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A patogenia da febre biliosa 
hemoglobinúrica 

SINONÍMIA— Febre metemoglobinúrica, febre hemosferi-
núrica, acesso amarelo (Antilhas); blackwater fever 
(Inglaterra). 

Antigamente: febre biliosa hematúrica ou íctero-hematú-
rica, febre melanúrica. 

Antes de abordarmos o assunto da nossa tese, 
vejamos em poucas palavras qual a história da 
febre biliosa hemoglobinúrica e a sua distribuição 
geográfica. 

HISTÓRIA 

Devem-se aos médicos da marinha francesa 
as primeiras descrições da doença e datam duns 
sessenta anos. Lebeau e Daullé em Mayotte e em 
Nossi-Bé, Le Roy de Méricourt em Madagascar, 
de 1850-1853, tiveram o mérito de separar a febre 
biliosa hemoglobinúrica do grupo das manifesta
ções agudas, sobretudo da febre remitente biliosa, 
e de fazer sobresaír nitidamente a tríade sintoma-
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tica que a caracteriza: febre, estado bilioso, urinas 
de aspecto sanguíneo. 

A afecção, assim identificada, foi estudada nas 
Antilhas por Dutroulau, Lherminier e, mais tarde, 
por Pellarin. No Senegal, ela foi o assunto de tra
balhos particularmente importantes de Barthélémy-
-Benoit e de Berengèr-Féraud. 

Mas não tardou muito que surgissem opiniões 
divergentes acerca da interpretação a dar à côr 
das urinas. Emquanto para uns, como Barthélémy-
-Benoit, Pellarin, se tratava duma hematúria, para 
outros, entre os quais, Berenger-Feraud, que deno
minou a afecção febre biliosa melanúríca, a côr 
escura era devida aos pigmentos biliares; enfim, 
e é esta a opinião actualmente a única admitida, 
a coloração especial das urinas foi atribuída uni
camente à presença da hemoglobina, a bile e o 
sangue em natureza sendo tomados na conta de 
elementos acessórios e ocasionais. Corre foi um 
dos protagonistas da nova doutrina. 

Entretanto, e paralelamente aos trabalhos dos 
observadores precitados, nascia e se desenvolvia 
uma outra tese, tendendo a lançar as responsabi
lidades do acidente hemoglobinúrico unicamente à 
quinina. A escola helénica foi a primeira a assina
lar esta nova possibilidade etiológica. E Verettas, 
efectivamente, quem, desde 1858, publicou os pri
meiros factos desse género ; depois vieram os 
trabalhos de Konsolas (1859), Papavassiliou (1861), 
Rizopoulos (1872), Karamitsas (1874). 

Os médicos italianos seguiram nesta corrente 
de ideias e Tomaselli, de Catânia, mais do que 
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qualquer outro, contribuiu, desde 1876, para vul
garizar a doutrina numa série de memórias muito 
notáveis. 

Os médicos franceses mostraram-se tanto mais 
acessíveis a esta nova corrente de ideias que 
muitos dentre eles tinham ficado impressionados, 
desde muito tempo, do mau nome que gozava a 
quinina em algumas das velhas colónias francesas: 
nas Antilhas e na Guiana principalmente os creou-
los atribuíam ao medicamento a maior parte dos 
"acessos amarelos,, e daí receavam o seu uso. 
Sucedia o mesmo em Nossi-Bé, Mayotte e nos 
Comores. Uma vez dado o sinal de alarme os factos 
se multiplicaram. 

Finalmente a ideia caminhou de tal maneira 
que actualmente certos autores não hesitam em 
proclamar a origem exclusivamente quínica do 
síndroma hemoglobinúrico, sem negar todavia a 
necessidade dum impaludismo anterior no indiví
duo atingido do mal. 

É natural de prever que, nesse concurso de 
opiniões concernentes à origem da afecção, um 
lugar seria reservado à concepção dum agente 
específico, parasitário ou microbiano, capaz, senão 
de provocar só por si a doença, ao menos de 
actuar a título de factor eficiente num terreno 
preparado pelo hematozoário do paludismo. Esta 
hipótese, efectivamente, tomou lugar ao lado das 
outras, como veremos quando tratarmos da pato
genia; mas nenhum facto até ao presente tem 
confirmado este modo de ver. 
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D i s t r i b u i ç ã o g e o g r á f i c a : 

A febre biliosa hemoglobinúrica é espalhada 
duma maneira muito irregular nas diversas partes 
do mundo, mas ela se vê sobretudo na zona inter
tropical africana, aí onde o próprio paludismo se 
mostra mais virulento. 

Ela é muito frequente na Costa Ocidental da 
Africa: Senegal, Guiné, Costa de Marfim, Costa 
de Ouro, Togolândia, Dahomé, Nigéria, Cameroun, 
Gabon e Congo francês, Benguela (Angola), e, mais 
adiante nas terras, Alto-Senegal e Niger, Congo 
belga. Atinge mesmo o sul da Rodésia. — A este, 
reina sobretudo em Madagascar e nas ilhas visi-
nhas: Maurícias, Santa-Maria, Nossi-Bé, Mayotte, 
Comores; nas margens do Zambésia e do lago 
Niassa, na antiga Africa oriental alemã, e na Africa 
oriental inglesa, na Uganda e numa parte do vale 
do Nilo. 

É frequente em alguns países da Europa meri
dional: Grécia, Sicília, Sardenha, em certas loca
lidades da Palestina, no Alto-Tonkin; na Nova 
Guiné, nos Estados-Unidos (Carolina do Norte e 
Virgínia), na América Central (Venezuela), nas 
Antilhas, na América do Sul (Brasil e Guiana). 

É rara na Córsega, na Itália central, em certas 
regiões da Grécia manifestamente palustres, em 
Marrocos, na Argélia, na Tunísia, no Egipto, na 
Ásia menor, na índia (alguns distritos na índia 
Inglesa, Damão e Dio na índia Portuguesa), em 

. Assam, em Annam, no Delta do Tonkin, nas Novas-
-Hébridas (arquipélago infestado de paludismo). 
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E ausente em França, no centro e norte da 
Europa, no extremo-sul africano (excepto a Rodé
sia), na maior parte da zona intertropical da Amé
rica do Norte, em certas regiões do Baixo-Egipto, 
em Cochinchina, em Cambodja... 

Convém acrescentar que numerosos acessos 
hemoglobinúricos se manifestam a distâncias mais 
ou menos afastadas da zona endémica. É assim 
que os hospitais de certos portos franceses tratam 
frequentemente de casos de febre biliosa hemoglo-
binúrica sobrevindo nos doentes repatriados do 
Tonkin, de Madagascar e da Costa ocidental da 
Africa. A maior parte dos casos observados no 
Delta do Tonkin tiram a sua origem na alta região. 
Sucede o mesmo na Itália, onde bom número de 
acessos aparecem fora do foco original. 



PATOGENIA 

A febre biliosa hemoglobinúrica manifesta-se 
sempre no período agudo do paludismo, sobre
tudo quando o organismo esteja profundamente 
atacado por êle. A sua etiologia e patogenia teem 
sido objecto de várias hipóteses e muitas discus
sões. Nós falaremos aqui somente das principais : 
a teoria específica e a teoria palustre e quínica. 

Teoria específica 

Certos autores admitem a existência dum mi-
cro-organismo específico embora o agente até hoje 
não tenha sido descoberto. 

Billet supõe que este micro-organismo encon
tra um terreno favorável em todas as anemias tro
picais devidas, quer ao paludismo, quer à disen
teria. Para Vincent tratar-se-ia dum princípio tóxico 
ou toxígeno que seria detido pelos rins, visto que 
as urinas são hipotóxicas, não patogénicas, sem 
bactérias bem estudadas, e que a sua injecção ma-
cissa aos animais não produz dissolução globular. 

3 
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O autor chega à conclusão de a doença ser de 
natureza infecciosa e parasitária. 

E' bem certo que se se admite a especificidade 
da febre biliosa hemoglobinúrica, a própria mar
cha da afecção implica uma ideia dum elemento 
parasitário: frequência das recidivas, a latência 
por vezes muito longa da doença, a aparição longe 
do foco endémico . . . 

Nesta ordem de ideias Sambon emitiu a opi
nião de que se trataria duma forma de babesiase, 
por causa da sua analogia evolutiva e sintomática 
com a febre hemoglobinúrica dos rebanhos provo
cada pelo piroplasma bigeminum. 

Yersin isolou das urinas um bacilo patogénico 
aos animais do laboratório, mas questão reprodu
zia a hemoglobinuria. 

Plehn julgou descobrir um parasita, com a 
forma duma ameba não pigmentada, mas que 
mais tarde ele próprio verificou ser um hemato-
zoário. 

Em suma, a teoria específica fica ainda no do
mínio da hipótese. O exame de sangue e de urinas 
feito sob este ponto de vista por numerosos obser
vadores,-como Víncent, Billet, Berthin, etc., deram 
sempre resultados negativos, e a tal suposição 
banal da extrema tenuidade do agente patogénico, 
ou da sua ausência no sangue periférico, não con
seguiu esclarecer o debate. 



Teorias palustre e quínica 

' Como um certo número de autores, muito em
bora digam que a quinina é a única causa, do 
acesso hemoglobinuria), admitem como primam 
movens o paludismo, estudaremos estas duas hipó
teses solidariamente. 

Ao princípio examinaremos os argumentos que 
se teem oposto à etiologia palustre da febre biliosa 
hemoglobinúrica e vejamos que refutações eles 
comportam. 

A febre biliosa hemoglobinúrica não existe 
em todos os países palustres — E' incontestavel
mente certo. Mas o paludismo não é tudo na febre 
metemoglobinúrica; e como bem diz Paul Gou-
zien, é necessário juntar-se-lhe um elemento indis
pensável, o terreno, a área endémica da febre 
biliosa hemoglobinúrica sendo constituída pela 
coexistência dos dois factores. Além disso se o 
paludismo e a febre metemoglobinúrica não teem 
a mesma repartição topográfica, não está menos 
demonstrado que esta febre reina quási exclusi
vamente nos países de paludismo intenso, onde 
predomina a forma p. praecox. E' preciso notar-se 
também que as modalidades clínicas do paludismo 
diferem dum país ao outro. 

As lesões anatómicas são menos acusadas 
que no paludismo, e a afecção poupa muitas ve
zes indivíduos tendo tido ataques graves de pa
ludismo— Mas não se trata dum acesso perni
cioso no seu verdadeiro sentido, isto é, resultando 
da infestação intensa e rápida do organismo pelo 
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hematozoário ; de resto é sabido que no paludismo 
subagudo se o acesso toma a forma perniciosa, 
isso é devido simplesmente às complicações re
nais ou infecções secundárias, acidentes evolvendo 
fora do próprio paludismo. Não é, porisso, de es
pantar que as lesões necrópsicas sejam especifi
camente, pouco acentuadas. Laveran faz observar 
que o exame macroscópico das vísceras é insufi
ciente, porque a coloração pigmentada do fígado 
e do baço não é nitidamente apreciável ao olho nú, 
a não ser quando os parasitas sejam em enorme 
quantidade nos órgãos. 

A febre biliosa hemoglobinúrica não é sem
pre precedida de acessos palustres — Efectiva
mente, mas, embora o facto seja raro, entra na 
categoria dos casos de paludismo latente e com 
um interrogatório cuidadoso chega-se a saber que 
o doente frequentou ou habitou uma zona endé
mica. « 

Não se encontra sempre o hematozoário no 
sangue — Quando a ausência das plasmodias é 
rial, explica-se ou pelo facto de o doente ter 
tomado quinina durante o período premonitório, 
où porque a hemólise destruiu um maior número 
destes parasitas, porisso que a desagregação glo
bular, pondo efectivamente em liberdade o hema
tozoário, este privado do seu hóspede natural, 
morre rapidamente no plasma sanguíneo, e se se 
não encontram os cadáveres amebianos, é que não 
é fácil distinguí-los do pigmento melánico (Lave
ran). 

E' certo que o hematozoário existe quási sem-
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pre no princípio do acesso, e o resultado do exame 
depende do momento em que foi efectuado. Lave-
ran tendo praticado o exame durante um acesso 
franco, precedendo a hemoglobinuria, depois, du
rante o acesso hemoglobinúrico, constatou nume
rosos hematozoários nas primeiras amostras, tanto 
que eram raros ou ausentes nas segundas. Vários 
outros autores, e entre eles B. da Costa, fizeram 
observações análogas. As conclusões a que chega 
B. da Costa são as seguintes: 1.° pouco antes do 
acesso, os parasitas são em grande número; 2.° 
pouco depois do princípio, são em número mode
rado; 3.° ao fim de dois ou três dias são raros 
ou ausentes. Todavia, análises mais tardias podem 
ser positivas, sobretudo se uma parte dos para
sitas escapados à destruição são lançados na cir
culação periférica. Essas eclosões parecem, diz 
Gouzien, ser o indício duma infestação profunda 

» e tenaz, residindo, as fontes latentes dessas gera
ções sucessivas, nos órgãos hematopoiéticos, onde 
os parasitas em crescente, forma frequentemente 
notada na febre metemoglobinúrica, devem exis
tir em grande número. 

Convém, finalmente, notar que se o exame do 
sangue tem lugar à distância do princípio, a pes
quisa dos parasitas não é sempre fácil, porque são 
necessárias, muitas vezes, muitas preparações para 
se constatar a sua presença ; e sabe-se muito bem 
que mesmo nos casos de acessos palustres graves 
há algumas vezes dificuldade em se achar o para
sita. 
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A febre biliosa hemoglobinúrica é uma afec
ção de data recente— Dizem os partidários da 
teoria quínica que a aparição da doença é pos
terior à descoberta da quinina. Mas cá estão as 
objecções: 1.° se a quinina é de emprego relati
vamente recente, o mesmo não sucede à quina, 
cujo uso na América é muito antigo; ora alguns 
autores viram a hemoglobinuria após a adminis
tração de pó de quina; 2.° antes que a afecção -
fosse nitidamente isolada, ela já era confundida 
com as febre% biliosas; 3.° se os casos de febre 
biliosa hemoglobinúrica se multiplicaram pelos 
fins do último século, isso é devido à conquista 
do continente africano: o mal, alimentado pela 
imigração dos europeus e transplantação dos in
dígenas, estendeu-se com os progressos da civili
zação. Esta última levou a febre biliosa hemoglo
binúrica aos países indemnes de malária. Até os 
últimos anos o paludismo era pouco intenso na « 
Smyrna, e a febre biliosa hemoglobinúrica só ata
cava os europeus. Depois que estes a ocuparam, 
em consequência do vai-vem contínuo das regiões 
insalubres da costa ao planalto central, onde o 
anofeles abunda, o paludismo espalhou-se rapida
mente na população indígena da região alta, se
gundo as estatísticas publicadas por Fontoynont. 

A quinina é quási ineficaz na febre biliosa 
hemoglobinúrica *--E' exacto, mas sabe-se que a 
quinina actua pouco sobre os acidentes derivados 
do paludismo, e, o que é ainda mais importante, 
sobre as complicações, como a uremia, o tifismo, 
do próprio acesso hemoglobinúrico. 
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Tendo respondido às principais objecções fei
tas à doutrina palustre, nós acrescentaremos a seu 
favor os seguintes argumentos: 

A hemoglobinuria surge às mais das vezes na 
ocasião dum acesso de febre. Os tipos febris, in
termitente e contínuo, correspondem, sobretudo o 
primeiro, às formas clássicas do paludismo verda
deiro, e a afinidade das duas afecções salta ainda 
mais à vista, quando na febre metemoglobinúrica, 
após uma fase de apirexia, a série febril reaparece 
com ou sem hemoglobinuria. 

Quiseram explicar a intermitência da hemoglo
binuria, após a absorção duma só dose de quinina, 
pela intermitência da acção da própria quinina, 
atestada pela intermitência da sua eliminação, su-
pondo-se, o alcalóide fixado no estado latente nos 
tecidos, fora dos paroxismos. Mas seria preciso 
demonstrar que a quinina só por si fosse capaz de 
imprimir ao acesso esse carácter de periodicidade 
regular que reveste no paludismo. Seria mais ra
zoável admitir que no momento das recrudescên-
cias febris uma parte da quinina fixada nos gló
bulos, nos órgãos profundos, tornou-se livre e 
eliminou-se após a rotura do corpo esporulado, 
ao mesmo tempo que a hemoglobina e os des
troços globulares, o resto da quinina aparecendo 
na urina no momento da crise terminal, com ou
tros produtos da excreção normal, provisoriamente 
retidos nos tecidos. 

Para mais, segundo Marchoux, a quinina é quási 
nula emquanto dura a hemoglobinuria, o que, é claro* 
tiraria a hipótese precedente todo o seu valor. 
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Um dos melhores e mais fortes argumentos a 
favor da etiologia palustre, é a explosão do acesso 
bilioso hemoglobinúrico longe do terreno endémico, 
nas pessoas não tendo tomado quinina há muito 
tempo. 

As considerações que precedem teem-nos con
duzido progressivamente ao terreno próprio da teo
ria quínica, e podemos já afirmar: 1.° que se a 
quinina pode produzir a hemoglobinuria, é sempre 
nos indivíduos impaludados; 2.° que. a hemoglo
binuria pode produzir-se nos impaludados que 
nunca tomaram quinina, ou que não a tomaram há 
muito tempo. Cardeillac tendo de tratar de 17 
casos de febre metemoglobinúrica nos militares de 
Kati, declara formalmente nunca ter reconhecido 
a origem quínica num só destes acessos, e con
tudo, acrescenta, as tropas são mais inclinadas a 
declararem que tomaram a dose diária de quinina 
como preventivo, que lhes é prescrito pelo regula
mento, do que em declarar o contrário. Vários ou
tros autores apontam casos idênticos. Antony e 
Billet que empregaram a quinina em grandes quan
tidades, nunca observaram semelhante acidente. 
Evidentemente, se a febre biliosa hemoglobinúrica 
fosse ocasionada pela quinina, como sustentam 
alguns autores, os casos seriam muito mais nume
rosos. 

Mas, feitas estas reservas, não fica menos esta
belecido que a quinina é susceptível, como a eu-
quinina e várias outras substâncias, de produzir a 
hemólise nos indivíduos predispostos, sobretudo 
se eles estão na iminência ou no curso da febre. 
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Tem-se mesmo visto o acidente sobrevir em 
plena apirexia nos indivíduos a quem o alcalóide 
era administrado para uma afecção extranha ao 
próprio paludismo, como sucedeu num caso citado 
por Carducci, em que se tratava duma rapariga im-
paludada, mas que há muito tempo não sofrera 
acesso, a quem uma dose de quinina administrada 
na ocasião duma nevralgia dentária, produziu a 
hemoglobinuria. 

Efectivamente não é necessário dissimular que 
administração, num predisposto, duma dose mode
rada de quinina, se ela é intempestiva, pode causar 
a hemoglobinuria e a morte. Bouffard foi testemu
nha do seguinte facto : um doente tomava, desde 
há muitos dias, 50 centigr. de quinina, por causa 
dum acesso palustre rebelde; um novo médico 
assistente julgando a dose insuficiente elevou-a 
bruscamente a lgr,50, declarando-se nessa mesma 
tarde uma hemoglobinuria; o doente sucumbiu 
alguns dias mais tarde. Todavia nem sempre é ne
cessário que a dose seja elevada para se produzi
rem semelhantes acidentes ; há indivíduos a quem 
uma dose de 0gr\25 basta para determinar uma 
hemoglobinuria mortal. Efectivamente, não se trata 
aqui duma questão de quantidade, mas duma ques
tão de momento de emprego do medicamento, e o 
período da nocividade do alcalóide é algumas ve
zes tão fugaz, que parece limitar-se à duração 
das manifestações agudas do paludismo, como se 
houvesse sincronismo da acção dos dois factores 
hemolisantes, quinina e toxina palustres. Porque 
eis como se passam as coisas: um indivíduo 
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tendo em diversas circunstâncias tomado a qui
nina sem inconveniente, absorve uma dose dela, 
ordinariamente mais forte que do costume, na oca
sião dum mal-estar ou dum acesso febril, e algumas 
horas depois tem micções vermelhas. Mas uma vez 
passada a crise homoglobinúrica a quinina pode ser 
retomada sem dar lugar a nenhum acidente. Donde, 
a quinina inofensiva antes do ataque, é subita
mente revelada prejudicial no período febril, para 
tornar a ser inofensiva alguns dias depois. Tratar-
-se-ía bem dum fenómeno de intolerância resul
tante do estado passageiro do doente. 

Esta intolerância é de tal maneira marcada em 
certos indivíduos, que se pode à'vontade provocar 
neles a hemoglobinuria, o que de resto é perigoso. 
Nas Antilhas a quinina é objecto dum terror sem 
nome, que não se poderia classificar de supersti
cioso, porque infelizmente é fundado sobre casos 
de hemoglobinuria com terminação fatal. 

Para concluir, transcrevemos algumas obser
vações do Dr. B. da Costa. 



O B S E R V A Ç Õ E S 

/—Doente A., de 30 anos, solteiro, natural de 
Cabeceiras de Basto, trabalhador (empregado do 
mato) e actualmente feitor de uma dependência 
da roça "Colónia Açoriana,,, de temperamento 
mixto e constituição regular. Vive em S. Tomé há 
7 anos sem nunca ter regressado à metrópole. Foi 
sempre saudável durante o tempo que viveu em 
Portugal e não foi nem é dado aos hábitos alcoó
licos. Várias vezes tem sido atacado nesta cidade 
de febres palustres do tipo remitente e terção que 
o deixavam apenas indisposto a ponto de poder 
continuar com os seus árduos trabalhos. Teve duas 
biliosas hemoglobinúricas de média intensidade; o 
1.° ataque foi em 1900 e o 2.° em 1902. Do 1.° 
ficou bom em quatro dias e do 2.° em seis. 

Em fins de agosto de 1905 foi atacado de 
febres palustres com maior intensidade que o 
deixaram prostrado, e como não se encontrasse 
melhor resolveu tomar, às 6 horas da manhã de 
7 de setembro, com intervalo de meia hora, um 
grama de cloridrato de quinina em duas hóstias, e 
às 8 e meia da manhã do mesmo dia sentiu-se 
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bastante incomodado com dores por todo o corpo, 
principalmente na região epigástrica; urinando abun
dantemente notou que as urinas eram vermelho-
-escuras. A hemoglobinuria apareceu-lhe no auge 
da temperatura e não sofreu modificação sensível 
até ao dia 8, dia em que deu entrada no hospital 
"Pró-Pátria„. 

Dia 8 de setembro de 1905 (tarde). — Fácies 
de um indivíduo sofredor de grandes dores. Dores 
por todo o corpo e em especial na região epigás
trica e nos hipocôndrios. Baço volumoso, fígado 
doloroso. Côr sub-ictérica do corpo e ictérica da 
esclerótica. Alguns vómitos biliosos. Urinas abun
dantes, albuminosas e vermelho-escuras. A micção 
é dolorosa e frequente, urina com reacção ácida. 
Anorexia. Temperatura 36°,7. Respiração superfi
cial, frequente e irregular; 32 respirações. Pulso 
regular, fraco e depressível ; 82 pulsações. 

Tratamento: Calomelanos 80 centigr. em duas 
hóstias, dadas com intervalo de meia hora. Cliste-
res de sulfato de soda (25 gr. em 1 litro de água), 
dados de 2 em 2 horas depois da segunda hóstia 
de calomelanos. 

Dia 9.—Côr ictérica da esclerótica e do corpo. 
Grande prostração. Alguns vómitos biliosos. Urinas 
abundantes (2 ' '2 litros) vermelho-escuras e albu
minosas. Dores na região epigástrica e ligeiras pelo 
corpo. Anorexia. Temperatura 37°,2 de manhã e 
38°,2 de tarde. Pulso fraco e irregular; 80 pulsa
ções. Respiração superficial e irregular; 20 respi
rações. Tratamento: Clisteres de sulfato de soda. 
Ergotina (em injecções hipodérmicas) 1 grama. 
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Poção de Quenuce (para tomar de 15 em 15 minu
tos uma colher de sopa até produzir sonolência). 

Análise microscópica do sangue — Muito raros 
parasitas em forma de crescentes sem pigmento 
e extraglobulares (?). Poiquilocitose. Anisocitose. 
Raros glóbulos rubros com granulações basófilas e 
raros leucócitos com pigmento malárico. Contagem 
de leucócitos: em 200leucócitos, 146 polinucleares 
neutrófilos, 3 polinucleares eosinófilos e 51 mono-
nucleares sendo 39 linfocitos e 12 mononuclears 
médios. 

Dia 10. — Cor sub-ictérica do corpo e da escle-
rótica. Raros vómitos biliosos. Urinas um pouco 
mais claras e relativamente menos abundantes 
(1.500 gramas) e também menos albuminosas. 
Dores menos intensas na região epigástrica. Estado 
geral o mesmo. Temperatura 37°,7 de manhã e 
39°,6 de tarde. Respirações 24. Pulso frequente; 
96 pulsações. Tratamento: o do dia anterior. 

Análise microscópica—Muito raros parasitas de 
formas variadas, extraglobulares e sem pigmento. 
Numa das preparações encontramos só um parasita 
em forma de pequeno anel, endo-globular e sem 
alterar o glóbulo-rubro atacado. Raros pontos das 
preparações com pigmentos escuros. Poiquilocitose. 
Anisocitose e anisocromia. Contagem de leucóci
tos: em 100 leucócitos, 70 poli-neutrófilos, 1 poli-
-eosinófilo, '/2 poli-basófilo, 28 '/i mononuclears, 
sendo 2 ' 2 linfocitos e 7 mono-médios. 

Dia 11. — Estado geral, o mesmo. Corda pele, 
mais clara; urinas mais claras e abundantes (1800"), 
menos albuminosas e contendo raros glóbulos ru-
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bros. Anorexia. Raros- vómitos biliosos. Ligeiras 
dores pelo corpo; temperatura 38°,3 de manhã 
e 39°,6 de tarde. Respirações 24; pulsações 96. 
Tratamento:, Calomelanos 40 centigr. Clisteres de 
sulfato de soda. Lactose. 

Análise microscópica — Muito raros parasitas 
extraglobulares, em forma de pêra e sem pigmento. 
Anisocitose e anisocromia. Contagem de leucócitos: 
em 100 leucócitos, 70,5 poli-neutrófilos, 2,5 poli-
-eosinófilos, 0,5 poli-basófilo, 26,5 mononucleares 
sendo 23,5 linfócitos e 3 mono-médios. 

Dia 12.—-Grande prostração. Cor da pele, clara. 
Urinas claras e abundantes. Anorexia. Ausência de 
vómitos. Temperatura 38°,5 de manhã e 39° de 
tarde. Respiração fraca e regular; 22 respirações. 
Pulsações 102. Tratamento: cloridrato de quinina 
80 centigr. em duas hóstias, uma de manhã e outra 
de tarde. Clisteres de sulfato de soda. Lactose. 

Análise microscópica—Muito raros parasitas 
endoglobulares em forma de anel, uns com croma-
tina e outros sem esta. Anisocitose e anisocromia. 
Contagem de leucócitos: em 100 leucócitos, 79,5 
poli-neutrófilos, 1,5 poli-eosinófilos, 0,5 poli-basó
filo, 18,5 mononucleares sendo 12,5 linfócitos e 6 
mono-médios. 

Dia 13. — Astenia. Urinas continuaram claras e 
abundantes. Raros vómitos biliosos. Côr da pele, 
normal. Anorexia. Temperatura 36°.9 de manhã e 
39° de tarde. Respiração frequente e superficial; 
34 respirações. Pulsações 100. Tratamento: clori
drato de quinina 50 centigr. em injecção hipodér-
mica. Clisteres de sulfato de soda. Lactose: 
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Análise microscópica — Ausência de parasitas 
e bactérias. Anisocitose e anisocromia. Contagem 
de leucócitos; em 100 leucócitos 73 poli-neutró-
filos, 1 poli-eosinófilo e 25 mononuclears, sendo 
19 linfocitos e 6 mono-médios. 

Dia 14 — Estado geral, o mesmo. Cor sub-
ictérica da pele. Urinas abundantes e um pouco 
vermelhas. Anorexia. Raros vómitos biliosos. Tem
peratura 38°,6 de manhã e 38°,9 de tarde. Respi
ração 29. Pulsações 100. Tratamento: o do dia 
anterior. 

Análise microscópica Ausência de parasitas 
e bactérias. Anisocitose e anisocromia. Policroma-
tofilia. Contagem de leucócitos: em 100 leucóci
tos 72 poli-neutrófilos, 1,5 eosinófilos, 27,5 mo
nonucleares sendo 21 linfocitos e 6,5 mono-mé
dios. 

Dia 15- - Estado geral, um pouco melhor. Côr 
da pele, na mesma. Ausência de vómitos e de 
dores. Urinas continuam um pouco vermelhas. 
Anorexia. Temperatura 38°,5 de manhã e 38°,6 de 
tarde. Respirações 25; pulsações 100. Tratamento: 
o do dia anterior. 

Análise microscópica — Ausência de parasitas 
e bactérias. Anisocitose. Contagem de leucócitos: 
em 100 leucócitos, 77,5 poli-neutrófilos. 22,5 mo
nonucleares sendo 0,5 mono-grandes. 13,5 linfo
citos e 8,5 mono-médios. 

Dia 16 — Estado geral, melhor. Côr da pele, 
quási normal. Urinas mais claras, abundantes e um 
pouco albuminosas. Ausência de vómitos e de dores. 
Temperatura 37°,9 de manhã e 38°,2 de tarde. Res-
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pirações 24; pulsações 96. Tratamento: Clisteres 
de sulfato de soda. Lactose. Agca cloroformada. 

Análise microscópica — Raros parasitas em 
forma de crescentes, endo-globulares e sem 
pigmentos. Contagem de leucócitos : em 100 leu
cócitos 74,5 poli-neutrófilos, 1,5 poli-eosinófilos, 
1 poli-basófilo, 23 mononucleares sendo 13 lin
focitos e 10 mono-médios. 

Dia 17 — Continua melhor. Urinas quási nor
mais e abundantes. Côr da pele, normal. Tempera
tura 37°,5 de manhã e 37°,6 de tarde. Respirações 
18; pulsações 98. Tratamento: o do dia anterior 
menos água cloroformada. 

Análise microscópica—Ausência de parasitas 
e bactérias. Contagem de leucócitos : em 100 leu
cócitos 1 poli-basófilo, 24 mononucleares, sendo 
18 linfocitos e 6 mono-médios. 

Dia 18 —Muito melhor. Urinas normais. Ape
tite. Temperatura, 37°,7 de manhã e 37°,8 de tarde. 
Respirações 24; pulsações 79. Tratamento: Clis
teres de sulfato de soda. 

Análise microscópica — Ausência de parasitas 
e bactérias. Contagem de leucócitos: em 100 leu
cócitos 80 poli-neutrófilos, 1 poli-basófilo, 19 mo
nonucleares sendo 13 linfocitos e 6 mono-médios. 

Dia 19—-Continua bem mas ainda muito fraco. 
Temperatura 37°,7 de manhã e 37°,8 de tarde. Res
pirações 21 ; pulsações 84. Tratamento o do dia 
anterior. 

Dias 20, 21, 22, e 23 — 0 estado do doente 
conserva-se estacionário, oscilando a temperatura 
entre 37°,6 e 37°,9. Tratamento r Clisteres de sul
fato de soda. 
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Dia 24—Recaída da febre biliosa hemoglobi-
núrica. Urinas vermelho-escuras e abundantes. 
Dores na região epigástrica. Côr ictérica da pele. 
Raros vómitos biliosos. Temperatura 37°,6 de ma
nhã e 40°,6 de tarde. Respirações 28; pulsações 
90. Tratamento: ergotina (1 gr.) em injecções. Ca-
lomelanos (40 centigr.). Clisteres de sulfato de soda 
(25 gr. para cada clister) dados de 2 em 2 horas. 

Análise microscópica -Muito raros parasitas 
endoglobulares em forma de pequenos anéis tro
picais, fiematoblastas em grande quantidade. Ani-
socitose. Contagem de leucócitos : em 100 leucó
citos 79,5 poli-neutrófilos, 2 poli-eosinófilos, 18,5 
mononuclears, sendo 11 linfocitos e 7,5 mono-
médios. 

Dia 25—Melhor. Urinas quási claras e pouco 
abundantes. Ausência de vómitos. Côr sub-ictérica 
da pele. Temperatura 37°,5 de manhã e 37°,7 de 
tarde. Respirações 20; pulsações 94. Tratamento: 
clisteres de sulfato de soda. Teobromina, 1 grama. 

Análise microscópica — Muito raros parasitas 
em forma de crescentes e sem pigmento. Poiqui-
locitose. Anisòtitose. Policromatofilia. Contagem 
de leucócitos: em 100 leucócitos 65 poli-neutrófi
los, 1 poli-eosinófilo, 34 mononucleares sendo 28 
linfocitos e 6 monomédios. 

Dia 26 —Continua melhor. Urinas claras. Au
sência de dores. Côr da pele, normal. Temperatura, 
37°,5 de manhã e 37°,1 de tarde. Respirações 18; 
pulsações 80. Tratamento o do dia anterior. 

Análise microscópica — Muito raros parasitas 
endoglobulares em forma de anel. Poiquilocitose. 
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Anisocitose. Contagem de leucócitos: em 100 leu
cócitos 72 poli-eosinófilos, 36 mononucleares, 
sendo 26 linfoçitos e 10 mono-médios. 

Dias 27, 28, 29, 30—Não houve alterações 
sensíveis no doente. 

Dia 1 de Outubro — Temperatura, 38°,3 de 
tarde e as urinas continuam claras. 

Dias 2, 3, 4, 5 e 6—Apirexia. Estado geral, 
bom. 

Dia 7 —Temperatura 39° de tarde. Urinas cla
ras e abundantes. Tratamento: 80 ceotigr. de clo-
ridrato de quinina em injecções hipodérmicas. 

Dias-8 e 9 —Estado geral, melhor. Tempera
tura normal. 

O doente saiu do hospital no dia 10 para con
valescer numa das roças altas. 

Em resumo: O doente A. de temperamento 
mixto e constituição regular, vivendo 7 anos em 
S. Tomé, atacado por várias vezes de acessos pa
lustres (de tipo remitente e terção) e de 2 biliosas 
hemoglobinúricas de média intensidade, apresen
tou no dia 7 de Setembro, após a ingestão de 1 
grama de cloridrato de quinina todos os sintomas 
de febre biliosa hemoglobinúrica. 

Análise microscópica do sangue— Dia 9 de 
setembro (2 dias depois do ataque) muito ra
ros parasitas em forma de crescente, extraglobu
lares e sem pigmento. 

Dia 10 — Muito raros parasitas extraglobulares 
de forma variada e sem pigmento. 

Dia 11—Muito raros parasitas extraglobulares 
em forma de pêra e sem pigmento. 
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Dia 12— Muito raros parasitas endoglobulares 
em forma de anel. 

Dias 13, 14 e 15 — Ausência de parasitas e 
bactérias. 

Dia 16—Muito raros parasitas em forma de 
crescentes, sem pigmento. 

Dias 17 e 18—Ausência de parasitas e bactérias. 
Dia 24—Muito raros parasitas 2m forma de anel. 
Dia 25 — Muito raros parasitas em forma de 

crescentes sem pigmento. 
Dia 26—Muito raros parasitas em forma de anel. 
II (resumida)—Doente B, de 40 anos, sol

teiro, natural de Vila Nova de Ourém, padeiro, de 
constituição fraca e temperamento linfático. Viveu 
em 5. Tomé durante 4 anos em péssimas condi
ções higiénicas. Emquanto residiu na metrópole 
quási sempre teve saúde e tinha hábitos alcoólicos, 
atacado por várias- vezes de acessos palustres e 
duma biliosa hemoglobinúrica de forma grave, 
teve em 19 de setembro de 1905 após a ingestão 
de 40 centigr. de sulfato de quinina, uma febre bi
liosa hemoglobinúrica (anuria no dia 24). 

Análise microscópica — Dia 19 (dia do ataque) 
raros parasitas endoglobulares em forma de anéis 
tropicais. 

Dias 21, 22, 23, 24 e 25 —Ausência de para
sitas e bactérias. 

Tratamento: Dia 19—água de Vila Cabras e 
clisteres de sulfato de soda. 

Dias 20, 21, 22, 23, 24 e 25 — Teobromina 
2 gramas, lactose, 500 gramas de soro fisiológico 
(no dia 20), banhos semi-cúpicos e água clorofor-
mada. 
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Este doente faleceu à uma hora da manhã do 
dia 27, tendo tido no dia 26, sintomas ligeiros de 
intoxicação urémica. 

Autopsia — Pequena quantidade de soro san
guinolento na cavidade abdominal, fígado conges
tionado no seu lado direito (peso 2.995 gr.), bile 
espessa, rins congestionados, principalmente na 
região dos cálices; o rim direito estava um pouco 
mais congestionado do que o esquerdo (peso do 
rim esquerdo 215 gr. e do direito 220 gr.). Cora
ção um pouco gordo e com algumas placas leito
sas. Líquido pericárdico muito pouco e sanguino
lento, pulmões com pequenas aderências costaes. 

///(resumida) — Doente C, de 37 anos, casado, 
serralheiro, natural de Santa Comba Dão, de tem
peramento mixto e constituição regular. Teve 
na idade de 20 anos, sezões na terra da sua na
turalidade, e mais nada de importante até à sua 
partida para S. Tomé. Três ou quatro meses de
pois de estar nesta cidade principiou a ter febres 
palustres que eram combatidas com o sulfato de 
quinina, febres de tipo terção e cotidiano; mas 
como a medicação era irregular e a higiene ainda 
pior, as febres atacavam-no freqeuntes vezes, de 
modo que o deixaram num estado anémico de que 
se curou em 9 mezes que esteve em Portugal. 
Tendo voltado novamente para os climas tropicais 
as febres tornaram a perseguil-o com frequência; 
contudo o doente não se importava com elas, .até 
que em 2 de outubro como tivesse uma febre alta, 
e até às 10 h. do dia imediato não caísse, tomou 
uma forte .dose de cloridrato de quinina, 80 centigr. 
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em duas hóstias, após a ingestão dessa dose, teve 
uma febre biliosa hemoglobinúrica de forma ligeira. 

Análise microscópica — No dia 3, (dia do ata
que) alguns parasitas endoglobulares, em forma 
de pequenos anéis tropicaes. 

Dia 4 — Raros parasitas endoglobulares em 
forma de anel tropical e raros crescentes. 

Dia 5—Ausência de parasitas e bactérias. 
Tratamento: Dia 3 —Calomelanos e clisteres 

de sulfato de soda. 
• Dias 4, 5 e 6 —Lactose e clisteres de sulfato 

de soda. 
Dias 7 e 8 — Entrou em franca convalescença 

e em 9 teve alta. 
IV(resumida)—Doente D., de 22 anos, solteiro, 

natural de Santa Comba Dão, carpinteiro, de tem
peramento linfático e constituição fraca, vivendo 
ha 6 anos em S. Tomé, atacado por várias vezes 
de acessos palustres, do tipo remitente, terção e 
cotidiano, teve no dia 20 de outubro uma febre 
biliosa hemoglobinúrica de forma ligeira. 

Análise microscópica — Dia 20 (dia do ataque), 
ausência de parasitas e bactérias. 

Dia 21—Muito raros parasitas em forma de 
* pequenos anéis tropicais. 

Dia 22 —Ausência de parasitas e bactérias. 
Dia 23 — Ausência de parasitas e bactérias. 
Tratamento: No dia 20 calomelanos e clister 

de sulfato de soda; nos dias 21 a 24, clisteres de 
sulfato de soda, lactose e água cloroformada. 

O doente teve alta, depois de curado, em 28 
de outubro. 
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V (resumida)—Doente E, de temperamento 
mixto e constituição regular, atacado por várias 
vezes de acessos palustres (vivendo três anos em 
S.Tomé), de tipo remitente e terção. Poucas ve
zes tomava quinina na ocasião das febres. Em 27 
de outubro teve uma febre com todos os sintomas 
de paludismo, e no dia 28 as urinas apareceram
lhe vermelhas. Quando entrou para o hospital 
tinha os sintomas de febre biliosa hemoglobinú
rica. 

Análise microscópica—Dia 30, dois dias de
pois do ataque, muito raros parasitas endoglobu
lares, em forma de esquisontes da terçã. 

Dia 31 de outubro, 1 e 2 de novembro ausên
cia de parasitas e bactérias. 

Tratamento: Dia 30—Calomelanos. Ruibarbo. 
Lactose. Clisteres de sulfato de soda e água cio , 
roformada. 

Dia 31, clisteres de sulfato de soda; lactose; 
água cloroformada e injecções de 50 centig. de 
cloridrato de quinina. 

Dia 1 e 2 de novembro cloridrato de quinina 
50 centigr.; clisteres de sulfato de soda e lactose. 

Em 7, teve alta, já curado. 
VI (resumida) —*■ Doente F, de temperamento » 

mixto e constituição regular, vivendo há mais de 
três anos em S. Tomé, teve poucas febres que 
combateu pela quinina. Teve às duas horas da 
manhã do dia. 10 de novembro, uma febre biliosa 
hemoglobinúrica de média intensidade. 

Análise microscópica—Dia 10, 15 horas de
pois do ataque, muito raros parasitas endoglobu



5.r) 

lares, em forma de pequenos anéis tropicais e 
crescentes. 

Dia 11, muito raros parasitas em forma de 
pequenos anéis tropicais. 

Dia 12, ausência de parasitas e bactérias. 
Tratamento: Calomelanos. Ruibarbo. Clisteres 

de sulfato de soda a 50 centigr. de cloridrato de 
quinina em injecções hipodérmicas. Agua clorofor-
mada. 

Dias 11 e 12, clisteres de sulfato de soda; 
lactose e injecções de 50 centigr. de cloridrato de 
quinina. 

Em 13 entrou em franca convalescença e teve 
alta em 20. 

^//(resumida)—Doente G, de temperatura mixta 
e constituição regular, vivendo cinco anos em S. 
Tomé, atacado de vários acessos palustres, teve 
na noite de 10 de novembro, após a ingestão de 
50 centigr. de sulfato de quinina, uma febre biliosa 
hemoglobinúrica (anúrica). 

Análise microscópica -Dia 11,11 horas depois 
do ataque, muito raros parasitas endoglobulares, 
em forma de pequenos anéis tropicais. 

Tratamento: Dia 11, ás 11 horas da manhã, 
calomelanos. Clisteres de sulfato de soda. Clori
drato de quinina 50 centigr. em injecções. As 10 
da noute, 500 gramas de soro fisiológico. Teobro-
mina, 2 gr. 

Dia 12, banhos semicúpicos. Clisteres de sulfato 
de soda. Soro fisiológico, 500 gr. Lavagem da 
bexiga com água quente. 

Faleceu às 6 horas da tarde desse dia. 
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IX (resumida) — Doente H, de temperamento 
nervoso e constituição regular, atacado por várias 
vezes de acessos palustres,, teve, após a ingestão 
de 30 centigr. de cloridrato de quinina, a febre 
biliosa hemoglobinúrica de forma grave. 

Análise microscópica — Dias 17 e 18 (dois'dias 
antes do ataque) alguns parasitas em forma de 
pequenos anéis tropicais e raros crescentes. 

Dia 19 (dia do ataque), ausência de parasitas 
de malária e bactérias; presença duma filaria sem 
bainha. 

Dia 20, ausência de parasitas e bactérias. 
Dia 24, raros parasitas em forma de anel tro

pical e crescentes. 
Dia 29, ausência de parasitas e bactérias. 
Tratamento: Dia 19, calomelanos e ruibarbo. 

80 centigr. Clisteres de sulfato de soda. 
Dias 20, 21 e 22, clisteres de sulfato de soda. 

Lactose. Cloridrato de quinina 50 centigr. em injec
ções. Poção de Quenuce e sinapismos na região 
lombar. 

Desde o dia 23 até ao dia da alta o doente 
teve mais ou menos o seguinte tratamento: clis
teres de sulfato de soda, lactose e cloridrato de 
quinina 50 centigr. em injecções. 

Pode ijnprtmir-se, 

zmxiximiano xZemos, 
Director. 

Visto, 

o/l, è)alasar} 

Presidente, 
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