessam os epithelios. 

Pnysiologia.—Ha no tubo digestivo micró
bios auxiliares da digestão. 

Materia medica.—O valor dos antisepticos é 
determinado pelo conhecimento dos seus equivalen
tes therapeutico e microbicida. 

Pathologia externa.—O tratamento antise-
ptico das fracturas complicadas evita consideravel
mente as amputações. 

Medicina operatória —Em toda a operação 
que interessa os tegumentos, devem ser escrupulo
samente observados os preceitos da antisepsia. 

Partos.—As septicemias puerperaes são efi
cazmente evitadas com as precauções antisepticas. 

Pathologia interna.—O bacillo d'Eberth é 
o agente especifico da febre typhoide. 

Anatomia pathologiea.—Os agentes infec
ciosos actuam principalmente pelas substancias to
xicas que elaboram. 

Hygiene.—A analyse bacteriológica das aguas 
e dos alimentos impõe-se ao hygienista. 

Pathologia geral.—As leucomaïnas não ex
plicam o processo infeccioso. 

V i s t o . 
O Presidente, 

Jr»óde i m p r i m i r - s e . 
O Conselheiro-Director, 

Sédconae a (y&vetla 
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