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ÎOIS annos são decorridos desde 
que abandonamos a despreocu

pada vida académica, e só hoje conseguimos 
trazer a publico este nosso trabalho que terá 
de ser tão modesto quanto o são as nossas 
aptidões. 

Tendo em vista apenas o satisfazer a lei, 
só obrigados pela exigência do regulamento, 
nos atrevemos a apresenta-lo e pedir para 
elle toda a benevolência. 

Mas com que dificuldades luctamos 
para levar a termo tão incompleto e pobre 
trabalho! Mal eram decorridos oito dias 



após o nosso ultimo exame, já as exigências 
do serviço militar nos obrigam a um passeio 
forçado até Traz-os-Montes. Desde então, 
jamais deixamos de servir em unidades aquar
teladas na província e por isso, impossibi
litados de percorrer as infermarias no cuida
doso estudo de doentes e frequentar a biblio-
theca da Faculdade, na leitura de tudo o que 
ha escripto sobre o assumpto. 

Assim este trabalho, sem direito, sequer, 
a mais ligeira critica, em que ha-de haver indu-
vitavelmente deficiências devidas á inexpe
riência propria de quem começa, apenas pode 
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ter a preterição de para elle pedir toda a 
benevolência. 

* 

Antes de entrar propriamente no assum
pto, desejamos deixar aqui patenteado, ao 
nosso muito illustre presidente de these, 
PROF. THIAGO D'ALMEIDA, como admira
dores das suas excepcionaes qualidades de 
mestre e do seu muito saber, os nossos sin
ceros protestos de profundo reconhecimento 
pelo muito que lhe devemos. 



PLEURIS IA 

E' toda a inflammação da pleura. Secca, 
. quando não existe derrame clini
camente apreciável; com derrame, 
em caso contrario. 

Quanto á sede a pleurisia será, geral, par
cial, diaphragmatica, mediastinica 
ou interlobular e emquanto á na-
turesa do derrame, sero-fibrinosa, 
hemorrhagica, purulenta, pútrida 
e chyliforme. 

SYMPHYSE PLEURAL 

Consiste na adherencia dos dois folhe
tos da pleura e na obliteração, 
mais ou menos completa da cavi
dade pleural. 



I 

Pleurisia sero-fibrinosa 

Será esta a forma de pleurisia de que nos occu-
paremos com mais vagar por ser a que mais frequen
temente se nos deparará na nossa vida clinica E' o 
typo anatamo-clinico mais commum da pleurisia; é 
uma afecção extremamente frequente. 

E' primitiva, desenvolvendo-se num individuo 
são, ou secundaria, apparecendo no decorrer ou em 
seguida a uma doença que já se havia manifestado 
clinicamente. 

Primitiva ou secundaria pode ser produzida 
por agentes diversos, sépticos ou asepticos, isolados 
ou associados de tal forma que, sob o ponto de 
vista etiológico, se pode diser que ha, não uma 
pleurisia, mas pleurisias sero-fibrinosas. Comtudo está 
hoje bem averiguado que o agente preponderante 
d'estas pleurisias, tanto primitivas corno secundarias, é 



o bacillo de Koch. Está hoje egualmente demonstrado 
que a maior parte das pleurisias primitivas, que anti
gamente se julgava devidas ao frio (pleurisias a frigore) 
são pleurisias tuberculosas. Assim a pleurisia sero-fi-
brinosa typo, a que se observa mais frequentemente 
em clinica é uma pleuro-tuberculose primitiva. 

Observa se em todas as edades, mas é sobretudo 
frequente nos adolecentes e adultos, rara nas creanças 
e d'uma frequência moderada nos velhos; o homem 
é um pouco mais atingido que a mulher. 

E T I O L O G I A 
g- ~ . 

A pleurisia sero-fibrinosa foi por muito tempo 
atribuída ao frio. A existência frequente, como primeiro 
signa! da pleurisia, de arrepios com sensação de frio 
tem sido sem duvida uma das principaes rasões d'esta 
opinião. 

Hoje a influencia do frio não é admitida senão 
a titulo de causa adjuvante. A pleurisia é-, na grande 
maioria dos casos, devida a uma toxi-infecção que é por 
excellencia a tuberculose. E muito menos vezes ase-
ptica, attribuida a irritações de ordem chimica (influen
cias toxicas) physica, (traumatismos), a perturbações 
nutritivas ou circulatórias (estase venosa, estase lym-
phatica). 

A pleurisia séptica, resulta seja da acção directa 
dos micróbios, da sua pululação na cavidade pleural, 
seja da sua acção indirecta, isto é da irritação produ
zida pelas suas toxinas, ou perturbações diversas 
(congestão, estase lymphatica, edema collateral, modi
ficações nutritivas etc.) provocadas pelas inflammações 
pulmonares visinhas da serosa. E', em summa uma etio
logia, em tudo semelhante á das inflammações d'outras 
serosas. 
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Pleurisia tuberculosa — Entre os micróbios da 
pleurisia é o bacillo de Koch que tem um papel 
dominante. 

Por si só, as pleurisias tuberculosas constituem 
dois terços do total das pleurisias. E' uma noção de 
capital importância posta em evidencia principalmente 
por Landousy. Este eminente observador demonstrou, 
por uma accumulação perseverante de provas de toda 
a ordem, que a maior parte das pleurisias sero-fibri-
nosas primitivas, resultam da localisação inicial da 
tuberculose na pleura e representam tuberculoses locaes. 
Os principaes argumentos a favor d'esta opinião são 
os seguintes: — frequência da pleurisia em indivíduos 
com antecedentes de tuberculose heriditarios ou pessoaes; 
— frequência de eclosão ulterior da tuberculose pul
monar ou outras local isações tuberculosas nos antigos 
pleureticos; — constatação frequente, ao microscópio, 
de lesões tuberculosas nas pleuras, quando não existem 
tubérculos visíveis a olho nú; — presença, no derrame 
pleural, de elementos cellulares (pequenos lymphocytos 
e numerosos glóbulos vermelhos) que se costumam 
encontrar nas tuberculoses primitivas das serosas e que 
realisam uma formula cytologica bastante característica; 
— presença do bacillo de Koch no derrame ; revelado 
algumas vezes pelo simples exame em lamellas e 
muitas vezes pela inoculação na cobaya, ou por culturas 
no sangue gelosado ; — reacção à tuberculina positiva 
nas pleureticas; — resultado positivo da sero-reacção 
tuberculosa. 

A pleurisia tuberculosa é devida á penetração do 
bacillo de Koch na cavidade pleural ; representa a 
reacção defensiva da pleura contra esta invasão. 
A penetração do bacillo de Koch na cavidade pleural 
pode-se fazer de diversas formas. E' provável que 
n'uni grande numero de casos os bacillos provenham 
da ulceração d'uma tuberculose pulmonar superficial, 
sub-pleural. Os bacillos espalham-se rapidamente na 
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serosa, graças aos movimentos thoraxicose desenvolvem 
uma reacção inflammatoria diffusa com diapedese, 
exsudação fibrinosa, per vezes, sem agrupamento de 
cellulas á volta dos bacillos, e por conseguinte sem 
desenvolvimento de tubérculos nítidos. E' provável 
que por vezes, os bacillos sejam levados á pleura por 
leucccyíos que os trazem da séde d'uma tuberculose 
local latente ou já revelada, talvez mesmo da super
ficie dos bronchios sem que haja uma lesão tuberculosa 
no pulmão. 

A tuberculose pleural tem sido reproduzida nos 
animaes com todas as suas variedades e em todos os 
graus por inoculação de bacillos tuberculosos na cavi
dade pleural. 

P leu ris ia s infecciosas não tuberculosas — 
Embora a pleurisia sero-fibrinosa seja geralmente tuber
culosa, é necessário, comtudo não desconhecer a exis
tência de pleurisias não tuberculosas. As infecções que 
alem da tuberculose, dão muitas vezes logar a pleuri
sias, são : a pneumonia, a broncho-pneumonia, a grippe, 
o rheumatismo articular agudo, a febre typhoïde, a 
syphilis, as septicemias medicas, puerperaes ou cirúr
gicas, a erysipela e as infecções locaes da visinhança, 
parietaes ou visceraes. 

Pleurisias asepticas — Admitte-se, como já foi 
dito, a existência de pleurisias d'origem toxica, trau
matica, nutritiva, circulatória, etc. 

Comtudo, o quadro d'estas pleurisias não é fácil 
de fixar, devido á frequência das infecções secundarias 
que, a todo o momento se juntam á irritação aseptica 
inicial. Nem sempre se consegue determinar a parte da 
influencia que pode ter, n'estes casos, a irritação ase
ptica e infecciosa. Muitas vezes, posto que a pleurisia 
pareça bem aseptica, paira uma duvida sobre a exis
tência d'uma infecção secundaria. 
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Causas adjuvantes — Tuberculosa ou não a pleu-
risia pode ser favorecida por diversas causas aces
sórias, adjuvantes ou occasionaes. 

As principaes são, alem do traumatismo, o resfria
mento, e, em geral, todas as causas de debilitação do 
organimo : doenças agudas, doenças chronicas, estados 
cacheticos, etc. 

ANATOMIA PATHOLOGICA 
6 ' 

Quando se abre o thorax, vê-se correr um liquido 
citrino límpido ou com alguns flocos fibrinosos em 
suspensão. O pulmão está retrahido, a pleura parietal é 
tapetada de falsas membranas fibrinosas, apresentando 
também arborisações vasculares e algumas manchas 
ecchymoticas. Quando o derrame é pequeno forma 
uma fina camada entre o pulmão e a pleura; á medi
da que augmenta e exprime o pulmão que, mais ou 
menos mergulha no liquido qne se eleva entre o 
pulmão e a pleura parietal. Por vezes a distribuição do 
liquido é desigual devido ás adherencias que dividem 
a grande cavidade pleural. O derrame tem uma compo
sição chimica semelhante á do plasma sanguíneo e a 
sua densidade varia entre 1.010 e 1020. Contem albu
mina, ureia, mesmos os saes que o soro e fibrina o 
que o distingue do hydrothorax. 

Nelle se encontram leucocytos, cellulas pleuraes 
e glóbulos sanguíneos ; quando o numero d'estes 
ultrapassa 5000 por miilimetro cubico a pleurisia é 
designada histologicamente heinorhagica o que 
constitue uma presunção a favor d'uma transformação 
purulenta ulterior. As lesões pleuraes consistem na 
tumefacção e queda das cellulas que formam o seu 
revestimento epithelial, n'uma congestão com diape-
dese activa, e n'uma abundante exsudação de fibrina 
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que se coagula em camadas sobrepostas. Ulteriormente, 
estas falsas membranas fibrinosas são penetradas por 
gômmos sahidos da pleura subjacente, que operam a 
sua organisação conjunctiva; ^formando assim as 
adherencias pleuraes. As bridas assim formadas são 
vascularisadas desde os primeiros estados da sua 
organisação. Estes vasos friáveis, com paredes embryo-
narias, provêem das arteriolas, venulas e sobretudo dos 
capillares da pleura. Ha a considerar as lesões de 
visinhança, como sejam as do pulmão, parede thoraxica, 
d'orgaos contidos no mediastino e no abdomen. 

O pulmão encontra-se atelectasiado, pelo menos 
na sua parte inferior; e nas pleurisias antigas a orga
nisação conjunctiva das falsas membranas forma á sua 
superficie, uma concha d'esclerose que envia prolon
gamentos para a profundeza do pulmão chegando a 
transforma-lo n'um bloco de consistência fibrosa. 
Os órgãos do mediastino são impellidos em massa 
alem da linha mediana. O pericárdio participa, por 
vezes, da inflammação pleural, o que se explica pelas 
connexões lymphaticas das duas serosas. Se o derrame 
é bastante abundante e á direita, o diaphragma e o 
fígado são abaixados. O thorax apresenta um abaula
mento notável e as costellas são elevadas e afastadas. 
Mais tarde, ao contrario, é achatado no sentido antero
posterior, e a parede forma uma curvatura angulosa 
(deformação em V) e as costellas são approximadas pela 
retracção dos espaços intercostaes, sendo, geralmente, 
consequência d'estas deformações uma escoliose de 
concavidade dirigida no sentido do lado doente. 

SYMPTOMATOLOGIA 

Entre um começo doloroso febril e um começo insi
dioso, latente, observa-se todos os intermediários. Muitas 
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vezes começa por arrepios, febre, tosse secca e dolo
rosa e n'uni dos lados do peito, a maior parte das 
vezes na região mamillar, sobrevem uma dôr mais ou 
menos viva, cuja acuidade augmenta com a, tosse e 
inspiração. Esta dôr nem sempre tem a mesma inten-
sidade; pode ser muito moderada e mesmo faltar por 
completo. A difficuldade respiratória experimentada 
pelo doente, traduz-se por uma respiração breve, 
incompleta, devida á dôr, não podendo, pois, ser con
siderada como uma dyspnêa verdadeira. Ao mesmo 
tempo que isto se passa a temperatura eleva-se entre 
39° e 39,°5. A auscultação n'este período apenas 
revela alguns attritos e uma diminuição notável de 
murmúrio vesicular. Ao fim de poucos dias, á auscul
tação da base do thorax, constatam-se os signaes d'um 
derrame pleural que augmenta progressivamente. São 
os symptomas d'esse derrame que methodicamente 
vamos estudar pela inspecção, percussão, palpação, 
auscultação e radioscopia. 

a) A inspecção cuidadosa do thorax revela 
muitas vezes a abolição ou a diminuição da expan
são inspiratória do lado doente e, pelo contrario uma 
expansão nitidamente exagerada do lado são, devida 
a uma respiração supplemental compensadora deste 
lado. Quando o derrame é abundante, a inspecção 
comparativa dos dois lados do thorax, revela uma 
dilatação do lado doente, tanto no sentido transversal 
como no sentido antero-posterior. Esta dilatação pode 
ser posta em evidencia de varias formas: pela mensu-
ração comparativa d'ambos os lados do thorax com 
uma fita métrica (é necessário termos em vista que 
normalmente o perímetro do hemithorax direito excede 
o esquerdo de 2 a 3 centímetros) pelo cystometro de 
Woiller, fita de chumbo que se molda sobre a parede 
thoraxica e que seguidamente se applica sobre uma 
folha de papel, podendo notar-se as modificações do 
derrame comparando este graphico com os recolhidos 
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nos dias seguintes) ; pelo signal de cordel ou de Pitres 
que consiste em fazer cahir um fio de prumo do meio 
da forquêta esternal ; no homem são a linha vertical 
indicada por este fio passa exactamente sobre o meio 
da face anterior do esterno, e n'uni individuo portador 
d'um derrame pleural abundante, esta linha não segue 
exactamente o meio do esterno; o apêndice xyphoide 
encontra-se desviado para o lado doente de 2 ou 4 
centímetros. Nas pleurisias antigas observa-se algumas 
vezes a atrophia dos músculos thoracicos, e nos grandes 
derrames o edema da pelle do lado doente. 

b) A palpação corrobora em grande parte o que, 
dissemos observar-se pela inspecção. Alem d'isso for
nece um signal de capital importância: a abolição ou 
diminuição das vibrações thoraxicas, um dos melhores 
signaes de derrame pleural, constatavel em toda a 
região thoraxica que corresponde ao liquido. A palpa
ção pode revelar ainda, nos grandes derrames, alguns 
signaes accessorios, taes como: alargamento dos espa
ços intercostaes, augmento da sua tensão (deixam-se 
deprimir, pela polpa do dedo, menos do lado doente 
que do lado são,) a incompressibilidade relativa, á 
pressão bimanual, do hemithorax doente, a fluctuação 
intercostal, sensação de fluctuação percebida pelo dedo, 
ao nivel d'um espaço intercostal, quando se percute o 
mesmo espaço, um pouco mais longe, e a flutuação 
vibratória, espécie de vibração percebida pela mão apli
cada a chato sobre o thorax, quando se percute do 
mesmo lado um pouco mais longe. 

c) A percussão fornece o melhor signal de pleu-
risia com derrame : a macissez da região do derrame. 
No começo da pleurisa pode-se constatar apenas um 
ligeiro tympanismo, mas desde que a quantidade do 
liquido seja notável, nota-se na base do thorax, aonde 
o liquido se accumula, uma macissez franca, acompa
nhada de resistência ao dedo (macissez hydrica, não 
elástica como a da pneumonia). 
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Esta macissez vae-se atenuando para as regiões 
superiores ; acima d'ella, mais ou menos alto, segundo 
a quantidade de liquido, encontra-se a sonoridade 
pulmonar, sempre um pouco alterada em virtude da 
compressão do pulmão. A macissez pleuretica é o 
signal revelador por excellencia dos derrames pleuraes. 
A menor macissez, ligeira que seja, n'uma base pul
monar deve fazer suspeitar logo, d'uma pleurisia. O 
limite superior da macissez, nos derrames fracos e 
médios sendo o doente examinado sentado, não é 
uma linha recta horisontal, mas uma curva parabólica 
(Curva de Damoiseau) de que a parte superior fica 
situada nas proximidades da linha axillar posterior e 
os ramos se afastam, um para o esterno e o outro 
para a columna vertebral. Mas á medida que o derrame 
se torna mais considerável e se eleva, a linha supe
rior de macissez tende a tornar-se horisontal. A forma 
porabolica do limite superior da macissez pleuretica é 
um effeito da gravidade. Representa a linha de nivel do 
liquido, accumulado nos pontos em declive, isto é, na 
gotteira costo-vertebral, nos doentes que, aguardando 
o leito, se conservam habitualmente no decúbito dorsal. 
Quando se faz sentar o doente, o derrame, sempre um 
pouco viscoso não se desloca livremente; fica contido 
pelos folhetos pleuraes, mais ou menos collados; con
servando approximadamente a situação que a gravidade 
lhe impoz no decúbito dorsal. Comtudo a fixidez do 
liquido está longe de ser absoluta e a linha superior da 
macissez desloca-se, sempre um pouco com as mudan
ças de posição, tendendo o liquido ganhar as regiões 
em declive. Inferiormente a macissez pleuretica confunde-
-se, á direita, com a macissez hepática sem differencia-
ção possível. Á esquerda continua, para traz, com a 
das massas lombares e, para diante ella continua mais 
ou menos, segundo a quantidade do derrame, para o 
espaço de Traube. Recordaremos que o espaço semi
lunar de Traube é uma região situada na parte antero-
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inferior do thorax em que a percussão fornece um som 
iympanico e cuja area é limitada, inferiormente pelo 
rebordo costal esquerdo, e superiormente por uma 
curva de concavidade inferior, que reuniria a õ.a car
tilagem á extremihade anterior da decima costella. Este 
espaço corresponde ao estômago e ao colon. Ora, o 
derrame pleuretico, insinuando-se progressivamente no 
seio costo-diaphragmatico, diminue, pouco a pouco 
esta zona tympanica; chegando mesmo a faze-la desap-
parecer quando é muito abundante. Finalmente a per
cussão abaixo da clavícula, do lado doente, dá, nos 
derrames médios, uma sonoridade exagerada, de tona
lidade elevada, chamada skodismo, assim chamado por 
ter sido Skoda quem chamou particularmente a atten-
ção para este phenomeno ; attribue-se a uma activa 
respiração supplèmentar no vértice do pulmão acima 
do derrame e ao emphysema localisado que d'aih 
resulta. 

d) Á Auscultação, na phase de derrame, o signal 
capital é a diminuição ou abolição do murmúrio vesi
cular, sendo este signal um dos melhores e mais con
tantes da pleurizia ; é devido á ateleclasia do pulmão 
comprimido pelo liquido, podendo tambem.no começo, 
ser divido á pequena ampliação do pulmão, motivada 
pela pontada do lado. 

A abolição ou diminuição do murmúrio persiste 
muitas vezes por muito tempo, por vezes indefinida
mente, mesmo depois da reabsorção do derrame, e 
isto devido á esclerose pleuro-pulmonar e adherencias 
que impedem a expansão pulmonar. O sopro pleuretico 
é um signal muito frequente, não existindo comtudo 
senão nos derrames de certa importância. Os seus 
caracteres variam com a quantidade do liquido. Se o 
derame é pouco abundante, pode-se ouvir um sopro 
forte, rude, de timbre metallico, que se approxima do 
sopro tubar e se ouve n'um ou em ambos os tempos 
da respiração. Ouve-se sobretudo no espaço inter-esca-

http://tambem.no
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pulo-vertebral e irradia para mais ou menos longe 
d'esté ponto, sem nunca ultrapassar a linha auxiliar. 
E' devido, naturalmente a um exagero dos ruidos 
bronchios no pulmão condensado. Se o derrame fôr 
muito considerável, o sopro toma por vezes um timbre 
cavernoso ou amphorico, e ouve-se quasi exclusiva
mente no espaço inter escapulo-vertebral. 

Nos grandes derrames e, em geral, nos derrames 
antigos, não ha nenhum sopro, naturalmente por causa 
do enfraquecimento gradual de todos os conductos 
bionchios. Outro signal é a egophonia que se observa, 
mandando falar ou contar o doente, emquanto se 
ausculta. Constata-se que a voz transmittida ao ouvido 
modifica-se d'uma maneira muito especial ; é intercor-
tada, tremula, de timbre desagradável, como a d'uma 
cabra, d'ahi o nome de egophonia (Laennec). A ego
phonia apenas se constata em presença d'uma certa 
quantidade de liquido, Desapparece quando o derrame 
se torna muito abundante. Só se observa no limite 
superior do liquido, sendo sobretudo nitida entre a 
columna vertebral e omoplata. A pathogenia da ego
phonia é ainda obscura ; este signal pode-se produzir 
fora da pleurisia. Por vezes observa se a pectoriloquia 
aphona quando se ordena ao doente o falar ou contar 
em voz baixa, segredando. Emquanto se ausculta a voz 
é transmittida ao ouvido d'ma maneira distincta e clara, 
emquanto que, no estado normal, não se percebe senão 
fraca e indistinctamente. Este signal, devido a Baccelli, 
é inconstante e observa-se em muitos outros estados 
pathologcos : pneumonia, congestão, cavernas, etc. 

e) A radioscopia e radiographia dão, sobre a 
existência e quantidade do derrame, ensinamentos 
importantes, porque o liquido pleural intercepta os 
raios X. 

O derrame traduz se por uma sombra anormal 
que, na base, mascara o contorno diaphagmatico. 
Esta sombra é maior ou menor e mais ou menos 



carregada, segundo a quantidade de liquido, acompa-
nhando-se do deslocamento para lado são da sombra 
do coração, quando o derrame é considerável. 

f) A puncção exploradora é o meio de diagnos
tico mais seguro das derrames pleuraes. E' indispen
sável para poder affirmar a qualidade sero-fibrinosa 
do derrame. Permite a analyse cytologica e bacterio
lógica. 

Como esta puncção, praticada asepticamente com 
uma seringa de Pravaz e uma agulha muito fina, é 
absolutamente inoffensiva e provoca apenas uma dôr 
insignificante, deve-se praticar todas as vezes que se 
desconfia d'um derrame pleural. 

g) O signal da moeda ou signal de Pitres, 
investiga-se, pedindo a um ajudante para applicar, 
sobre um ponto da face anterior ou posterior do 
thorax do doente, uma moeda, que manterá em con
tacto immediato com a parede thordxica e sobre a 
qual baterá com oufra moeda, pequenas pancadas, 
regularmente espaçadas, emquanto que, o medico, 
auscultando sobre.o ponto symetrico do lado opposto 
de thorax, ouvirá um ruido, claro, agudo e metallico 
que parece nascer immediatamente por baixo do 
ouvido, ao passo que no individuo são o ruido é 
longínquo e abafado. 

h) Haverá um deslocamento dos órgãos visinhes 
quando o derrame pleuretico ultrapassa um litro. 

Este deslocamento é constatado, não somente 
pela percussão, mas também pela palpação, auscultação 
e radioscopia. O fígado é abaixado nas pleurisias 
direitas ; o baço desce nas pleurisias esquerdas ; o cora
ção é desviado para a direita ou esquerda, traduzindo-se 
este desvio pelo deslocamento da ponta e da area da 
macissez cardíaca. Nas pleurisias direitas o coração é 
deslocado para a esquerda, batendo, então, a ponta 
para fora da linha mamilar e nas pleurisias esquerdas 
o desvio é para a direita, vindo a ponta para proximo 
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do esterno e do epigastro, ultrapassando a macissez 
cardíaca o bordo direito do esterno. Ao contrario do 
que se pensava ontrora o coração não desanda em volta 
da sua base ; é desviado pouco a pouco em massa com 
o mediastino, sem grande modificação do eixo. 

i) A avaliação da quantidade do liquido poder-
-se-ha fazer com uma certa aproximação. Assim n'um 
derrame até 2:000 grammas o skodismo atenua-se e 
é substituído pela subrr.acissez, a macissez sobe até a 
espinha da omoplata, o coração bate entre o esterno e 
o mamillo direito (pleurisia esquerda) o abaixamento 
do diaphagma traduz-se pela desapparição da sonoridade 
normal do espaço semilunar de Traube (Pleurisia 
esquerda) ou pelo abaixamento do fígado (pleurisia 
direita). Com um derrame de 3000 grammas, o sko
dismo desapparece completamente, a macissez é abso
luta, o deslocamento dos órgãos é ainda maior, todo 
o murmúrio vericular desapparece e o sopro pleuretico 
toma um timbre cavernoso ou amphorico. Pelo 
contrario, nos pequenos derrames, de 500 grammas a 
um litro o sopro é velado e limitado á expiração; o 
ponto máximo da systole cardíaca attinge apenas o 
bordo esquerdo do esterno, não ha abaixamento do 
diaphragma. 

Resumiremos os signaes physicos dos derrames 
pleuraes no seguinte quadro synoptico: 

Immobilidade d'uma das metades 
do thorax 

Immobilidade e afastamento dos 
espaços intercortaes 

Abaulamento 
Asymetria thoraxica 
Modificação dos movimentos respi

ratórios 

Inspecção 
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Radioscopia 

Percussão 

Palpação 

Auscultação 

Opacidade 
Deslocamento do mediastino 
Abaixamento e immobilisação 

diaphragma 
do 

/ Forma e desloca
mento do, limite 
superior — Sko-
dismo 

Abaixamento do fi-
Macissez ( gado (pleurisiadi-

reita) 
Supressão do es

paço semi-lunar 
de Traube (pleu-
risia esquerda) 

Resistência ao dedo 

Abolição das vibrações vocaes 
Desvio do coração 

Supressão ou diminuição do mur
múrio vesicular 

Sopro pleuretico 
Pectoriloquia aphona 
Egophonia 
Signal da moeda 

E V O L U Ç Ã O 

Abandonado a si mesmo, o derrame reabsorve-se 
espontaneamente nos casos favoráveis, ao fim d'algu-
mas semanas ; constata-se então a volta do murmúrio 
vesicular e das vibrações vocaes a um nivel cada vez 
mais baixo ; ouvem-se attritos que indicam a approxi-



mação dos dois folhetos pleuraes cobertos de fibrina, 
anteriormente afastados pelo derrame (attritos de retor
no) ; finalmente o coração retoma progressivamente o 
seu logar. Muito frequentemente fica um pouco de 
ilquido na parte mais declive da pleura. Mesmo que a 
pleurisia se cure, não é raro ver persistir a sub-macissez 
e uma diminuição de murmúrio vesicular ; ao mesmo 
tempo o thorax achata-se de deante para traz, as cos-
tellas approximam-se, e a columna vertebral encur-
va-se para este lado. 

N'outros casos, o derrame fica estacionário, a 
pleurisia passa ao estado chronico e o liquido persiste 
indefinidamente, se não se evacua pela thoracentese. 
Finalmente um derrame seroso é susceptível de soffrer 
espontaneamente a transformação purulenta e de evo
luir então, como um empyema. 

PROGNOSTICO 
6 " """ 

O prognostico immediaio não offerece grande gra
vidade desde que se empregue a thoracentese por aspi
ração; esta evacuação permitle evitar as ameaças d'as-
phixia. Sem esta operação um derrame progressiva
mente crescente conduz a uma dyspneia extrema com 
tumefacção das jugulares, cyanose dos lábios, dilatação 
das veias thoraxicas, edêma mais ou menos genera-
lisado. 

Este quadro pode terminar pela morte súbita, quer 
pelo deslocamento do coração, quer pela exageração 
progressiva da tensão intra thoraxica. 

O prognostico afastado deve ser sempre reser
vado pela possibilidade da naturesa tuberculosa da 
afecção, e por causa das lesões pulmonares e thoraxi
cas que sobreveem à pleurisia (deformações, adheren-
cias, etc.) 
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Complicações e associações mórbidas — A con
gestão pulmonar é frequentemente associada á pleurisia, 
sobretudo no rheumatismo e na tuberculose, affectando 
d'ordinario o pulmão subjacente ao derrame, mas 
podendo occupar ambos os pulmões ou o do lado 
opposto : A pneumonia também se associa, por vezes, 
á pleurisia, e o mesmo se dá com a bronchite e peri
cardite (secca ou com derrame). A thombose cardíaca, 
a thrombose d'arteria pulmonar e a myocardite são 
complicações raras. A pleurisia deixa muitas vezes atraz 
de si a esclerose pleural com espessamento e symphyse 
e retracção do thorax. 

Pode-se observar, por vezes, durante mezes e annos 
a dyspneia. dores thoraxicas espontâneas, exageradas 
por certas attitudes e inspirações profundas, massicez, 
silencio respiratório e ralas subcrepitantes na base. 
Finalmente a tuberculose pulmonar, sobrevem muitas 
vezes nos antigos pleureticos, a alguns annos de dis
tancia da pleurisia tuberculosa inicial. 

Formas Clinicas — Não é rara a pleuresia dupla, 
que é mais grave que a pleurisia simples, não somente 
sob o ponto de vista do prognostico immediato, mas 
também pelas suas consequências futuras; é geralmente 
de natureza rheumatismaloutuberculosa. A inflammação 
pleural em logar de se estender a toda a cavidade pleural, 
pode acantonar-se em certas regiões anatomicamente 
predispostas ao enkystamento, dando logar a pleurisias 
enkystadas, cuja symptomatologia depende da localisa-
ção : diaphragmatica, interlobar, mediastinica, etc. Con
tudo, estas pleurisias são raramente sero-fibrinosas ; são 
quasi sempre purulentas. A pleurisia tuberculosa é, já o 
dissemos, a forma etiológica mais commum da pleuri
sia ; apresenta-se em clinica sob diversos aspectos : 
pleurisia tuberculosa primitiva; pleurisia tuberculosa 
associada a uma tuberculose pulmonar quasi contem
porânea; pleurisia tuberculosa seguida d'uma tuber-
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culose do mesmo lado; pleurisia tuberculosa primitiva 
d'um lado, acompanhada ou rapidamente seguida da 
tuberculose do pulmão opposto ; pleurisia tuberculose 
primitiva, seguida tardiamente, depois d'alguns meses 
ou annos, de tuberculose pulmonar; pleurisia secun
daria, sobrevindo no decorrer d'uma tuberculose 
pulmonar chronica (pleurisia secundaria dos tubercu
losos) e tuberculose pleuro-peritoneal. Uma complica
ção frequente do rheumatismo articular agudo é a 
pleurisia rheumatismal, que sobrevem quasi sempre no 
decorrer do ataque; é geralmente bilateral e o seu 
prognostico é benigno. As afecções cardíacas acom-
panham-se muitas vezes de derrame pleural (pleurisia 
dos cardíacos) que geralmente é de quantidade media, 
muitas vezes pequeno, e excepcionalmente grande; a 
sua sede é geralmente á direita. 

DIAGNOSTICO 
6 """ 

Os signaes clínicos do derrame são, como vimos, 
muito numerosos, mas nem todos teem egual valor; 
muitos são accessorios, quasi despresaveis na pra
tica. Os que teem mais valor e que, associados, bas
tam, de ordinário, para pôr o diagnostico, são: a 
massicez ou submassicez na base, diminuição ou 
abolição do murmúrio vesicular na mesma região 
e a diminuição ou abolição das vibrações thora-
xicas. A presença d'estes signaes auctorisa o" prati
car a puncção exploradora. No seu começo a 
pleurisia pode ser confundida com qualquer affecção 
aguda das vias respiratórias e muito principalmente 
com a congestão pulmonar e pneumonia. Mas, desde 
que os primeiros symptomas do derrame appareçam, 
já não é tão fácil a confusão. Quando o derrame se 
acha formado, pode-se confundir: com a. pneumonia 
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que, á primeira vista, pode simular uma pleurisia, mas 
os caracteres differenciaes são numerosos — começo 
mais brusco, grande arrepio, único e violento, pontada 
do lado mais viva, temperatura inicial mais elevada, 
tosse mais frequente, escarros com côr de ferrugem, 
vibrações vocaes, exageradas, ralas crepitantes, sopro 
tubar, ausência d'egophonia e ausência frequente de 
pectoriloquia aphona. Em casos de duvida os resul
tados da puncção exploradora são decisivos; com o 
hydroíhorax que se distingue pela sua bilateralidade, 
sua coexistência frequente com outros edemas, sua 
etiologia (asystolia, mal de Brigth) deslocamento da 
massicez e apirexia ; com a pneumonia massiça, forma 
excepcional de pneumonia que simula absolutamente 
a pleurisia, dando lugar a uma massicez absoluta, sem 
vibrações, nem ralas crepitantes, nem sopro, nem 
egophonia, nem espectoração ; acompanha-se d'uma 
dyspneia considerável ; os seus signaes differenciaes, 
próprios, são : — marcha rápida, expectoração, de 
moldes fibrinosos, massicez não se deslocando com a 
posição do doente, não existência de egophonia, nem 
de pectoriloquia aphona; com o cancro do pulmão 
que, quando é muito extenso, se acompanha de 
massicez, de resistência ao dedo e as vibrações vocaes 
e o murmúrio vesicular são mais ou menos supprimidos; 
mas não ha deslocamento da massicez, e a expectora
ção sanguinolenta é característica ; com o pneumothorax 
que, muitas vezes, se acompanha d'um derrame na 
parte inferior da pleura, que é mais vezes purulento 
que seroso ; mas basta auscultar um pouco acima, 
para constatar o sopro amphorico, ao mesmo tempo 
que a percussão, acima da zona de massicez, dá uma 
sonoridade exagerada. 

Determinar a natureza da peleurisia sero-fibrinosa 
(diagnostico causal) e sempre um ponto delicado do 
diagnostico. Um probelerna essencial ha a resolver : a 
pleurisia é ou não tuberculosa? A pleurisia tubercu-
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losa é tão frequente que, em principio, é preciso ter, 
como bacillar, toda a pleurisia que não se explica, por 
uma relação manifesta com uma affecção definida actual 
ou recente, tal. como a pneumonia, febre typhoïde, 
rheumatismo, grippe etc. Alem d'isso é necessário toma, 
em consideração a hereditariedade tuberculosa dor 
individuo, os seus antecedentes pessoaes, os estigmas 
de tuberculose que podem apresentar (cicatrises de 
abcessos frios, ganglios suppurados, mal de Pott, 
coxalgia, etc.,) o seu aspecto geral (anemia, asthenia,) 
o estado dos vertices pulmonares. Em caso de duvida, 
recorrer-se-ha aos methodos de laboratório de que os 
principais são : cyto diagnostico e investigação da 
permeabilidade pleural. O estado dos elementos 
celullares em suspensão no liquido pleuretico consti
tue o cyto-diagnostico (Widal e Ravaut). Alguns centí
metros cúbicos de liquido retirado por puncção devem 
ser agitados com pérolas de vidro para a desfibrinação; 
decantase e centrifuga-se até que os elementos figu
rados tenham formado um deposito compacto no 
fundo do tubo; decantar novamente e não deixar 
senão algumas gottas do liquido, apenas o necessário 
para diluir o coagulo cellular. Toma-se com uma 
pipeta uma gotta do deposito e estende-se numa lami
na de vidro, secca-se, fixa-se com alcool, ether, em 
partes eguaes, e cora-se com thionina, eosina-hema-
teina ou triacido de Eslich. Procura-se os lymphocytos, 
os polynucleares, os grandes mono-nucleares, as cellulas 
endotheliaes, os glóbulos vermelhos. A forma cytolo-
gica varia com a naturesa das pleurisias. Em geral, o 
liquido sero-fibrinoso das pleurisias secundarias, nas 
tuberculoses averiguadas, teem uma forma cytologic» 
différente. 

Eucontram-se elementos figurados raros, alguns 
polynucleares deformados, com núcleos muito divididos 
e granulações neutrophilas alteradas. Nas pleurisias 
infeciosss, não tuberculosas, (estreptococcus, e pnçutno-
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coccus) caractérisant-se pelo predomínio dos polynu-
cleares. As pleurisias asepticas dos cardíacos, dos 
brighticos, fazem-se nofar pela abundância das placas 
endotheliaes. As pleurisias cancerosas offerecem, muitas 
vezes cellulas neoplasicas, características. A investigação 
da permeabilidade pleural, consiste em injectar na 
pleura azul de methyleno ou salicylato de soda e certi-
ficar-se do poder de absorpção da pleura, procurando 
esta substancia na urina, depois de se ter verificado 
que o rim funciona normalmente. O poder absorvente, 
normal ao principio, diminue em seguida em todas as 
pleurisias, mas principalmente nas pleurisias tubercu
losas. Esta investigação, offerece ainda um elemento 
de prognostico ; quanto melhor se faz a absorpção 
pleural, maior é a probabilidade de o derrame se re
absorver espontaneamente. 

TRACTAMENTO 
6 *~ 

Ocupar-nos-hemos primeiramente do tractamento 
dos symptomas funccionaes: pontada do lado, dis
pneia, tosse e expectoração, para, seguidamente, falar
mos da therapeutica do periodo de estado, dirigida 
contra o derrame, e concluirmos com a therapeutica 
da convalescença. 

A pontada do lado, é, muitas vezes, atenuadissima 
bastando n'este caso, o repouso no leito, n'uma 
posição confortável, para acalmar a dôr. Em alguns 
casos é mais intensa, sendo necessário recorrer a 
applicações locaes de sinapismos, compressas quentes, 
tintura d'iodo ou d'uma mistura, em partes eguaes, 
de tintura d'iodo e laudano. Quando estes meios são 
insufficientes, uma applicação de salicylato de methylo 
pode acalmar a dôr. Em presença d'uma dôr inten
síssima, impedindo por completo o repouso do 
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doente, é neceísario actuar mais energicamente, appli-
cando, no sitio da dôr, duas ou trez ventosas escari-
ficadas. Quasi sempre se obtém, por este meio um 
allivio rápido, mas pode ser necessária uma injecção 
de morphina. A dispneia, quando devida a um grande 
derrame, indica uma thoracentcse urgente. Se é ner
vosa, cederá com applicações quentes ou ventosas 
seccas, podendo ministrar-se ao mesmo tempo uma 
poção calmante, ta! como o xarope d'ether ou de 
morphina. O doente deverá estar commodamente no 
leito, assentado, e almofadado com travesseiros, quando 
esta posição lhe traz allivio, porque, por vezes, é 
deitado sobre o lado doente (respirando assim melhor 
o pulmão são) que o doente se sente mais alliviado. 
É conveniente arejar frequentemente o quarto, tendo 
as, janellas abertas durante o dia, conservando comtudo, 
sendo possivel, uma temperatura agradável. A tosse 
pode ser ligeira não necessitando de nada, alem do 
repouso e silencio. 

Quando muito intensa, exasperando a pontada 
do lado, acalmar-se-ha com a belladona, aconito ou 
brometos. Mas os medicamentos mais efficazes são o 
ópio e os seus derivados, o extrato thebaico (0,gr01 a 
0,£r05 em pílulas), a codeina, que se poderia prescrever : 

Codeína trez centigrammas. 
Xarope de tolu vinte grammas. 
Julepo gommoso...,,.. quarenta grammas. 

Para tomar ás colheres durante o dia. 

Poder-se-ha recorrer á dionina : 

Dionina um centigram ma. 
Excipiente. Q. s. 

Para uma pílula, uma ou duas por dia. 

Contra a febre abster-nos-hemos de prescrever 
muitos medicamentos. Os antithermicos usuaes (qui-
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nino, pyramidão e aspirina) teem pouca acção ou 
provocam, como o pyramidão e a aspirina, suores 
abundantes. O melhor será, em casos de febre elevada, 
prescrever o envolvimento húmido do thorax. Mas o 
principal esforço do medico deverá ser dirigido, no 
período de estado, de forma a evitar os accidentes 
devidos á abundância do derrame. O regimen poderá 
contribuir para a reabsorção ou eliminação do liquido, 
mas este assumpto tem dado logar a numerosas 
discussões. Recentemente alguns autores insistem na 
necessidade de alimentar os pleureticos, que devem 
ser considerados mais como tuberculosos, do que 
indivíduos attingidos de pleurisia; outros, aconselham 
o ter os doentes em regimen deschloretado, devido á 
importância da retenção dos chloretos na producção 
de derrames pleuraes. Comtudo parece conveniente o 
regimen lácteo absoluto, sempre que o doente o sup
porte: tem a vantagem de diminuir o acarretamento 
de substancias toxicas e de ser, ao mesmo tempo, uma 
alimentação pobre em chloretos e muito diurética. Os 
medicamentos, utilísados na pleurisia com derrame, 
destinam-se a activar a eliminação dos líquidos, quer 
pelo intestino (purgantes e cholagogos) quer pelos 
rins (diuréticos), qu^r pelas glândulas suduraes (dia-
phoreticos). Os purgantes e cholagogos mais empre
gados são : os calomelanos e o salicylato de soda. 
Os calomelanos teem a vantagem de serem ao mesmo 
tempo purgativos e diuréticos, c por isso duplamente 
eliminadores. Robin preconisa-os da maneira seguinte : 

Calomeknos..... I a a q n a r e n t í l centigramas. 
Assucar de leite.. \ 

Para quatro papeis, tomados ron 
o intervalle d'uma hora. 

Usados por esta forma os calomelanos produ
zem duas ou trez dejecções bastante abundantes, sem 



diminuir a quantidade de urinas, que, pelo contrario, 
tendem a augmentar. Esta medicação será applicad» 
apenas no caso de constipação. O salicylate de soda é 
ao mesmo tempo cholagogo e analgésico, com uma 
acção directamente eficaz sobre a pleura. Prescrever-
-se-ha por exemplo : 

Salicylate) de soda quatro grammas. 
Suco de alcaçuz depurado trez grammas. 
Agua destillada sessenta grammas. 

Para tomar por quatro vezes, nas 24 horas : uma 
colher misturada n'um copo d'aguas de Vidago. 

Administrar se-ha todos os dias, salvo n'aquelles 
em que se administre os calomelanos. 

Os diuréticos serão prescritos sobretude nos 
casos em que a quantidade de urina eliminada seja 
insufficiente ; n'este caso o professor Robin aconselha 
o dar ao doente, duas vezes por dia, uma chávena 
d'infusao de flores ás fava dos pântanos ou de barbas 
de milho, e dar de duas em duas horas, uma colher 
de sopa da seguinte porção. 

Acetato de potássio . ( _ . . 
Nitrato de potássio., j a 0 do1S grammas 
Oxymellito de scila trinta grammas 
Infusão de flores de giesta cento e vinte grammas. 

Poucas medicações teem sido simultaneamente tão 
exaltadas e desacreditadas, como a do emprego dos 
vesicatórios. Como em tudo, deveremos conservar-nos 
a egual distancia dos elogios e das excessivas arcusa-
ções. Na pratica, segundo Castaigne, seria tão injus
tificado o não se saber servir d'um vesicatório para 
tractar um derrame pleural, como o applica-lo, syste-
maticamente, em todos os casos de pleurisia. O vesi
catório estará contra indicado, por exemplo, nos 
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doentes que apresentam uma susceptibilidade exage
rada da pelle, ou nos que tem albumina nas urinas, 
nos que sofirem de pyclonephrite, cystite, uretrite 
ou hypertrophia da prostata. Nos outros doentes o 
vesicatório poderá ser util, porque acalma as dores, 
exalta a phagocytose, augmenta a ventilação pulmonar, 
diminue a dispneia, estimula o systema nervoso e 
augmenta ligeiramente a diurese. Mas, para obter estes 
resultados e evitar inconvenientes possíveis, é necessá
rio tomar precauções indispensáveis. Assim o vesica
tório terá oito centímetros por dez, e antes de o 
applicar, polvilharseba a pelle com camphora. 

Entre o vesicatório e a pelle collocarseha uma 
folha de papel de seda, molhado com óleo d'amendoas 
doces. Ao fim de seis horas levantase, ao de leve, um 
dos bordos do vesicatório; se a pelle está vermelha, 
tirase o vesicatório e cõbrese o lugar por elle occu
pado, com uma cataplasma de farinha de arroz, bas
tante quente. Se a pelle não está ainda vermelha, 
esperarseha que o esteja, para levantar o vesicatório, 
e seguidamente applicar a cataplasma; ao fim d'uma 
hora, depois d'esta applicação, estarão formadas as 
bolhas de serosidade. A cataplasma tem a vantagem 
de evitar as dores da vesicação, e favorecer a formação 
de bolhas. 

Em seguida furamse as bolha» com uma tesoura 
esterilisada, limpase a ferida com algodão hydrophilo, 
embebido ern agua bórica e pensase, duas vezes por 
dia, com gaze boricada. 

■ Evitarseha a applicação do vesicatório nas 
costas, para não impedir o doente de se deitar, mas 
escolherseha a região axillar, ou mesmo a parte 
anterior do peito. Dois ou trez vesicatórios bastam 
para tractar uma pleurisia e será bom reservar um 
para o período terminal, se o derrame demora muito 
a reabsorverse. O professor Robin declara ter appli
cado milhares de vesicatórios, em casos de pleurisia 
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sero-fibrinosa, sem um único accidente e diz que, 
apesar das opiniões em contrario, continua a consi
derar esta therapeutica, como um dos agentes mais 
úteis no tractamento da pleurisia e termina, concluindo 
que «os que condemnam o vesicatório, ou não o 
sabem empregar ou fazem-no, fundando-se em consi
derações julgadas racionaes, mas que nada teem a ver 
com a pratica>. 

Actualmente são pouco empregadas as injecções 
intra-plearaes de substancias modificadoras. Comtudo 
Castaigne diz ter conseguido bons resultados com 
este processo therapeutico. Assim, nos casos em que 
a pleurisia sero-fibrinosa se acompanha d'hypotensao 
arterial e de depressão geral, aconselha o mesmo 
auetor, injecções diárias, durante o período agudo, de 
cinco centímetros cúbicos d'uma solução de adrenalina 
a um por mil, depois de ter retirado egual quantidade 
de liquido pleural. A auto-serotherapia usada no 
tractamento do derrame, desde a communicação de 
Gilbert (de Génova) ao congresso de Roma em 1894, 
tem sido abandonada, por não dar os resultados que 
o autor e seus partidários lhe atribuíam. O methodo 
consiste em injectar, no tecido cellular sub-cutaneo 
do doente, 2 .a 3 centímetros cúbicos do seu liquido 
pleural. Praticamente, procede-se como para uma 
simples puneção exploradora, servindo-se d ' uma 
seringa de Roux, mas tendo aspirado o liqnido, em 
logar de retirar completamente a agulha, espeta-se a 
mesma no tecido cellular sub-cutaneo. Um methodo 
therapeutico muito seguido, mas que não deve ser 
aconselhado systematicamente, é a thoracentese ; pode 
ser inutil, util e urgente. Servimo-nos geralmente do 
aspirador de Potain ou do de Dieulafoy, sendo o 
primeiro mais commodo e mais usado. Compõe-se 
d'um frasco em que se faz o vacuo por meio d'uma 
bomba com que está em communicação por um tubo 
de borracha, communicando eguatmente o mesmo 



frasco, por meio d'outro tubo com um trocart. Serão 
observadas, com o máximo rigor, as medidas de 
asepcia, concernentes ao instrumental, operador e 
doente. Habitualmente da-se ao doente a seguinte 
posição: assentado, e o thorax inclinado para a frente. 
A dôr é pequena, não sendo necessária a anesthesia 
local a não ser, que o doente seja muito pusillanime. 
O ponto geralmente escolhido, é o 6.°, 7.° ou 8.» 
espaço intercostal, sobre a linha axillar posterior. 

Far-se-ha preceder a thoracentese d'uma punc
ção exploradora. Marca-se esse ponto com o indica
dor esquerdo e n'elle se espeta, brusca e energicamente 
o trocart, rasando o bordo superior da costella inferior, 
para não ferir os vasos. Vencida a resistência da pelle, 
tem-se nitadamente a impressão de entrar na cavidade. 
Seguidamente retirar-se-ha o mandrim do trocart, e 
abrir-se-ha a torneira que faz communicar este com o 
frasco, em que previamente se fez o vacuo e o liquido 
cahirá no recipiente. É conveniente que o liquido não 
sahia muito rapidamente, para evitar accidentes de 
decompressão brusca. Se o doente tosse, fecha-se a 
torneira e interrompe-se o escoamento durante algum 
tempo. Se a tosse persiste é necessário terminar a 
puncção. 

É preciso não esvasiar completamente a pleura. 
Se, por exemplo, o volume do derrame foi avaliado 
em 2000 grammas, deve-se retirar apenas 1200 ou 
1500 grammas. 

Terminada a puncção, retira-se bruscamente o 
trocart, fixando a pelle com a mão esquerda. Por 
cima colloca-se uma compressa estcrilisada, deitando-se 
seguidamente o doente na sua cama, recommenda-se-lhe 
o não se mexer durante esse dia. Em certas pleurisias 
o liquido reproduz-se com rapidez e tenacidade. 
Deve-se, n'esses casos, praticar a thoracentese tantas 
vezes quantas se julgue necessário, tendo o cuidado 
de vigiar diariamente o doente, porque o liquido 
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pode-se reproduzir insidiosamente e determinar a 
morte súbita. Por vezes observam-se accidentes em 
seguida a thoracentese. Estas complicações são devidas 
muitas vezes a erros de technica: a aspiração muito 
brusca, evacuação muito rápida ou esvasiamento 
demasiado da pleura, provocando tosse, expectoração 
albuminosa e mesmo edema pulmonar. Outras vezes 
os accidentes dão-se nos cardíacos ou renaes. Estas 
complicações são muito impressionantes: tosse secca, 
respiração difficil, apparecendo depois a expectoração 
albuminosa. A intensidade e duração d'estes pheno-
menos são muito variáveis ; ha casos mortaes, assim 
como se podem acalmar em algumas horas. Logo 
que apparecem accidentes, é necessário cessar imme-
diatamente a operação e dar uma injecção de óleo 
camphorado ou ether. Tem-se também accusado a 
thoracentese de favorecer a. transformação d'um 
derrame seroso n'uni-derrame purulento; evitar-se ha 
esta complicação, operando com instrumentos esterili-
sados e fazendo uma antisepcia cuidadosa da região 
em que se faz a puncção. Mas, é conveniente saber-se, 
que certos derrames histologicamente hemorrhagicos 
teem tendência a tornarem-se purulentos, não podendo, 
n'estes casos, ser incriminado o operador. 

A thoracentese é inutil nos casos de derrame 
medio, sem signaes funccionaes, que fica estacionado 
alguns dias e que depois se reabsorve progressiva
mente. Será egualmente inutil evacuar um derrame no 
periodo de augmento, porque neste caso o liquido 
reproduzir-se-ha rapidamente depois da thoracentese. 
É necesario seguir de perto este augmento e intervir, 
se elle se faz d'uma maneira rápida, porque o coração 
supporta mal os deslocamentos bruscos, sendo para 
recear n'estes casos uma syncope súbita. A thoracen
tese pode, pois, tornar-se util, mesmo urgente n'estes 
casos. A thoracentese ê util nos casos de duração 
muito prolongada do derrame, mesmo para derrames 
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médios. Ao fim de 15 dias na creança, e de 18 a 21 
no adulto, é necessário intervir, se o derrame não se 
reabsorve. Activa-se assim a reabsorção do resto do 
derrame, determina-se uma modificação dos signaes 
funccionaes e geraes e evita-se as adherencias pleuraes 
e as deformações thoraxicas. A thoracentese será egual-
mente muito indicada nos casos de velhos derrames 
latentes; quanto maior fôr a permanência do liquido 
na pleura, tanto mais será para recear as lesões de 
esclerose pleuro pulmonar. A thoracentese será urgente, 
nos casos de derrame abundante com deslocamento 
d'orgaos; no caso de embaraço funccional (dyspneia, 
cyanose da cara, pequenez do pulso, arrythmia) ; nos 
casos de lesão cardíaca ou pulmonar, qualquer que 
seja a abundância do derrame. No que diz respeito a 
abundância do derrame, a thoracentese será urgente, 
quando se avaliar o derrame entre litro e meio a dois 
litros. Ha utilidade em muitos casos em fazer seguir a 
puncção d'uma insufflaação d'ar na pleura. O tracta-
mento de certos derrames da pleura, por injecções 
gasosas, tem sido objecto, n'estes últimos annos, 
d'intéressantes cummunicações. É a Potain que cabe o 
mérito de, ter mostrado pela primeira vez, os serviços 
que uma injecção d'ar pode prestar no tractamento 
dos derrames pleuraes. Mas Potain preconisou este 
methodo para os casos de hydropneumothorax. 

. N'estes últimos annos, este processo therapeutico 
tem sido empregado com successo, em numerosas 
variedades clinicas de derrames pleuraes.. A injecção 
gazoza contra os derrames pleuraes não constitue uma 
operação delicada, nem exige instrumental complexo, 
principalmente quundo se emprega o ar atmospherico 
e não o oxygenio ou. o azote. Quanto á natureza do 
gaz a injectar, não tem, na maioria dos casos, senão 
uma importância muito secundaria. Quando se julgue 
util a acção do oxigénio, poder-se-ha empregar o 
oxigénio puro.. 



43 

Mas, quando se deseje uma acção puramente 
mecânica, dever-se-ha empregar um gaz que não se 
reabsorva depressa ; sobre este ponto de vista o azote 
é muito preferível ao oxygenio, porque se reabsorve 
muito mais lentamente ; mas, como o ar aímospherico 
contem 3 volumes de azote por um de oxygenio, 
pode ser empregado na maioria dos casos, por ter 
ainda a vantagem de simplificar o manual operatório. 
Os processos a que poderemos recorrer são variáveis, 
conforme o material de que dispomos. O methodo 
mais simples, consiste em espetar, alguns centímetros 
abaixo do ponto da puncção, uma agulha ligada a 
um tubo de cautchu, continuado por um tubo de 
vidro cheio de algodão esterilisado, para filtrar o ar. 
A saída do liquido e o estado de elasticidade pulmo
nar regulam a entrada do ar. Ha outro processo, ainda 
muito simples, pois utilisa apenas o aparelho de 
Potaiu e uma pêra de thermocauterio. Prepara-se o 
aparelho de Potain e um pequeno tubo de cautchu 
ligado a um tubo de vidro, contendo algodão esterili
sado. Todo o instrumental será previamente esterili
sado. Logo que se espeta a agulha na pleura, retira-se 
completamente o trocart, deixando apenas a cânula e 
a torneira com trez tubuladuras que lhe está atarrachada. 
Abre-se a torneira e o liquido corre pela tubuladura 
central; logo que o doente apresente symptomas 
devidos a descompressão do pulmão, fecha-se a 
torneira, de forma a deter o liquido e deixar entrar o 
ar atravez do algodão. Se se deseja augmentar a 
quantidade d'ar pleural adapta-se a pêra do thermo
cauterio e sopra-se lentamente. Abre-se novamente'à 
torneira e a sahida do liquido recomeça. 

Para a injecção d'azote podemos servirmo-nos 
d'um aparelho composto, essencialmente, d'um frasco 
de litro com largo gargalo fechado por uma rolha de 
cautchu com trez buracos. Por um, passa um tubo 
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de vidro (a) que, por meio d'um tubo de cautchu, 
põe o frasco em communicação com o apparelho de 
puncção. 

Por outro buraco passa outro tubo de vidro (B) 
que mergulha quasi até ao fundo do frasco, e com-
munica com outro frasco cheio d'agua fervida. 
Quando empregamos o ar ou o oxigénio, o terceiro 
orifício da rolha é atravessado por oulro tubo (C) que 
communiea, com a exterior, ou com o reservatório 
d'oxygenio. Se queremos empregar o azote, adapta-se 
a este ultimo tubo um funil com torneira, que se 
presta á preparação do azote j . Em cada um dos 
tubos de cautchu (á b) coloca-se uma pinça. O frasco 

1 Prepara-se este gaz da seguinte forma : deita-se 
no funil 10 centímetros cúbicos d'uma solução aquosa 
d'acido pyrogalhico a um por vinte, e vinte centímetros 
cúbicos de lixivia de soda ao terço. Ábre-se a torneira para 
que o liquido con a para o frasco ; fecha-se em seguida, 
lava-se o funil e agita-se o frasco. Deita-se novamente no 
funil acido pyrogalhico e soda e abre-se a torneira, e assim 
por deante, até que o iiquido do funil deixe de correr para 
o frasco, signal de que todo o oxygenio foi absorvido, 
ficando apenas o azote. Nesta altura o aparelho está pronto 
a servir. 
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D tem duas tubuladuras, uma que deixa passar o tubo 
B, outra fechada por uma rolha. Feita a puncção, 
liga-se o tubo (a) á tubuladura lateral do aparelho de 
Potain; querendo-se começar a injecção gazosa, 
íecha-se a torneira, de maneira que a cânula commu
nique com o tubo C, abre-se as pinças a' e b' e 
eleva-se o frasco D acima do nivel do frasco A. O liqui
do passa de D para A e impelle o gaz para a pleura. 

A quantidade d'agua que passa de D para A 
indica a quantidade d'ar que passou para a pleura. 
A injecção gazosa pode produzir accidentes, mas são 
de pequena importância, comparados com os que 
podem complicar a thoracentese sem injecção d'ar. 

Na convalescença, quando os signaes de derrame 
tiverem desaparecido, e a febre haja passado por com
pleto, é necessário instituir-se um tractamento para 
apressar a reabsorpção dos resíduos pseudo-membra-
nosos, e, se a pleurisia foi de natureza tuberculosa é 
necessária uma medicação anti-bacillar. Para activar a 
reabsorpção dos resíduos pseudo-membranosos, poder-
-se-ha recorrer ao seguinte tractamento : fazer tomar 5 
minutos antes do almoço e jantar uma colher de 
sopa da seguinte solução : 

Arseniato de soda cinco centigrammas. 
Iodeto de potássio cinco grammas. 
Agua distillada trezentas grammas. 

Fazer, no lado attingido de pleurisia, frequentes 
spplicações de pontas de fogo, extremamente finas e 
muito superficiaes, destinadas, não a revolução, mas 
sim a activar a vitalidade dos tecidos subjacentes e a 
circulação pleural. Caso, por qualquer rasão a igni-
punctura seja impossível, substituir-se-ha por pincela
das da seguinte mistura: 

Tintura de iodo.... vinte e cinco grammas. 
Tintura d'opio quinze grammas. 
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Instituiremos a gymnastica respiratória e, se a 
situação social dos doentes o permitir, aconselhar-se-ha 
uma cura d'altitude. Sempre que a pleurisia tenha sido 
de natureza tuberculosa, o doente deve evitar toda 
a causa de fadiga; a alimentação será substancial e 
variada, escolhendo-se alim«nto$ e bebidas que excitem 
o appetite. P.referir-se-ha um clima de altitude, e 
usarse-hão medicamentos tónicos e reconstituintes. 
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Pleur is ia sêca 

É a inflammação pleural caracterisada por uma 
exsudação fibrino - leucocytica, pseudo - membranosa, 
sem derrame clinicamente apreciável. Apresenta-se, 
algumas vezes, como um syndroma distincto, como 
uma forma analomo-clinica de pleurisia, evoluindo de 
começo ao fim sem derrame. Pode ser primitiva, 
independente em apparencia, de toda a affecção con
comitante ou antecedente, ou secundaria, ligada a uma 
affecção definida, ordinariamente broncho-pulmonar. 
Neste utlimo cà*so a sua expressão clinica confunde-se 
mais ou menos, com a da doença que a determina. 
Mas a pleurisia secca observa-se sobretudo, como uma 
phase transitória, como étape anatomo-clinica primaria 
de todas as outras pleurisias, agudas e chronicas, 
liquidas ou adliesivas. Nas pleurisias liquidas o syn
droma da pleurisia secca, apparece muitas vezes, em 
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dois períodos da affecção, no seu começo, anfes da 
exstidação liquida, depois quando a exsudação é, pelo 
menos, em grande parte, reabsorvida. Quando a evo
lução é completa, a pleurisia é successivamente secca, 
feita d'uma exsudação fibrino-leucocyía pseudo mem
branosa, depois liquida, acompanhada d'um derrame 
que se desenvolve algum tempo depois da desappa-
rição da falsa membrana, depois novamente secca em 
seguida à reabsorção do derrame e finalmente adhesiva, 
devido a um processo inflamatório attenuado, chronico 
que prolonga o processo agudo, chegando, á organi-
sação da falso membrana e ao collamento de dois 
folhetos pleuraes. Esta sucessão de lesões está longe 
de se encontrar sempre. Não ha, por asim dizer, uma 
d'estas atapes anatómicas que não possa ser abreviada, 
reduzida a uma reação insignificante. 

E T I O L O G I A 
<r • " 

As causas da pleurisia secca são as mesmas, que 
as da pleurisia sero-fibrinosa. A grande causa, tanto 
para uma como para a outra, é a tuberculose pleural. 
A pleurisia secca pode ser uma forma de pleuro-tu-
berculose primitiva, evoluindo completamente sem 
derrame. Mas a maior parte das vezes, a pleurisia 
secca tuberculosa é secundaria. Acompanha uma tuber
culose pulmonar em evolução e tem a sua sede junto 
das lesões, ou a distancia, dévide a uma disseminação 
bacillar á superficie da pleura. A pleurisia secca releva 
muitas vezes agentes sépticos banaes e, provavelmente 
também, em certos . casos, factores asepticos, tóxicos, 
mecânicos, nutritivos etc. E' constante na pneumonia. 
E' habitual nas congestões pulmonares, nas broncho-
-pneumonias de qualquer naturesa, nas bronchites in
tensas, dando lugar muitas vezes, por diffusão, a um foco 
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de bronchiolite e de congestão, em uma das bases no 
infartus, nos neoplasmas do pulmão, no kysto hydático 
etc. E' frequente em "seguida a traumatismos thoraci
cos, com ou sem fractura de costellas, em seguida a 
ostéites costaes, a abcessos subpleuraes etc. 

ANATOMIA PATHOLOGICA 
cr " 

A lesão essencial da pleurisia secca consiste na 
producção de falsas membranas fibrinosas que reco
brem a .serosa, em uma região limitada ou sobre toda 
a sua superficie e que se insinuam muitas vezes nas 
pregas interlobares, e tendem a collar os folhetos pleu
raes. Estas falsas membranas, formadas de camadas de 
fibrina, são opacas, amarelladas, irregulares, villosas á 
superficie, friáveis ou resistentes. A sua camada pro
funda é penetrada, pouco a pouco, por elementos 
(vasos e cellulas conjunctivas) vindos da serosa que 
organisam e transformam n'uma neomembrana escle
rosada mais ou menos espessa. A soldadura e penetra
ção reciproca das neomembranas visceral e parietal 
oppostas, chega finalmente á symphyse pleural. 

SYNIPTOMATOLOGIA 
G * ■ 

A pleurisia secca primitiva começa bruscamente por 
uma pontada, arrepios de curta duração e febre moderada, 
38.° a 39.°, acompanhandose de embaraço gástrico. 

A pontada tem, ordinariamente, como sede a 
região mammaria, por vezes mais acima, para a espá
dua ou para uma das bases, irradiando algumas vezes
em diversos sentidos. 

A sua acuidade é variável, sendo exasperada pela 
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tosse, pelos movimentos, pelas grandes inspirações e 
pela pressão. Quando muito accentuada, immobilisa o 
hemithorax affectado, provocando dyspnéa. O signal 
physico mais importante e muito característico d'esta 
pleurisia, é o attrito pleural, devido ao attrito, nos 
movimentos respiratórios, dos folhetos pleuraes despo
lidos e rugosos. E' o ruido de couro novo, e imita
se muito bem, applicando a palma d'uma mão sobre a 
orelha e raspando lentamente o dorso d'esta mão com 
um dedo, ao nivel das articulações mefacarpophaían
gianas. Percebese n'uma superfície mais ou menos 
extensa do jhorax, muito variável na sua duração ; mui
tas vezes TUgaz, outras vezes tenaz. O murmúrio vesi
cular achase um pouco diminuído e a sonoridade pul
monar assim como as vibrações vocaes são conserva
das. A pleurisia secca é; por vezes o inicio passageiro, 
da pleurisia com derrame, mas quando évolue até 
final sem derrame, a sua duração é bastante curta, não 
ultrapassando geralmente uma ou duas semanas. As 
pleurisias seccas secundarias, não teem geralmente his
toria clinica propria; os seus sympiomas, confundem
se com a doença primitiva. 

PROGNOSTICO 
ff ■ -

A pleurisia secca primitiva, por si, é relativamente 
benigna, mas a sua significação é desfavorável em 
razão da causa habitual : a tuberculose. 

D I A G N O S T I C O 
ff 

A pleurisia secca pode ser muitas vezes presu
mida pelo seu syndroma: pontada do lado, arrepios 
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e febre, mas não só a torna evidente a constatação 
dos attritos pleuraes. 

TRACTAMENTO 

Quando a pleurisia secca é secundaria, o seu 
tractamento é o da affecção causal, quando é primi
tiva, tem um tractamento próprio. O doente conser-
var-se-ha na cama durante todo o periodo febril. 

Se a temperatura é elevada, poderá dar-se-lhe 
banhos quentes ou ministrar um antithermico: antipyrina, 
pyramidon ou quinino. A alimentação será leve, láctea 
ou lacto-vegetariana ; caso o estado saburral das vias 
digestivas seja bastante accentuado dar-se-ha um 
purgante. Se a pontada é muito intensa é necessária 
uma revulsão local : ventosas escarificadas dão óptimo 
resuldo. Quando a dor é muito violenta e tenaz, 
poderá fazer-se injecções de morphiria. 

Se o doente dorme mal e está agitado, acalmar-
se-ha dando-lhe sulfonal ou veronal (vinte e cinco a 
trinta centigrammas) n'uma infusão quente. Passada a 
febre, poderá-se deixar levantar o doente, permane
cendo, comtudo, uns dez dias no quarto. Desde este 
momento, nunca esquecendo que a pleurisia é quasi 
sempre tuberculosa, é necessário começar a alimentar 
o doente e a empregar tónicos, como os arsenicaes e 
glycero-phosphatos. Completar-se-ha o tractamento 
com o arejamento e gymnastica respiratória. 
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Pleurisia purulenta 

Pleurisia purulenta ou empyema é a pleurisia em 
que o derrame é formado por pus, representando pois 
um abcesso da pleura. Sendo muito menos frequente 
que a pleurisia sero-fibrinosa é comtudo uma affecção 
frequente. O empyema foi mal conhecido por Hipocra
tes e foi Bayle quem, pela primeira vez, a differenciou 
das cavernas e dilatações bronchicas, com que o 
confundiam. Laënec contribuiu muito para o seu estudo. 
N'estes últimos tempos a pleurisia purulenta tem sido 
objecto de numerosas publicações, ligadas aos nomes 
de Montard-Martin, de Damaschino, de Eussmaul, de 
Wagner, e, mais recentemente, os de Netter e de 
Constois-Suffit. 

Occupa ordinariamente a grande cavidade pleural. 
Comtudo esta cavidade pode dividir-se, e o abcesso 
pleural occupar somente um espaço limitado (pleurisia 
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enkistada), particularmente em certas regiões predis
postas ao enkistamento pela sua disposição anatómica. 
Na linguagem usual, pleurisia purulenta significa 
pleurisia purulenta da grande cavidade pleural. Das 
pleurisias enkistadas, occupar-nos-hemos em capitulo 
especial. A pleurisia purulenta caracterisa-se geralmente 
pela associação dos signaes physicos de derrame 
pleural, exactamente semelhante aos d'uma pleurisia 
com derrame sero-fibrinoso, com symptomas locaes 
mais intensos e symptomas geraes mais graves. 

Geralmente é a intensidade das reacções geraes 
que leva ao clinico a suspeita da existência do derrame 
purulento. O abcesso pleural, como todos os abcessos, 
é causado por micróbios pyogenios. Pode desenvol-
ver-se em todas as idades, mas é, relativamente ás 
outras pleurisias, mais frequente nas creanças que no 
adulto o que se explica pela susceptibilidade particu
lar dos organismos novos em presença do pneuniocoe-
cus. Os homens são mais frequentemente attingidos 
que as mulheres. 

E T I O L O G I A 
s  

Causas eficiente — Bacieiiologla — Considerada 
sob o ponto de vista das condicções da sua apparição 
a pleurisia purulenta é primitiva ou secundaria, isto é, 
tanto se desenvolve n'uni individuo até ahi saudável, 
como num individo já doente. Primitiva ou secunda
ria, a pleurisia purulenta, é sempre ou quasi sempre 
devida a acção de micróbios pyogenios. Os micróbios 
da pleurisia purulenta são múltiplos e variados. 

Três micróbios pathogenios são os agentes alta
mente preponderantes da pleurisia purulenta: o estre-
ptococcus, a causa mais frequente dos empyemas do 
adulto, pneumococcus, a causa mais frequente dos em-
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pyemas das creanças, o bacillo de Koch, factor das 
pleurisias tuberculosas. Depois d'estes micróbios vêem 
com uma frequência bem menor, os estaphilococcus, 
pneumobacillo de Friedlãnder, o colibacillo, o micro
coccus tetragenio, os micróbios da gangrena pulmo
nar, talvez o coccobacillo de Pfeiffer. As vias de accesso 
dos micróbios á pleura podem ser, segundo os casos, 
a via bronchica, a via sanguínea, a via lympliatica, via 
artificial d'uma effracção thoraxica. Quasi sempre es 
micróbios provêem d'uma suppuração anterior d'uni 
órgão visinho ou afastado da pleura, ou d'uma infe
cção primitiva, mui.to violenta. 

Causas predisponentes — Condicções locaes —-
A pleura participa frequentemente das inflamma-

ções dos órgãos visinhos, sobretudo das inflammações 
dos pulmões (inflammação de contiguidade), e os micró
bios pyogenios são-lhe trazidos pelos espaços conjun-
ctivos e vias lymphaticas sub-pleuraes. E' assim que a 
pleurisia purulenta pode desenvolver-se : — em seguida 
á maior parte das pneumopathias infecciosas (pneu
monia, bronchopneumonia, grippe, tuberculose, abs-. 
cesso, cancro, gangrena, kysto hydático dos pulmões, 
dilatação dos bronchios) ; — em seguida ás lesões dos 
órgãos do mediastino (pericardite, cancro do esophago, 
abscesso peri-esopliagiano, abscesso do mediastino) ; 
— em seguida ás lesões do abdomen e vísceras abdo-
minaes (péritonite localisada, abscesso hepático, abs
cesso peri-nephretico, etc.) 

A pleurisa purulenta desenvolve-se, outras vezes, 
em seguida a uma lesão local afastada ou a uma 
doença geral, cujo micróbio especifico, ou um micró
bio pyogenico de infecção secundaria é accidental-
mente levado á pleura. E' assim que ella se observa 
em seguida á infecção puerperal, septicemias medicas 
e cirúrgicas, da febre typhoide, da escarlatina, da 
erysipela, da variola, das anginas, das otites, etc. A 
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pleurisia purulenta pode-se fazer em seguida a uma 
effracção. thoracíca. E' então devida á inoculação 
directa de micróbios na pleura. Pode resultar d'uma 
ferida penetrante do peito, por golpe de faca ou pro
jéctil, d'uma puncção feita com um instrumento mal 
esterilisado etc. Finalmente, ha muitas pleurisias puru
lentas (pleurisias primitivas) cuja origem microbiana é 
indeterminada. Suppõe-se que resultam d'uma infecção 
pulmonar latente, desconhecida, ou da chegada até 
ahi, por via sanguínea, de agentes pyogenios proveni
entes d'um foco profundo, latente, d'uma inoculação 
mucosa ou cutanea, não tendo dado logar a nenhuma 
reacção local. 

Condicções geraes — Alem das condicções locaes 
que vimos de enumerar, é preciso contar com o 
estado geral dos indivíduos. Todas as causas de enfra
quecimento orgânico, que diminuem a resistência do 
organismo á infecção, são favoráveis ao desenvolvi
mento do empyema. 

Também se encontra frequentemente nos debili
tados e convalescentes, etc. 

ANATOMIA PATHOLOGIGA 
<r 

O aspecto do liquido que enche a cavidade 
pleural é umas vezes francamente purulento, outras 
sero-purulento. Por vezes é fétido, e nas pleurisias 
gangrenosas. exhala um cheiro infecto. Apresenta cara
cteres différentes, segundo o micróbio pathogenio ; 
assim na pleurisia, devida ao estreptococcus, o liquido 
não é purulento desde o principio. E' primeiramente 
turvo, depois sero-purulento e por fim purulento. 
Mesmo chegado a este estado não é um pus homogé
neo ; é mal ligado, separando-se, pelo repouso, em 
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duas camadas, uma serosa que sobrenada, a outra 
mais densa que de&a no fundo um pó amarellado 
no qual ao miscroscopio, se nota numerosos glóbulos 
vermelhos e brancos e cadeias de estreptococcus. Na 
pleurisia devida ao pneumococcus, o liquido é fraca
mente purulento, amarello esverdeado, bem ligado, 
cremoso, habitualmente inodoro, homogéneo, rico em 
fibrina e glóbulos de pus. O exame bacteriológico 
revela numerosos pneumococcus, isolados ou reunidos 
dois a dois e outras vezes dispostos em series lineares. 
Na pleurisia esfaphylococica o liquido é mais sero-
purulento que purulento. Na pleurisia tuberculosa é 
semelhante ao do abcesso frio ; o microscópio revela 
a existência de gottasitas gordurosas, cristaes d'acidos 
gordos e nenhuma fibrina. 

Algnmas vezes pode-se pôr em evidencia o 
bacillo de Koch. Muitas vezes contem apenas estaphy-
lococcus ou é completamente estéril, mas a inoculação 
na cobaya provoca o desenvolvimento d'uma péritonite 
tuberculosa. 

Nos derrames abundantes e antigos o pulmão 
está reduzido ao volume d'um punho fechado e 
comprimido para o hilo ou achatado na gotteira 
vertebral, dividido por septos de esclerose, envolto de 
falsas membranas espessas, que tornam impossival a 
sua expansão depois da evacuação do derrame; estas 
membranas são tanto mais espessas quanto mais 
antiga é a pleurisia. A parede costal é revestida egual-
mente de falsas membranas. Na pleurisia tuberculosa 
tem a mesma estructura que a parede d'um abcesso 
frio; no meio d'um tecido endurecido e crepitante 
debaixo do escalpello, veem-se tubérculos typicos, em 
que o microscópio mostra cellulas gigantes e bacillos 
de Koch. Estes tubérculos soffrem a fusão caseosa e 
desaggregam-se no liquido pleural, pelo que uma tal 
pleurisia merece bem o nome de abcesse frio da 
pleura (Kelch e Vaillard). As pleurisias purulentas 
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muito antigas acompanhamse de alterações profundas 
do tecido subpleura! e de toda a parede thoracica : as 
costellas cobremse d'osteophytos, os espaços intercos
taes retrahemse e a caixa thoracica achatase d'esse 
lado. O liquido purulento pode estagnar durante 
mezes e mesmo annos, na grande cavidade pleural ; 
algumas vezes torna se espesso, transformase em um 
liquido chyliforme, em uma massa caseosa, ou mesmo 
calcificase. Comíudo, na grande maioria dos casos, 
tende a sahir para o exterior, tanto atravez da parede 
costal, na parte anterior do thorax (geralmente ao nivel 
do quintq espaço intercostal), como nos bronchios, 
e como num Órgão visinho. Esta abertura permitte, 
muitas vezes a entrada do ar na pleura. A degeneres
cência amyloide dos rins, do fígado ou do baço, pode 
observarse nas pleurisias purulentas antigas, como em 
todas as suppurações prolongadas. Finalmentes certos 
empyemas podem dar logar a focos metastaiicos puru
lentos, nos rins, baço e sobretudo no cérebro. 

SIMPTOMATOLOGIA 
G ■ ; ■ 

Começo — A pleurisia purulenta pode sobrevir, 
como já dissemos, em dois casos : —a) num individuo 
de boa saúde, que nada parece predisposto para a 
invasão da doença (pleurisia primitiva); — b) n'um 
individuo doente ou convalescente, attingido d'uma 
infecção bronchopulmonar, de pneumonia, de broncho
pneumonia, etc; ou d'outra infecção, como sceptice
mia puerperal, erysipeîa etc. (pleurisia secundaria). Nos 
dois casos, mas sobretudo no primeiro, o principio da 
pleurisia purulenta é brusco, indicado, como na 
pleurisia serofibrinosa, por pontada do lado, tosse 
dyspneia, arrepios, febre e mal estar geral. Tem um 
começo tão nitido, que não deixará de chamar a 
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attenção e conduzir immediatamenfe ao diagnostico 
d'uma pleurisia. Mas este começo brusco e franco não 
é constante. 

Nas pleurisias purulentas secundarias, e mesmo 
em certas oleurisias purulentas primitivas, pode ser 
insidioso. A symptomatologia n'estes casos é, por 
vezes tão atenuada que o individuo attingido conti
nua por algum tempo a occupar-se no seu trabalho 
habitual. Depois, pouco a pouco, constituído o der
rame purulento, o mal estar, a febre o emmagreci-
mento e dyspneia accentuam-se, e o docente é obri
gado a recolher ao leito. Os signaes physicos, já então 
evidentes, revelam claramente a existência d'esté der
rame, já considerável. 

N'outros casos o começo da pleurisia purulenta 
passa desapercebido, porque é mascarado pelos phe-
nomenos agudos da infecção inicia!, que a determinou. 
Só a investigação sistemática dos signaes physicos do 
derrame a podem pôr em evidencia, pelo que esta 
investigação nunca deve ser descuidada, pelo medico, 
no decorrer das infecções. 

Emfim, a pleurisia purulenta pode resultar da 
transformação d'uma pleurisia sero-fibrinosa, já reco
nhecida, e no decorrer do tractamento. 

. Uma vez constituída, a pleurisia purulenta re-
vela-se :— 1.° pelos signaes ordinários dos derrames 
pleuraes ; 2.° por certos symptomas geraes e locaes 
particulares, que permittein muitas vezes suspeitar 
da purulencia do liquido ; 3.° pela puncção explo
radora. 

Symptomas communs de derrame pleural — O 
desenvolvimento da pleurisia purulenta dá logar ao 
mesmo syndroma funccional e physico de derrame, 
que a pleurisia sero-fibrinosa ; limitar-nos-hemos a 
recordar aqui os elementos essenciaes. O syndroma 
funccional comprehende principalmente : a pontada 



60 

do lado, losse e dyspneia. O syndroma physico com-
prehende: a macissez, diminuição ou abolição das 
vibrações thoracicas, opacidade radioscopica e radio-
graphica, sopro pleuretico egophonia, pectoriloquia 
aphona, skodismo, ampliação do lado doente, deslo
camento dos órgãos visinhos, respiração supplemenlar 
do lado opposto. 

Simptomas próprios dos derrames purulentos — 
Uma vez reconhecida a existência d'um derrame pleu
ral é muitas vezes possível suspeitar, ou mesmo affir-
mar a sua natureza purulenta, graças a certos sympto-
mas próprios. Qualquer d'estes symptomas não é cons
tante ou característico, mas a constatação da associação 
d'algnns auctorisa uma grande presumpção. Estes 
signaes de supuração são : — edema da parede thora-
cica do lado doente, mais frequente que nas pleurisias 
sero-fibrinosas, observando-se, comtudo n'estas ultimas, 
em caso de derrame abundante e antigo, n:s caçheti-
cos. E' um signal que apparece sempre tardiamente; 
a dilatação das veias sub-cutaneas do lado doente, que 
é um phenomeno bastante frequente, não sendo a sua 
significação segura, porque não é só nas pleurisias 
sero-fibrinosas antigas; - a existência d'um abaulamento 
locaVsado n'nma região do thorax, indicando uma 
pleurisia enkistada, que geralmente é purulenta; a cons
tatação de ruídos cavitarios, á auscultação, em particu
lar um sopro cavernoso que tem uma certa importân
cia, por serem estes ruidos muito mais frequentes no 
empyema que na pleurisia sero-fibrinosa ; — a adenite 
axillar do lado doente;—a pulsatilidade(constatação 
de pulsações thoracicas synchronas com as pulsa
ções cardíacas, ao nível d'um derrame pleural) 
indica a existência d'um empyema, sendo comtudo 
observada raras vezes, e apenas nas pleurisias esquer
das, caracterisando a forma pulsátil da pleurisia puru
lenta, de que nos occuparemos mais adeante —febre, 
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elevada, rémittente, irregular, muitas vezes com grandes 
oscillações, sendo este ultimo typo o mais caracterís
tico : febre de suppuração, tal qual se encontra nos 
abcessos profundos e nas septicemias, com as suas 
pusseés diárias d'hyperthermia, precedidas de arrepios 
e seguidas de suores profusos, como nos accessos 
intermittentes paludicos; a alteração pronunciada do 
estado geral, que geralmente indica bem a existência 
d'uma infecção grave, soffrendo o doente um emma-
grecimento pronunciado e rápido, com perturbações 
digestivas pronunciadas, anorexia, vómitos, diarrheia, 
pallidez terrosa, muitas vezes albuminuria, leucocytose 
abundante, e no terminus da doença, independente
mente da febre hectica, edemas, escharas e asthenia 
pro tunda. 

Puncção exploradora — A despeito dos diversos 
signaes qne vimos de indicar, signaes muitas vezes 
inconstantes, tardios ou imprecisos, numerosas pleu-
risias purulentas passariam desapercebidas ou não 
seriam reconhecidas, senão tardiamente, se não nos 
servíssemos da puncção exploradora, que revela d'uma 
maneira decisiva, a qualidade do derrame, permittindo 
fazer o seu exame histológico e bacteriológico. A 
puncção não dispensa a observação clinica do doente, 
mas tem, sobre todos os outros signaes, a vantagem 
de assegurar uma determinação precoce, fácil e 
segura do diagnostico, o que a colloca em primeiro 
logar, entre os methodos d'exploraçao da pleura. 

E V O L U Ç Ã O 

As pleurisias agudas podem dividir-se em agu
das e chronicas; mas esta divisão é um tanto 
artificial, porque numerosos são os casos em que o 
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empyema se acompanha, no seu começo, de todo 
o quadro symptomatico da pleurisia aguda e pas
sa em seguida ao estado chronico. A pleurisia puru
lenta nunca termina pela reabsorção, salvo em alguns 
casos de empyema, devido ao pneumococcus em que 
esta reabsorção é favorecida por puncções repetidas, 
mas termina algumas vezes por calcificação. Na grande 
maioria dos casos, se não fôr evacuado cirurgicamente, 
o pus sahe para o exterior, atravessando, quer pelos 
bronchios de qne é expulso pela bocca e pelas narinas, 
constituindo a vomica, que é algumas vezes o único 
symptoma de certos empyemas latentes, — queratravez 
da parede thoradca. 

Formou-se n'este caso, sob a pleura, pequenos 
abcessos (abcessos sub-serosos de Cruveilhier).que, 
d'uma parte, se abrem na cavidade pleural, e da outra 
se estendem no tecido cellular dos espaços intercos-
taes; o pus caminha assim, por contiguidade, e acaba-
-se por constatar, sob a pelle, um tumor fluctuante, que 
se abre finalmente para fora e que toma o nome de 
empyema de necessidade. 

Um pneíimo-thorax pode ser a consequência, ou 
a disposição anfractuosa do trajecto permitte a sahida 
imcompleta do pus, sem a entrada do ar exterior. 
Mais raramente o pus se esvasia n'uma viscera visinha, 
no esophago ou estômago d'onde é regeifado pelo 
vomito, no pericárdio, no peritoneo, em que deter
mina uma péritonite, se a serosa não fôr protegida 
por adherencias; ou antes, sahe pela parede abdo
minal posterior, pela região nadegueira, inguinal, se
guindo o trajecto do psoas. 

O empyema não tractado termina frequentemente 
pela morte, qner pela asphyxia» devida ao derrame 
e á sua acção sobre o mediastino, quer seja por 
infecção e cachexia. A cura pode comtudo succéder á 
abertura espontânea ; mas a evacuação cirúrgica é bem 
peferivel. 
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PROGNÓSTICO 
s * " 

A pleurisia purulenta é uma affecção grave. O 
seu prognostico deve ser sempre reservado, O pro
gnostico depende, em grande parte da naturesa bacte
riológica da pleurisia, da edade do dente e da precoci
dade da intervenção cirúrgica. A pleurisia pneumococica 
é relativamente benigna. A pleurisia estreptococcica e 
mais grave. A pleurisia purulenta tuberculosa tem 
uma marcha muito lenia, mas progressiva e quasi 
sempre fatal. Em geral a pouca edade, é uma condi-
cção favorável. Finalmente, quanto mais precocemente 
é feita a pleuroíomia, quando esta indicada, tanto 
maiores, são as probabilidades de cura. 

FORMAS CLINICAS 
6" ~ 

As principaes formas clinicas da pleurisia puru» 
lenta são baseadas na sua naturesa bactereologica. Os 
micróbios habiíuaes das suppurações pleuraes, provocam, 
com effeito, segundo as suas qualidades proprias, rea
cções anatómicas especiaes e particularidades de syrr.-
ptomatologia e evolução que permittem, dentro de 
certos limites, designa-los. 

Estas formas bacterologicas do empyema coni-
prehendem principalmente: as pleurisias: estreptococcica 
pneumococica, tuberculosa, estaphytococcica e pútrida. 
A estas formas juntaremos uma forma symptomatica 
bastante curiosa : o empyema pulsátil e as formas 
regionaes, em relação á localisação da pleurisia : pleuri
sia purulenta da grande cavidade, pleurisia enkystada 
interlobar, diaphragmatica, mediastinica, etc. A pleurisia 
pútrida e as pleurisias enkystadas serão objecto de 
capítulos especiaes. 
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Pleurisia purulenta estreptococica — Esta pleu-
risia é a mais frequente das pleurisias purulentas 
do adulto. Observa-se em circúmstancias variadas ; 
muitas vezes é uma infecção pulmonar que a precede: 
bronco-pneumonia, abcesso pulmonar, dilatação bron-
chica, por exemplo ; algumas vezes tracíase d'uma 
affecção dos órgãos do mediastino ou do abdomen 
que se propagam á pleura. Certos cancros esophagicos 
infectados, abcessos subphrenicos, suppurações do 
figado e baço, entram n'esta categoria. Finalmente 
certas infecções geraes podem causar pleurisias puru
lentas esíreptococicas : erysipela, escarlatina, diphteria, 
grippe, etc. Tem-se descripto pleurisias purulentas 
consecutivas a puncções sépticas ; é preciso comtudo 
ter muito cuidado em incriminar á primeira vista uma 
puncção exploradora ou evacuadora, porque a pleu
risia estreptococica pode ser serosa antes de se tornar 
espontaneamente purulenta. As pleurisias consecutivas 
a feridas do peito "são muitas vezes purulentas e de 
naturesa estreptococica. 

Dir-se-ha que uma pleurisia purulenta estreptoco
cica é primitiva, quando nos é impossível averiguar a 
porta de entrada do gérmen, mas é necessário saber-se 
que n'estes casos, á autopsia, se encontra geralmente 
vestígios d'uma lesão pulmonar anterior. 

Descreveremos três formas principaes: supra-agu-
da, lenta, lenta e apyretica. Na forma supra-aguda o 
estado geral apresenta-se profundamente alterado e 
observam-se os symptomas habituaes dos estados 
pyohemicos: grandes osciltações febris, perda de 
forças, emmagrecimento, lingua secca, urinas raras, 
muitas vezes mesmo estado ataxo-adynamico ou 
thyphoide. 

Constata-se no thorax, um edema circunscripto, 
mais ou menos diffuso ; muitas veses veem-se redes 
de lymphangite superficial, e ganglios axil lares 
augmentados de volume e doloroses; o edema parie-
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M e Umphagite ihoratica e adenite axillar são sig-
naes inconstantes : mas de grande valor, quando exis
tem. Quanto aos signaes esthetoscopicos,. não offere-
cem nenhuma particularidades digna de nota e são os 
mesmos que n'um derrame sero-fibrino da pleura. A 
evolução d'esta forma clinica é muitas veses desa
gradável. 

Logo que, pela puncção exploradora e estudo do 
liquido retirado, se chega a precisar a natureza bacte-
rologica d'esté derrame, dever-se-ha pôr unrprognos-
tico muito reservado e actuar, sob o ponto de vista 
therapeutico, com a maior brevidade, e energia. Ape
sar da intervenção cirúrgica, muitas vezes o individuo 
secumbe com todos os symptomas d'uma pyohemia. 

Na fama lenta a evolução prolonga-se muitas 
semanas. A temperatura oscilla entre 38.» e 39.» o 
estado geral é menos gravemente attingido, mas, 
pouco a pouco, a pessoa enfraquece, vê-se aparecer 
albuminuria, edema dos membros inferiores e diarrheia. 

Na forma lenta e apyretica, cuja evolução está 
longe de ser sempre favorável, ameaça sempre evolu
cionar para a cachexia. São frequentes as metastases 
suppuradas com localisações diversas. Vê-se, que, sem 
ser desesperado, o prognostico da pleurisia purulenta 
estreptococcica é muito reservado. Pôr-se-ha, com-
tudo, o doente ao abrigo dos perigos que o ameaçam, 
graças a um diagnostico precoce, seguido d'uma 
intervenção cirúrgica enérgica. 

Pleurisia purulenta pneumococcicas-- Muitas 
vezes a pleurisia purulenta succède á pneumonia franca -
aguda. 

Toda a pneumonia lobar pode ser seguida de pleu
risia e não parece que as pneumonias graves e longas, 
provoquem mais frequentemente pleurisias purulentas, 
que as pneumonias benignas; pelo ao contrario, as 
pleurisias purulentas observam-se muitas vezes depois 
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de pneumonias frustes, podendo mesmo o episodio 
pulmonar conservar-se latente, sendo verosímil que 
muitas pleurisias purulentas, em apparencia primitivas, 
sejam secundarias a infecções pulmonares latentes. Mui
tos auctores pensam, com effeito, que as pleurisias 
purulentas primitivas são secundarias a pneumonias 
corticaes, donde resulta o seguinte principio : todas as 
vezes que se estiver em presença d'uma pleurisia puru
lenta, dever-se-ha, para estabelecer a filiação exacta das 
lesões, procurar nas antecedentes immediatos ou appro-
ximados do doente a existência de accidentes pulmo
nares agudos. Observa-se muitas vezes um tempo de 
repouso entre o fim da pneumonia e o principio clinico 
da pleurisia clinica. 

Este tempo de repouso varia de 1res semanas a 
dois a três meses. Na maior parte dos casos a historia 
clinica apresentar-se-ha pela seguinte forma : o indivi
duo tem febre, tosse, pontada do lado, e o medico vê 
evolucionar uma pneumonia franca ou uma congestão 
pulmonar; estes accidentes cessam depressa, e muitas 
vezes o doente é considerado curado, mas ao fim d'um 
tempo variável o doente apresenta-se de novo, atacado 
de perturbações graves do seu estado geral — pallidez, 
magreza, enfraquecimento, pelle quente e secca, inape
tência quasi absoluta, febre elevada ; de tempos a tem
pos, tosse secca, penosa, accompanhando-se de dor do 
lado ; a maior parte das vezes não sente grande diffi-
culdade em respirar, mas comtndo pode-se constatar 
que a respiração é rápida ; em certos casos não exis
tem signaes funccionarios thoracicos, sendo apenas o 
estado geral profundamente perturbado, e é com sur
presa que o médico constata a existência d'esse der
rame muitas vezes abundante. E' difficil precisar a 
forma como começaram estas novas perturbações. Geral
mente a pleurisia installa-se d'uma maneira insidiosa e 
o doente apenas sente as suas forças declinar progres
sivamente. No adulto os signaes physicos que são 
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semelhantes aos descriptos para a pleurisia sero-fibri-
nosa, permittem fazer o diagnostico, mas é necessário 
não esperar fazer o diagnostico, da natureza do der
rame, apenas pelo exame estethoscopico. Não se cons
tata, em geral, nem edema parietal, nem rubor, nem 
lymphagite, que" eram considerados como signaes cara
cterísticos. Ha pois como em toda a pleurisia, macis-
sez franca, abolição das vibrações thoracicas, e em ge
ral, ausência total, á auscultação de ruidos tanto nor-
maes como anormaes. Desde que o medico desconfia 
da existência d'uma pleurisia purulenta, deve praticar 
immediatamente uma puncção exploradora. O exame e 
o estudo bacteriológico do pus indicará o diagnostico, 
prognostico e o tratamento. Assegurando-se que o der
rame é devido ao pneumococcus o medico poderá fazer 
um bom prognostico se o estado geral do doente não 
é muito mau e se não ha complicação. 

Feito o diagnostico, ter-se-ha deintervir,começando 
por uma thoracentese, devendo-se intervir mais ener
gicamente, se o liquido se reproduz (vide tracta-
mento.) 

Qual será a evolução da pleurisia purulenta pneu-
mococcica, abandonada a si mesmo? Na maior parte 
das vezes o pus salie espontaneamente para o exte
rior, d'onde, segundo o caminho por elle percorrido, 
duas evoluções muito particulares : o empyema e a 
vomica. Por vezes um derrame purulento pneumococ-
cico pode curar d'esta forma, graças a uma boa resis
tência orgânica, se o individuo supporta os estragos 
d'uma supuração prolongada e se a evacuação do pus 
para o exterior se faz sufficientemente. Mas este modo 
de terminação offerece perigos, pelo que devemos 
evita-lo. A pleurisia purulenta da grande cavidade 
pode enkystar-se e persistir assim muitos mezes. 
Emfim a supuração prolongada pode acompanhar-se 
de degenerescência visceral e d'um estado cachectico 
capaz de levar á morte. Mas, se a pleurisia purulenta 
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pneumococcica fôr diagnosticada a tempo e conve
nientemente tractada, a cura e a regra.. 

Pleurisias purulentas tuberculosas — A pleurisia 
purulenta tuberculosa é muito frequente e observa-se 
sobretudo no adulto, constituindo muitas vezes a 
primeira manifestação clinica da tuberculose. Esta 
affecção pode começar de duas formas différentes: 

l.a É consecutiva a uma pleurisia ser o-fib ri 
nosa — N'este caso o começo dos accidentes é bas
tante nitido; a febre, a pontada do lado, a dyspneia 
tem chamado a attenção do medico que assiste á 
formação d'um derrame que geralmente augmenta 
muito depressa. As primeiras puncções mostraram um 
liquido seroso e transparente, que bastante rapida-
menre se tornou ligeiramente hemorrhagico,- e depois 
purulento. O estudo bactoriologico do pus mostra, a 
existência do baccillo de Koch. 

2* A pleurisia é purulenta desde o começo ou 
pelo menos o medico não assistiu á phase serosa, 
caso tenha existido. Com effeito, n'esta formula 
clinica, o começo é absolutamente latente. Quando o 
doente vem consultar, geralmente por perturbações 
bastante vagas, é impossível, apesar do interrogatório 
minucioso, precisar a data do começo dos accidentes 
que remontam sempre bastante longe. 

O que caractérisa a pleurisia tuberculosa puru
lenta é a sua latência ; geralmente a febre é nulla,, o 
estado geral relativamente bom, as forças sufficientes 
para que o doente continue durante muito tempo um 
mister, mesmo fatigante, As perturbações funccionaes 
são reduzidas ao minimo, o thorax do doente acostu-
ma-se, pouco a pouco ao. derrame, e é preciso que a 
quantidade de liquido seja muito abundante, para que 
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sobrevenha difficuldade respiratória. N'este momento, 
o doente vem consultar e o medico nota logo os 
signaes dum grande derrame (abaulamento, macissez 
muito extensa, delocamento dos órgãos etc). A punc-
ção evacuadora traz um allivio immediato, mas nunca 
a cura, o derrame reproduz-se geralmente bastante 
depressa, e novas puncções se seguirão. Alliviados 
assim periodicamente, por puncções de repetição, os 
doentes continuam a viver sem apresentarem reacção 
geral. Este pleurisia purulenta chronica pode durar 
assim alguns annos, depois chega um momento em 
que o quadro clinico muda: uma vomica, um em
pyema, a formação d'um pyo-pneumothorax, são 
complicações frequentes ou ainda a longa suppuração 
acaba por provocar uma degenerescência amilóide 
das artérias visceraes, ou finalmente outras mani
festações tuberculosas matam o doente. 

Todo o esforço do medico deverá pois, ter por 
fim fazer cessar esta supuração pleural inesgotável, 
antes da apparição d'essas complicações. Apezar da 
grande difficuldade em conseguir' repetidas paliativas, 
serão, em todo o caso, sempre indicadas para evitar a 
compressão e o deslocamento dos órgãos do medias-
tino, do coração e figado. Não se pode considerar estas 
pleurisias chronicas como sendo benignas, ainda que 
latentes e durem muito tempo, porque a sua incurabi-
lidade é a regra. 

Pleurisia purulenta estaphylococcica — O em
pyema devido ao estaphylococcus é pouco frequente, 
se se excluir, os casos em que o estaphylococcus não 
intervém senão secundariamente, muitas vezes tardia
mente, por exemplo, no decorrer de pleurisias tuber
culosas. O papel dos estaphylococcus, é então bastante 
accessorio. Parece resultar de certas experiências que o 
estaphylococcus não fazem suppurar facilmente a pleura. 
A verdadeira pleurisia estaphylococcica não se encon-
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tra facilmente, senão no decorrer das pyohemias esta-
phylococcicas consecutivas a um anthrax, a um furún
culo a uma ostéomyélite, a infecções cirúrgicas, a uma 
endocardite infecciosa estaphylococcica etc. 

Clinicamente é uma localisação phyohemica que 
passa muitas vezes desapercebida durante a vida. 

Pleurisfas purulentas devidas a micróbios exce-
pcionaes — Basta mencionar os casos excepcionaes de 
pleurisia purulenta determinada pelo bacilo d'Eberth 
nos typhicos, a determinada pelo pneumo-bacillo de 
Friedlánder, cujo pus se faz notar pela sua viscosidade, 
a determinada pelo tetragenio (?) que se acompanha 
ordinariamente d'uma septicemia tetragenica mortal 
e as pleurisias. devidas ao coli-bacillo e bacillo de 
Pfeiffer. 

Pleurisias purulentas de infecções mixtas — 
Frequentemente se observa a associação do bacillo de 
Koch com outros micobios d'infecçâo secundaria, esta-
phylococcus, estreptocoecus etc. Mas outras associações 
microbianas se podem realizar. 

Pleurisia purulenta fétida — Certas pleurisias 
purulentas teem um derrame com um cheiro fétido, 
mais ou menos infecto comparável ao pus de muitos 
abcessos desenvolvidos na visinhança do tubo digestivo, 
notadamente os obcessos boccaes e peri-anaes, sem que 
outro caracter clinico testemunhe uma virulência ou 
uma toxidez extraordinárias d'esté pus. O mau cheiro 
é devido á presença de micróbios (colibacillus, diversos 
anaeróbios) que provocam decomposições orgânicas 
e desenvolvem produetos mal cheirosos. E' sem d'uvida 
um processo de fermentação pútrida, mas atenuada, 
que não dá logar a produetos de grande toxidez (?). 
Esta qualidade não basta para se fazer uma scisão 
profunda entre estas pleurisias fétidas e as outras 
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pleurisias purulentas de que teem todos os caracteres, 
não constituído senão uma simples variedade. 

Pleurisia pútrida e gangrenosa — Certas pleu
risias fétidas, acompanhadas ou não de gangrena 
pulmonar ou pleural denotam um estado de putre-
-facção que se nota, não somente pelo cheiro infecto do 
derrame, mas pelo desenvolvimento de gaz na pleura, 
por uma inulencia especial do pus, e por signaes 
d'uma rápida e profunda intoxicação de organismo. 

Ainda que haja, entre estas pleurisias e as prece
dentes, uma simples differença quantitativa ou quali
tativa nos phénomènes de putrefacção, ha contudo a 
distinguir clinicamente pleurisias pútridas e pleurisias 
simplesmente fétidas. A fetidez simples dos derrames 
pleuraes é muito frequente, sendo quasi constante nas 
pleurisias enkystadas, interlobares, e mediastinicas. 
Constata-se também muitas vezes, passageira ou persis
tente, nas pleurisias purulentas tuberculosas, contudo 
a gravidade da doença não é notavelmente augmentada. 
Mas a fetidez deve ser considerada como um aviso, 
um signal percussor que incitará o medico, a recear 
a verdadeira forma pútrida, a apressar-se sob o ponto 
de vista therapeutico e a proceder a uma desinfecção, 
particularmente cuidadosa, da cavidade pleural, em 
seguida á pleurotoinia. Mas as pleurisias pútridas serão 
estudadas, mais adeante, em capitulo especial. 

Pleurisia purulenta pulsátil. Empyema pulsátil — 
O empyema pulsátil é uma forma symptomatica de 
pleurisia purulenta caracterisada pela existência de 
movimentos thoracicos palpáveis e a'gumas vezes 
visíveis, podendo a um exame superficial, impôr-se 
por pulsações aneurismaes, Baillou, Stokes, Mae —-
Dannel, Gjéneau de Mussy foram os primeiros a 
conhecer o empyema pulsátil, estudado depois por 
Comby, Bouveret, Marière, Dieulafoy etc. 
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A pulsatilidade, é um phenomeno bastante raro, 
que não apparece senão tardiamente no decorrer das 
pleurisias, e em certas condições determinadas. Òbser-
va-se somente nas pleurisias purulentas, acompanhadas 
ou não de pneumothorax, com sede no lado esquerdo, 
occupando a grande cavidade pleural, e comportando 
um grande derrame. Quasi que são estas as condicções 
sine qua non. 

A existência de pleurisias pulsáteis sero-fibrinosas 
ou hemorrhagicas é muito duvidosa ; a de pleurisias 
pulsáteis a direita, é excepcional (1 caso por cento 
segundo Dieulafoy); os casos de pleurisia pulsátil 
enkystada ou de pequeno derrame, são egualmente 
excepcionaes. Aparte estes casos, o empyema pulsátil 
pode ser de qualquer naturesa, primitivo ou secun
dário, consecutivo, por exemplo, a uma pneumonia. 
Pode ser devido ao estreptococcus, ao pneumo-
coccus, ao bacillo de Koch, ou a qualquer outro 
micróbio. 

Comtudo a pleurisia purulenta tuberculosa parece 
ser, muitas vezes, ditada d'esta curiosa particula
ridade. 

Muitas vezes a pleurisia purulenta pulsátil, é 
acompanhada de pneumothorax; tracta-se então d'um 
pyo-pneumothorax pulsátil, reconhecível por todos os 
seus signaes de colíecção hydro-aerea. Umas vezes o 
derrame purulento succedeu ao pneumothorax, outras 
vezes, e é o caso ordinário, o pneumothorax desenvol-
veu-se em segmda á pleurisia purulenta, de repente ou 
incidiosamenie. A pleurisia purulenta ou o pyo-pneu
mothorax, nunca são pulsáteis desde o seu começo ; 
as pulsações thoracicas são um symptoma tardio, 
passando o empyema pulsátil por duas phases. E' a 
principio, durante semanas ou mezes, uma pleurisia 
purulenta ordinária, com todos ós seus signaes func-
cionaes, physicos e geraes, em relação com a quanti
dade do derrame, com a sua natureza etc. Acompa-
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nha-se, segundo os casos, de febre, emmagrecimento 
e de asthenia ou de conservação d'um bom estado 
geral, de dyspneia mais ou menos accentuada etc, mas 
nenhum symptoma pode fazer prever a pulsatilidade. 
Depois, num dado momento, encontram-se os mo
vimentos thoracicos, é a segunda phase : o empyema 
pulsátil encontra-se constituído. A pulsatilidade appa-
rece em duas condicções um pouco différentes:—a) 
sem tumor sub-cutaneo (na variedade intra-pleural) ; — 
b) com tumor sub-cutaneo (variedade extra-pleural ou 
empyema pulsátil de necessidade). 

No primeiro caso, o exame revela, n'uma região 
de thorax, geralmente limitada, na sua parte poslero-
inferior, ao lado, á frente ou junto do esterno, palpi
tações ou impulsões rythmicas da parede, synchronas 
com as pulsações cardíacas, perceptíveis a palpaçãoe 
auscultação como um ligeiro choque, uma impulsão 
sem frémito, e algumas vezes, á vista, como uma 
pequena ondulação. 

A constatação da pulsatilidade desperta, por 
vezes, a ideia de aneurisma. Ora, não se tracta, na 
realidade, senão d'uma fluctuação do liquido puru
lento intra-pleural, provocada pelas contracções car
díacas, e transmittidas pela parede. A pulsatilidade 
desapparece se se esvasia o liquido por puncção, mas 
reapparece logo que elle se reproduz. No segundo 
caso, a pulsatilidade nota-se ao nível d'um tumor, 
sub-cutaneo, formando urn relevo na parede thoracica 
mais ou menos accusado. 

Este tumor, molle, fluctuante, de dimensões d'uma 
nóz, d'uma laranja ou maior, não é nada mais que 
uma collecção purulenta superficial, resultando da 
perfuração d'um espaço intercostal e da diffusão 
debaixo da pelle do pus intra-pleural. A perfuração 
do espação intercostal pode-se fazer d'uma forma 
insidiosa sem despertar a attencão ou fazendo se notar 
por dores muito vivas. O tumôr extra-pleural é ani-
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com os movimentos cardíacos, mas muitas vezes de 
verdadeiros movimentos de expansão, que o tomam 
absolutamente comparável com um aneurisma. 

Somente não ha frémito, nem sopro e o tumor é 
muitas vezes reductive! pela pressão. A sede da 
saliência pulsátil é muito variável ordinariamente á 
frente, á esquerda do externo, ao nivel do 2."; 3° ou 
4.° espaço intercostal, mais raras vezes, atraz do thorax 
ou na região lombar e muito excepcionalmente á 
direita do externo. Pode persistir muito tempo sem 
fluctuação, depois a pelle torna se vermelha, amacia, 
perfura-se, e faz-se uma evacuação espontânea que 
põe fim a todos os phenomenos de. pulsatilidade. 
Outras vezes produz-se uma vomica. 

A pathogenia do empyema pulsátil é muito obs
cura. A pulsatilidade do derrame purulento é uma flu
ctuação imprimida ao liquido pelas contracções cardia-
cas e transmitidas à parede. Mas quaes são as condi-
cções que dotam de pulsatilidade certas collecções 
pleuraes com exclusão d'oulras? Estas condicções são 
provavelmente múltiplas. O phenomeno parece, nota
velmente, subordinado, ao mesmo tempo, ao exaggero 
do tensão intra-pleural, á paresia dos músculos inter-
costaes, á energia das pulsações cardíacas, á resistência 
e fixedez~do mediastino e diaphragma, à actélectasia e 
esclerose do pulmão. O empyema pulsátil dá logar a 
alguns problemas de diagnostico que lhe são próprios 
e cuja solução é fácil. 

— Antes de tudo, suscita a ideia d''um aneurisma 
da aorta. O diagnostico da aneurisma será facilmente 
posto de parte em consideração da rapidez da forma
ção da saliência expansiva extrapleural, da redutibili-
dade à pressão, da fluctuação e, em .todos os casos, da 
presença do syndroma completo de grande derrame 
pleural ou de pyo-pneumothorax, da ausência do fré
mito à apalpação e de sopro à auscultação. — Existem 
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abcessos thoracicos pulsáteis d'origem óssea, consecu
tivas a uma osteite costal ou esterno-costal, affectando 
a forma de ampolheta, isto é, compostos de duas bol-
sas, uma extra e outra intra-thoracica, communicando 
entre ellas, em contacto com o coração. A bolsa pro
funda é animada de pulsações que transmitte à congé
nere superficial. Os signaes da osteite original, a au
sência de derrame pleural ou pyo-pneumathorax bas
tarão para fixar, neste caso, o diagnostico differencial. 
O seu tractamento nada tem de especial, é a pleuro-
tomia. 

Pleurisia$ enkystadas — Constituíram assumpto 
d'um capitulo especial e apenas as mencionaremos aqui 
por serem, por assim dizer, sempre pleurisias puru
lentas. 

COMPLICAÇÕES 
6™ " ~~ ' 

A pleurisia purulenta pode, como a pleurisia sero 
fibrinosa, determinar phenomenos graves de compressão 
intra-thoracica, quando o derrame se torne muito abun
dante. Pode-se, por conseguinte, observar-se a morte 
por syncope, por collapso cardíaco, por thrombose 
da artéria pulmonar. 

Mas o grande perigo da pleurisia purulenta 
provem da infecção. A collecção purulenta representa 
um foco infeccioso local, cujos micróbios pathogenios, 
se podem diffundir no organismo, determinando 
septicemias, infecções de visinhança (pneumonia, peri
cardite, abcessos sub-cutaneos, péritonites etc.) infecções 
a distancia (arthrites suppuradas, abcessos cerebraes, 
etc.) independentemente das complicações, já descriptas, 
que. resultam da evolução do abcesso pleural e das 
suas migrações, precedendo a evacuação para o 
exterior. 
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D I A G N O S T I C O 

O diagnostico da pleurisia faz-se, por assim dizer, 
em dois tempos : — o primeiro, consiste em reconhecer 
a existência d'um derrame pleuretico, o segundo, em 
estabelecer a natureza purulenta do liquido. 

O primeiro problema confunde-se absolutamente 
com o diagnostico da pleurisia sero-fibrinosa pelo que 
será inutil reproduzi-lo aqui. A natureza purulenta do 
derrame poderá ser presumida por certos symptomas 
locaes: edema da parede, dilatação das veias subcutâ
neas thoracicas, pulsatilidade, e sobretudo pelos 
symptomas funccionaes e geraes que indicam uma 
gravidade particular da pleurisia ou que são a expressão 
habitual dos processos suppurativos : acuidade extrema 
da pontada do lado, intensidade particular da dyspneia, 
intensidade e persistência da febre, exacerbação verper-
tina da temperatura acompanhadas de tremuras e 
suores (febre de suppuração), côr terrosa, arthenia 
pronunciada, emmagrecimento rápido, anorexia, diar-
rheia, albuminuria. Contudo o medico hão devia 
contentar-se, em geral, com estes signaes para reco
nhecer a purulencia d'uma pleurisia. Todos estes 
elementos são falliveis. 

Um meio simples e certo de fazer um diagnostico 
precoce e seguro é a puncção exploradora, completada 
pelo exame cytologico e bactereologico do liquido. 

TRACTAMENTO 
(T ' ' 

O tractamento da pleurisia purulenta aguda é a 
pleurotomia. Entraremos nos detalhes technicos d'esta 
intervenção, por "ser uma operação que todo o medico 
deve saber fazer. Os únicos instrumentos necessários 
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são: um bisturi, tesouras, uma pinça de dissecção, 
algumas pinças hemostaticas. Para uma resecção costal, -• 
faltará acrescenta uma rugina curva e um cortotomo 
Deverá reco£rer-se de preferencia á anesthesia local : 
cocaína, estovaina ou novocaina. 

A antisepsia do campo operatório será obtida por 
uma dupla pincelagem de tintura d'iodo. O doente 
será deitado sobre o lado são com o thorax apoiado 
sobre um travesseiro. 

Incídir-se-ha em plena macissez, precedendo-se a 
incisão d'uma puncção exploradora e incidir-se-ha so
bre a agulha. Tanto quanto possível se fará a incisão 
num ponto declive, mas isso não é absolutamente 
necessário. Os movimentos do doente no leito bastam 
para assegurar a evacuação do pus depois da operação. 
Numa pleurisia da grande cavidade, será em baixo e 
atraz, no 9.° espaço ou na 10.a costella que se inci
dirá, de preferencia. Na pleuretomia sem resecção cos
tal incidir-se-ha no espaço intercostal escolhido, seguin
do, o bordo superior da costella. E' preciso recordar-
-nos, com effeito, que os nervos e vasos intercostaes, 
estão alojados na gotteira que segue o bordo inferior 
da costella que incidindoperto do bordo inferior arris-
car-nos-hiamos a ferir estes órgãos. Far-se-ha uma 
incisão de oito a nove centímetros, podendo faze-lo 
d'uma só vez até a pleura, mas melhor será proceder 
plano por plano. Para incidir a pleura, muitas veses 
espessada, começar-se-ha, por a punccionar com a ponta 
do bisturi : uma gotta escapa-se, mostrando que se 
abriu a caridade; depois começar-se-ha a incisão com 
o bisturi ou tesouras guiadas pelo dedo na ca
vidade. 

Todas as vezes que seja possível, dar-se-ha pre
ferencia á pleuroíhomia com resecção costal que per-
mitte uma melhor drenagem e favorece a cura sem 
fistula. N'este caso, faz-se uma incisão sobre a costella 
até ao osso. Se o periosteo não é completamente 
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attingido pelo primeiro golpe, tornase a passar a 
ponta do bisturi na ferida para acabar a incisão. 
Depois deperiostase a costella, por cima e depois por 
baixo, depois sobre a sua face profunda. Na face pro
funda servirnoshemos da rugina curva; os vasos 
serão desviados com o periosteo. Depois com o 
cortotomo seccionase a costella nos dois ângulos da 
ferida, numa extensão de seis centímetros, aproxima
damente. Levantada a costella, attingese com uma 
incisão, num só tempo o periosteo interno e a pleura. 
Desde que se abre a caridade, o pus escapase, por 
vezes tão violentamente que ha a necessidade de tam
ponar a ferida com compressas. 

Depois, quando haja corrido a maior parte do 
pus, fazse sentar o doente ou voltase para o outro 
lado para esvasiar a cavidade, sendo inúteis as lavagens 
d'esta, no que todos os auctores estão de acordo. O 
ponto importante é a drenagem que é necessário ser 
larga, para o que se introduz na ferida dois grossos 
drenos ligados parallelamente. Fazse um penso, cer
cando o drenos com compressas desdobradas, de gaze 
aseptica, e em seguida põe se sobre a ferida uma boa 
espessura de gaze e algodão hydrophilo, tudo susten
tado por uma ligadura. Apesar da abundância da 
camada d'algodao o penso é atravessado rapidamente 
pelo pus, sendo necessário, nos primeiros dias, mudalo 
duas vezes. Estes pensos ulteriores tem uma grande 
importância, por ser d'elles, que em grande parte, 
depende a cura, pelo que devem ser feitas com o 
máximo cuidado. Tiramse os drenos, limpamse, e 
encurtamse, pouco a pouco, á medida que o corri
mento diminue, de forma a não impedir o retorno do 
pulmão. Estes drenos serão fixos cuidadosamente, de 
todas as vezes, de forma a não escorregarem na cavi
dade pleural e retiramse desde que o liquido deixe 
de correr. Depois da pleurotamia a temperatura deve 
baixar, e o estado geral melhorar rapidamente. Se o 
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estado gera] permanece o mesmo, se a temperatura se 
mantém, é preciso procurar a causa: ver se a drena
gem se faz mal, ou se existem bolias que não tenham 
sido abertas. 

A sondagem da ferida, o exame radioscopico, 
poderão ajudar a precisar o causa. Depois da pleuro-
tomia, a approximação dos dois folhetos pleuraes, a 
retracção progressiva da cavidade pleural suppurante 
e o esgotamento da suppuração faz-se muito lenta
mente, sendo preciso algumas semanas ou alguns mezes, 
segundo a natureza da pleurisia, a idade do individuo 
e resistência do thorax, para que a cicatrisação seja 
completa. O thorax reírae-se e deforma-se sempre con
sideravelmente. Assim persiste, depois da cura, uma 
retracção pronunciada do hemithorax doente com 
incurvação do rachis e atrophia dos músculos da es
pádua e tronco. Ha forçosamente uma diminuição da 
da capacidade respiratória de que resulta dyspneia e 
dores tlioracicas que permanecem muito tempo. Para 
atenuar estas perturbações, aconselha-se com vantagem 
a gymnastica respiratória e inhalações d'ar comprimido 
ao mesmo tempo que se tonificará o doente até ao seu 
restablecimento. Por vezes a cavidade pleural não se 
oblitera e persiste uma fistula. Se este fistula se limita 
á parede, uma curetagem ou uma cauterisação podem 
completar a cura. 

Se a cavidade pleural persiste recorrer-se-ha a ope
rações complementares consistindo na resecção d'uma 
ou muitas costelías, raspagem das fungosidades pleu
raes, excisão da pleura parietal (operação de Latiévant-
-Eitlauder) mobilisação d'um postigo costal (operação 
de Quenu) descorticação da pleura visceral, etc. Estas 
operações, cujo resultado é sempre bastante aleatório, 
teem por fim permitttr á parede thoraxica tomar con
tacto com o pulmão retraindo e conduzir á approxi
mação dos dois folhetos pleuraes sem o que não 
haverá cura definitiva. O tractatnento da pleurisia puru-
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lenta pneumococcica, tuberculosa e pleurisias enkys-
tádas presta-se a algumas considerações especiaes. 

Na pleurisia pneumococcica o prognostico é me
lhor e a cura pode dar-se espontaneamente, seja por 
reabsorção seja por vomica, mas a reabsorção é rara 
e a vomica é tardia não permittindo muitas vezes, 
senão uma má evacuação do liquido. De forma que 
aqui egualmente se impõe uma intervenção. Mas 
deve-se fazer uma thoracentese ou uma thoraetomia? 

Deverá-se começar por uma thoracentese, mas se o 
liquido se reproduz rapidamente ou em seguida a uma 
segunda puncção, não se deve hesitar : a pleurotomia. 
Os resultados da pleurotomia, nos casos de pleurisias 
pneumococcicas, são muito brilhantes : a cura é a regra. 

Esta intervenção é geralmente tão feliz que mui
tos auctores a prescrevem immediatamente sem tentar 
antes a thoracentese 

Nas pleurisias purulentas tuberculosas a pleuro
tomia não dá geralmente resultado. A maior parte das 
vezes devemos abstermo-nos de toda a intervenção 
cirúrgica porque" os seus resultados são geralmente 
deploráveis ; a ferida não cicatrisa e fica no estado de 
fistula indefinidamente. O estado cachetico augmenta 
e a intervenção em logar de beneficiar >o doente 
apressa a morte. Um único tractamento existe, quando 
o derrame se torna muito abundante, é a thoracentese. 
Esvasia-se a pleura como um abcesso frio e injecta-se 
azote ou um liquido modificador (naphtol campho-
rado, prata colloidal). 



IV 

Pleurisia pútrida 

A pleurisia pútrida é aquella em que o derrame 
se encontra em estado de fermentação pútrida e offe-
rece uma virulência e uma toxidez muito elevadas, ma
nifestadas pelas reacções geraes do doente. O caracter 
clinico mais evidente das pleurisias pútridas é a feti-
dez. o mau cheiro do liquido retirado por puncção ou 
evacuado pela pleurotomia. Mas este caracter, por 
si só, não é sufficiente para a especificar. Ha, con
tudo, pleurisias purulentas fétidas que se não dis
tinguem dos outros empyemas senão pelo mau 
cheiro do seu pus. 

Este pus fétido lembra o de muitos abscessos desen
volvidos na proximidade do tubo digestivo. Mas se, 
n'estas ha uma fermentação pútrida, em todo o caso, 
o processo não dá origem a productos d'alta toxidez, 
de maneira que estas pleurisias, simplesmente fétidas 
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sem viruleneia especial, não representam nunca senão 
uma variedade da pleurisia purulenta, de que con
servam todos os caracteres. Já assim não é com as 
pleurisias francamente pútridas a que aqui nos refe
rimos. 

Estas fazem-se notar, não somente pelo cheiro infe-
ctodo derrame, mas ainda pela exhalação de gaz na 
cavidade pleural, pelas qualidades virulentas especiaes 
do liquido, apto a desenvolver, no homem e no ani
mal, abscessos gazosos no tecido cellular sub-cutaneo, e 
pelos symptomas de intoxicação geral rápida e grave 
que as manifestam. Que haja uma simples differença 
de grau na putrefacção ou que haja alguma differença 
na naturesa dos agentes saprogeneos e na naturesa dos 
productos de fermentação, somos obrigados, sem 
reconhecermos as transições possíveis, a estabelecer, 
entre as pleurisias simplesmente fectidas e as pleurisias 
verdadeiramente pútridas, uma distincção nitida. 

As pleurisias pútridas ligam-se aos processos 
gangrenosos ; associam-se muitas vezes à gangrena 
pneumo-pleural; classificam-se n'este caso de pleuri
sias gangrenosas. 

A existência das pleurisias com derrame pútrido 
é conhecida d'esde longos tempos. Foram comtudo 
trabalhos relativamente recentes que fixaram os pontos 
principaes da sua historia. Besnier, Buequoij, Corvin, 
Millard, Lerich, Simon, Bouveret, Sèpet, Girandeau] 
Netter, Dieulafoy, Ch. Lèvi, foram os que mais con
tribuíram para o seu conhecimento. 

ETIOLOGIA 
6" — — 

Apleurisia pútrida que é relativamente rara e que 
se observa em todas as idades, tem como causa 
essencial a infecção da pleura por micróbios sa> 
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progeneos, associados ou não aos micróbios pyo-
geneos vulgares. 

Encontra-se sempre por assim dizer, no liquido, 
pleural, micróbios pertencendo a espécies diversas. 
Ha uma mistura de micróbios anaeróbios e micróbios 
aeróbios, mas os anaeróbios parecem ter o principal 
papel. Entre. as espécies microbianas que teem sido 
encontradas, alem dos micróbios pyogeneos vulgares-
estreptocoecus, pneumocoecus, estaphylococcus. coli-
bacillo, etc., — é preciso citar: o tetrageneo, o proteus, 
os leptothrix, safeinas, leveduras, o bacillo do ede
ma maligno, o bacillus nebulorus, o bacillus 
perfringens. 

Estes micróbios, a maior parte das vezes são 
levados á pleura, em plena virulência, d'um foco 
gangrenoso visinho ou afastado em que teem já cul
tivado, exercido, e sem duvida exaltado, fortemente as 
suas propriedades pathogeneas. 

Podem chegar á pleura pelas vias respiratórias, 
pela circulação sanguínea, por via lymphatica ou-
penetrar directamente por effracção na occasião 
d'um traumatismo, d'uma puneção ou d'uma pieu 
rotomia. 

A pleurisia pútrida é primitiva em cerca da 
terça parte dos casos não sendo, ordinariamente 
possível, n'este caso, determinar o ponto de partida 
da infecção. 

A maior parte das vezes é secundaria e tem origens 
muito diversas; succède a uma lesão suppurativa ou 
gangrena do pulmão sub-jacente, a uma broncho-
pneumon ia, a um kisto hydatico suppurado, a um 
abscesso do pulmão, a um cancro pleuro pulmonar, a 
uma caverna tuberculosa, a um infartus, etc. A pleu
risia pútrida parece ser muitas vezes precedida do 
desenvolvimento d'um foco superficial, cortical de 
gangrena pulmonar, mas isto, está longe de ser 
um facto constante. 



ANATOMIA PATHOLOGICA 
<r " ' 

Na pleurisia pútrida, a cavidade pleural encerra 
muitas vezes ao mesmo tempo, liquido e gaz, sendo 
este ultimo posto em evidencia, á autopsia, pela punc-
cão, debaixo duma camada d'agua, d'um dos espaços 
intercostaes. 

0 liquido da pleurisia pútrida — Tem como cara
cter essencial o ser mal cheiroso. O seu cheiro é in
fecto repugnante; é um cheiro fecaloide, d'ovos podres, 

E' turvo, sero-purulento, mais ou menos fluido, 
mal ligado de côr acinzentada ou escura. Contem 
algumas vezes partículas gangrenadas, cinzentas ou 
escuras, destacadas da pleura ou da superficie do 
pulmão. 

A sua quantidade varia d'algumas grammas a 
um, dois ou très litros. Raras vezes está enkistado ; 
revelando ao microscópio granulações gordurosas 
pigmentares, cristaes d'acidos gordos e cholesterina, etc. 

0 derrame gazozo — Fétido muitas vezes asso-
ciado a derrame liquido, faz da lesão um pyopuenmo-
thorax, pútrido. Mas está hoje demonstrado que este 
pneumothorax, pelo menos na grande maioria dos casos 
não é resultado d'uma perfuração pleuro-pulmonar 
com irrupção dar exterior, como no pneumothorax 
ordinário. E' um pneumothorax «essencial» no sentido 
que os antigos auctores ligavam ao termo ; isto é, um 
pneumothorax que resulta d'uma simples exhalação ga-
zosada pleura e do liquido pleural. O gaz é o resultado 
das fermentações pútridas produzidas por certos micro-
bios; anaeróbios o seu modo de desenvolvimento é o 
mesmo que o do gaz infiltrado debaixo da pelle, em 
certos abscessos gazosos. Comtudo, o pneumothorax da 
pleurisia pútrida pode ser um pneumothorax por perfu-
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ração, devido algumas vezes, por exemplo, á ruptura 
d'uma caverna gangrenosa. A pleura, encontra-se, como 
nas pleurisias purulentas, tapetada de falsas membranas, 
molles, amarelladas ou acinzentadas que revestem os 
dois folhetos. Não ha, muitas vezes, nenhum esphacelo 
á superficie pleural, nenhuma exfoliação fluctuando no 
liquido, se se tracta duma pleurisia puramente pútrida. 
Ao contrario descobre-se mnitas vezes uma lamina 
gangrenada, mais ou menos extensa á superficie 
do pulmão, se ha gangrena pneumo-pleural. Outras 
vezes, encontra-se um foco mais ou menos profundo 
de gangrena pulmonar, ponto de partida da pleurisia 
pútrida. As vísceras offereccm as alterações habituaes 
nas grandes infecções. O baço hypertrofiado, molle, di-
fluente ; o fígado attingido de degenerescência gordu
rosa, os rins de lesões cellulares de nephrite. 

SYMPTOMATOLOGY 
6 

A pleurisia pútrida primitiva e a pleurisia pútrida 
secundaria á gangrena pulmonar, podem ter um 
começo brusco, marcado por uma pontada do lado 
extremamente viva, dyspneia intensa, tosse frequente e 
dolorosa, ou, ao contrario, um começo insidioso, sem 
pontada do lado nem dyspneia notável. 

Quando a pleurisia succède á gangrena pulmo
nar, é algumas vezes precedida da fetidez do hálito e 
dos escarros, mas pode também sobrevir antes que a 
gangrena se tenha revelado por estes grandes sym-
ptomas. 

O derrame pleuretico, uma vez constituído, dá logar 
a todo o conjuncto dos signaes physicos communs a 
todos os derrames pleuraes líquidos ou, se se fez uma 
exhalaçâo gazosa, a todos os signaes de pyopneumo
thorax. Mas a puncção exploradora, dá-nos um liquido 



sero-purulento acinzentado ou escuro, exhalando uni 
cheiro fétido, repugnante. Os symptomas geraes das 
pleurisias pútridas são geralmente bastante caracterís
ticos; fazem-se notar pela sua alta gravidade : traduzem 
um estado de intoxicação profunda pelos productos de 
putrefacção pleural. Observa-se, a maior parte do 
tempo, um estado thyphoide grave, com estupor, 
adynamia, delirio, alteração do fácies, côr terrosa, ou 
subicterica, algumas vezes suores fétidos, secura da 
lingua, diarrheia, albuminuria, algumas vezes, erithemas 
toxi-infecciosos. A temperatura é variável, tanto elevada 
com grandes oscillações, tanto moderada (38, 38, 5), 
tanto hypothermica (36° e menos). O pulso é accele-
rado e muito pequeno. Ha tendência ao collapso 
cardíaco e á syncope. 

EVOLUÇÃO 
g. . 

A pleurisia pútrida abandonada conduz á mor
te rapidamente, antes que haja tempo de se produzir 
uma vomica. A evacuação do liquido pútrido pela 
thoracentese, apenas allivia o doente; reproduz-se mui
to depressa. 

Mesmo com a pleurotomia os insuccessos não são 
raros, sobretudo se a operação não foi feita precoce
mente. A cura é lenta; o pus permanece muito tempo 
fétido, os symptomas geraes attenuam-se muito lenta
mente; a fistula thoracica fecha lentamente. 

COMPLICAÇÕES 
6—' : 

Em seguida á thoracentese ou á pleurotomia, é muito 
frequente ver desenvolver-seutna complicação que indica 
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bem a virulência especial do liquido pútrido, é o 
phleigmão gazoso da parede thoracica, resultando da 
inoculação na pelle e no tecido cellular subcutâneo de 
micróbios saprogeneos da pleurisia. Vêse, um ou dois 
dias depois da intervenção, produzirse em volta da 
picada ou ao nivel dos lábios da incisão o empasta
mento phlegmonoso, pouco inflammatorio, sem grande 
rubor nem dôr, mas dando á pressão do dedo uma 
sensação de fina crepitação gazosa, e seguida em 
breve da gangrena dos bordos da ferida. 

PROGNOSTICO 
ff ■—■ 

O prognostico é sempre muito grave nas pleu
risias francamente pútridas. A morte pode sobrevir 
em alguns dias o que se dá em cerca de metade dos 
casos. O prognostico é particularmente grave nos 
casos de pleurisia associada á gangrena pulmonar. Nas 
pleurisias primitivas a pleurotomia precoce offerece bas
tantes probalidades de successo, sobretudo na creança. 

DIAGNOSTICO 

O diagnostico da pleurisia pútrida deve ser feito 
o mais cedo pssivel, mas não pode ser feito com 
segurança, pela puncção exploradora que se impõe 
em todos os derrames pleuraes, não só para verificar 
a realidade da sua existência mas ainda sobretudo 
para pôr em evidencia precocemente a naturesa do 
derrame. 

O medico, que recorrer a esta pequena exploração 
inofensiva desde que seja asepticamente feita, reconhe
cerá sempre precocemente a naturesa purulenta ou pu



irida d'uma pleurisia e poderá provocar a intervenção 
operatória em melhores condicções de successo. E' a 
presença, no liquido evacuado por incisão, de frag
mentos gangrenados que permitte reconhecer a gan
grena pneumo-pleural associada á pleurisia. 

TRACTAMENTO 
<r —i — 

Em presença d'uma pleurisia pútrida a indicação 
é formal : praticar sem demora a pieurotomia, com ta-

• cisão larga, com ou sem resecção costal e fazer uma 
grande irrigação tépida, com alguns litros d'um liqui
do antiseptico, na cavidade pleural para limpar as pa
redes, arrastar os delrictos esphacelados, evacuar com
pletamente todos os productos tóxicos e attenuar a 
virulência dos micróbios. Servir-nos-hemos dos anti-
septicos usuaes ; soluto de permanganato de potassa a 
Via», soluto de sublimado a y4m ou 720oo, agua oxy-
genada a dois volumes, diluída em agua (de uma a 
dez partes), soluto de chloreto de zinco a dois ou três 
por cento. 

Em seguida fazem-se pensos diários ou lavagens 
com os mesmos solutos, que se alternarão de tempos 
a tempos. Medicamentos, prescrever-se-hão os tónicos, 
as inhalações d'oxygenio ; combater-se-ha a fallencia 
cardíaca pelo café, injecções de cafeina, óleo campho-
rado, e assegurar-se-ha o melhor possível a alimen
tação. 



V 

Pleurisia hemorrhagica 

Devemos considerar hemorrhagica a pleurisia em 
que o derrame é, á primeira vista, francamente sangui
nolento. Convém distinguir a pleurisia francamente 
hemorrhagica da pleurisia histologicamente hemorrhagica 
e do hemothorax. A pleurisia sero-fibrinosa, mesmo 
ainda que o seu liquido appareça completamente claro, 
é quasi sempre histologicamente hemorrhagica. Submet-
tido a centrifugação, o liquido deixa, com effeito, de
positar no fundo do tubo, um coagulo rosa ou 
vermelho vivo encerrando numerosos glóbulos ver
melhos. 

Ha muitas vezes duzentos a trezentos glóbulos ver
melhos por millimetro cubico, e, se a fluxão pleural tiver 
sido violenta, pode haver cinco ou seis mil. N'este 
caso, o derrame é levemente rosado. E' para notar que, 
os derrames histologicamente hemorrhagicos não ten-
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dem geralmente a tornar-se, francamente hemorrhagicos, 
mas pelo contrario a tornarem-se pilruleutos. 

O hemothorax é uma pura hemorrhagia intra
pleural, resultando d'uma ruptura vascular. E' trau
mático (hemothorax cirúrgico) consecutivo a contu
sões, a feridas penetrantes do thorax, ou espontâneo, 
a maior parte das vezes consecutivo a uma ruptura 
de aneurisma. 

No hemothorax, a inundação sanguínea da 
pleura é o pheríomeno inicial, mas, em seguida, a 
presença do sangue determina reacções inflammatorias. 

E T I O L O G I A 
6" " 

A pleurisia hemorrhagica que se observa em 
toda a idade, é sobretudo commum no adulto e no 
velho. E' uma forma de pleurisia muito» semelhante á 
pleurisia sero-fibrinosa, pois esta é quasi sempre rica 
em glóbulos vermelhos. E' d'uma maneira geral, a 
consequência de fluxões pleuraes, activas ou passsivas, 
particularmente intensas, ou de diversas alterações do 
sangue, ou da formação de neo capillares numerosos 
e frágeis nás falsas membranas pleuraes. As pleurisias 
hemorrhagicas não teem factores que lhes sejam abso
lutamente especiaes. As causas ordinárias da pleurisia 
sero-fibrinosa podem ser causas de pleurisias hemor
rhagicas. Somente, ha alguns factores que a provocam 
com uma frequência particular, sendo o que lhe dá 
uma significação diagnostica de que se pode tirar 
algum partido em clinica. 

Em primeiro logar, das causas da pleurisia hemor
rhagica, figuram a tuberculose pleural e o cancro 
pleuro-pulmonar. Vêem em seguida as flegmasias 
pleuro-pulmonares infecciosas, as doenças hemorrha-
giparas, as cardiopathias. 
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. Assigriala-se, emfim, nas obras clássicas, uma 
inflammação pleural considerada até aqui conw uma 
entidade mórbida especial, mas cuja autonomia é hoje 
discutível, pachy-pleurite hemorthagica. A tuberculose 
é a causa mais commum da pleurisia hemorrhagica, 
como da pleurisia sero-fibrinosa. Como esta ultima, 
a pleurisia hemorrhagica, pode ser uma tuberculose 
pleural primitiva ou uma pleurisia secundaria a uma 
tuberculose pulmonar em evolução, a uma tisica 
chronica, a uma pneumonia caseosa, ou a uma granulia. 
O cancro pleuro-pulmonar determina muitas vezes a 
pleurisia hemorrhagica. Tracta-se então, a maior parte 
das vezes, de pessoas de idade. Mas o cancro pleuro-
pulmonar é uma doença relativamente rara. 

Entre as inflammações pleuro-pulmonares que con
tribuem para a presença do sangue no exsudato pleural, 
é preciso citar : a pneumomia, as conjestões pulmonares 
e a broncho-pneumonia. A violência da fluxão pode 
ser. O derrame hemorrhagico é muito commum nas 
affecções hemorrhagiparas e nas formas hemoahaglcas 
das doenças Infecciosas e toxicas. 

Observa-se principalmente nas formas hemorrha-
gicas das febres eruptivas, sobretudo na variola ; na 
febre lyphoide, no rheumatismo articular agudo, no 
escorbuto, nas purpuras, nas leucemias, na icterícia 
grave, no mal de brigth, e nas cirrhoses. Nas cardio-
pathias (affeções mitraes, myocardites, etc.), a pleurisia 
hemorrhagica é frequente, em consequência da con
gestão passiva, princi|»almente nos períodos assystoli-
cos. Enquanto a pachl-pleurlte hemorrhagica, é uma 
pleurisia chronica caracterisada pela presença de falsas 
membranas espessas, muito vasculares. 

Attribue-se ao alcoolismo, a algumas cachexias, mas 
parece muito provável que seja apenas uma pleuro-tu-
berculose primitiva, relativamente benigna e curavel. 

Ha finalmente derrames pleuraes hemorrhagicos, 
bastante frequentes, que resultam da transformação 



d'uma pleurisia sero-fibrinosa ordinária. Um derrame 
pleural primitivamente sero-fibrinoso pode, com effeito, 
tornar-se sanguinolento espontaneamente ou em se» 
guida a uma puncção. N'este ultimo caso, a presença 
do sangue resulta, sem duvida, dos attritos das falsas 
membranas, parietal e visceral, uma de encontro à ou
tra, depois da evacuação da camada liquida, ou da 
distenção do pulmão. 

ANATOMIA PATHOLOGICA 
<r~ 

O derrame caracterisa-se pela sua côr francamente 
sanguinolenta, devida à grande quantidade de glóbulos 
vermelhos que contem. O numero de hematias é con
siderável ; a sua proporção pode ir até ao decimo da 
que ha no sangue. A composição do liquido é variá
vel segundo a naturesa da pleurisia, antiguidade do 
derrame e em geral é bastante rica em fibrina. As al
terações pleuraes dependem da naturesa da pleurisia. 
A pleurisia h morrhagica tuberculosa apresenta, nos 
dois folhetos pleuraes, falsas membranas fibrinosas que 
não differem das falsas membranas ordinárias senão 
pela sua vascularisação mais rica, pela degenerescência 
vitrea e hyalina de certos capillares. 

A pleurisia hemorrhagica cancerosa quando suc
cède a um cancro visinho do thorax, caracterisa-se 
por um espessamento considerável dos folhetos pleu
raes, com infiltração neoplásica diffusa. Quando a 
pleura é invadida em seguida a um cancro do pul
mão, observam-se placas serosas ao nivel dos nódulos 
neoplasicos superficiaes e muitas vezes redesdelymphan-
g.te cancerosa. Finalmente a pleura pode ser a sede 
de cancros primitivos, d'endotheliomas ou sarcomas, 
dando logar a consideráveis espessamentos. A pachi-
•pleurite hemorrhagica caracterisa-se por neo-mem-
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branas espessas, resistentes, infiltradas de sangue, 
ricas em vasos de paredes finas e frágeis. O pulmão é 
comprimido, atelectasiado. Offerece muitas vezes lesões 
tuberculosas, cancerosas, primitivas ou secundarias. 

SYMPTOMATOLOGY 
ff— " 

A pleurisia hemorrhagica desenvolve-se da mesma 
forma que a pleurisia sero-fibrinosa, nada permittindo, 
antes da puncção exploradora, affirmar a natureza 
hemorrhagica d'um derrame. Esta pleurisia apresenta 
particularidades clinicas em relação, em cada caso, 
com a sua natureza etiológica. Estas particularidades 
merecem ser postas em evidencia, porque se podem 
utilizar para o diagnóstico da affecção causal. 

FORMAS CLINICAS 
ff " r 

A pleurisia hemorrhagica tuberculosa — apre
senta 1res variedades, segundo é primitiva, secundaria 
a uma tuberculose chronica ou secundaria a uma 
tuberculose aguda. A pleuro-tuberculose primitiva não 
diffère da pleuro-tuberculose sero-fibrinosa primitiva, 
senão pelo caracter sanguinolento do derrame. E' uma 
tuberculose local da pleura que cua geralmente depois 
d'uma ou varias thoracenteses e cuja natureza 
tuberculosa não se pode revelar, senão pela investigação 
do bacillo no derrame, por inoculação na cobaya, 
pelos signaes pulmonares e pelos symptomas geraes, 
Hemorrhagica ou não, a pleuro-tuberculose primitiva 
é muitas vezes seguida, no futuro, do desenvolvimento 
d'uma tubercnlose pulmonar. A pleurisia hemorrhagica 
fecundaria á tuberculose chronica desenvolve-se muitas 
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vezes d'uma maneira insidiosa, não se revelando 
senão pelo exame physico do doente. Pode curar 
depois d'algumas thoracenteses. A pleurisia hemor
rhagica associada a unta tuberculose aguda acompa-
nha-se de febre intensa, de dyspneia violenta, despro
porcionada com a quantidade do derrame e devida a 
lesões pulmonares subjacentes. As thoracenteses pouco 
alliviam os doentes, que, succumbem rapidamente, ge
ralmente em algumas semanas. 

A pleurisia hemorrhagica cancerosa. — Tem ge
ralmente um começo insidioso, marcado somente por 
dores thoracicas vagas e por dyspneia, mas algumas 
vezes tem um começo brusco. A pleurisia hemorrha
gica ligada ao cancro apresenta-se em clinica em con-
dicções diversas : 

a — Pode desenvolver-se num individuo manifes
tamente attingido d'um cancro visceral, estômago, esô-
phago, recto etc., ou num individuo já operado ante
riormente d'um tumor maligno, na face, no seio, etc., 
offerecendo a cicatriz visivel d'esta ablação. N'este caso, 
a natureza cancerosa da pleurisia quasi se impõe em 
presença d'um derrame hemorrhagico. 

b — A pleurisia hemorrhagica pode apparecer, 
- num momento dado, num doente que offereça já 

desde algum tempo slgnaes de cancro pleuro pulmo
nar, por exemplo, signaes de compressão mediastinica, 
uma adenopathia subclavicular, e expectoração. 

c — A pleurisia hemorrhagica pode ser a primeira 
manifestação do cancro pulmonar. N'este caso alguns 
caracteres d'esta pleurisia podem conduzir ao diagnos
tico. Nota-se muitas vezes dores que differem da 
pontada ordinária do lado, dores newalgicas, irradiadas 
pelo pescoço, pelos hombros, pelos braços, uma 
dyspneia continua ou paroxystiça desproporcionada 
com a quantidade do derrame, pouco ou nada alli-
viada pela íhoracentese, por ser devida sobretudo ao 
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tumor pulmonar e compressões mediastinicas e um 
desvio considerável e permanente do coração. O 
liquido hemorrhagico offerece, algumas particulari
dades: é muitas vezes carregado, acinzentado ou 
escuro, muito rico em glóbulos vermelhos; e contra
riamente ao da pleurisia tuberculosa é muito pouco 
fibrinoso (Dieulafoy); pode conter cellulas neoplasicas 
características ; reprodUzse muitas vezes com rapidez 
e persistência. A estes signaes pode ajuntarse 
preciosos dados fonecidos pela radioscopia e radio
graphia. A pachi-pleurite hemorrhagica tem um 
principio brusco como uma pleurisia aguda. O der
rame é abundante, fibrinoso, sem grande tendência a 
reproduzirse depois da puncção. 

Cura muito facilmente. 

Os derrames hemorrhagicos dos cardíacos repre
sentam muitas veses apenas o hydrothorax insidioso 
(sem pontada do lado, sem febre). Attenuam ao mesmo 
tempo que a congestão edematosa passiva pleuro pul
monar de que dependem ; cedem aos medicamentos 
cardiatonicos, sendo reabsorvidos ao mesmo tempo que 
as outras hydropsias. A sua evacuação é por veses indis
pensável antes de administrar a digitalis, sob pena da 
fallencia da medicação. Os derrames hemorrhagicos 
das doenças infecciosas hemorrhagiparas representam 
antes hemothorax que phlegmasias pleuraes. Em muitos 
casos dependem d'uma pleurotuberculose, sobrevindo 
no decorrer d'estas doenças. Pode observarse princi
palmente nas cirrhoses no mal de brigth, etc. 

PROGNOSTICO 
c ■ 

O prognostico da plecrisia hemorrhagica depende 
essencialmente de sua causa. A presença do sangne no 
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derrame não é por si só, um factor importante de 
gravidade. 

TRACTAMENTO 
6 

O tractamento da pleurisia hemorrhagica não dif
fère do da pleurisia sero-fibrinosa. Somente, como 
cada evacuação pleural representa uma espécie de san
gria, é preciso, em geral, não repetir muito as puncções. 
Mas como vimos a pleurisia hemorrhagica depende, na 
maioria dos casos da tuberculose ou do cancro e os 
indivíduos curados do seu derrame são mortos pela 
doença causal. 



VI 

Pleurisia chyliforme 

A pleurisia é chyliforme quando se acompanha d'um 
derrame liquido opalescente ou francamente leitoso. 

E' uma affecção rara, que evidentemente deve
mos approximar dos derrames chyliformes observados, 
concomitantemente com a pleurisia, ou isolados, 
n'outras serosas: pentoneu, pericárdio, tunica vaginal. 

Pode-se admittir que a pleurisia chyliforme é, 
pelo menos na maior parte dos casos, uma forma de 
pleurisia liquida ; reserva deve ser feita, contudo, d'aN 
guns.casos de derrames leitosos da pleura, observados 
em seguida a traumatismos thoracicos mais ou menos 
violentos, e que poderiam resultar, conforme a opinião 
d'alguns auctores, da ruptura do canal thoracico e da 
accomulação de chylo na cavidade pleural. Em certas 
observações, a rapidez do desenvolvimento do derrame 
em seguida ao traumatismo, a sua sede á esquerda, a sua 
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composição histológica e chimica e a sua evolução rápida 
parece confirmar esta interpretação, mas é necessário 
não a considerar como definitivamente estabelecida. 

E T I O L O G I A 
cr 

A pleurisia chyliforme pode ser attribuida, em alguns 
casos, a uma infecção pleural pelo pneumococcus,estre-
ptococcus, bacillo de Kocb, ea um cancro pleural, sendo 
considerada mais frequente a sua natureza tuberculosa. 

ANATOMIA PATHOLOGICA 
<r '—" 

O estudo anatomo-pathologico funda-se ainda 
num pequeno numero d'autopsias. A pleura tem sido 
observada alterada c, espessada. 

O derrame um liquido branco, opaco, semelhante 
ao leite mais ou menos diluído, não exhala nenhum 
cheiro, tem uma densidade de 1010 a 1025, e a sua 
reacção é fracamente alcalina. Ao microscópio ve-se 
um grande numero de granulações, formando uma 
fina emulsão e um pequeno numero de leucocytos. O 
seu aspecto leitoso parece ser devido não somente á gor
dura emulsionada no liquido, mas também a elementos 
diversosassociados em proporções variáveis: gorduralici-
thina, matérias albuminóides,nucleo-albumina e choles-
terina. Os^liquidos chyliformes são geralmenteasepíicos. 

SYMPTOMATHOLOGIA 
g — — -

A pleurisia chyliforme destingue-se por uma 
marcha clinica bastante constante e muito especial. 
Desenvolve-se muito insidiosamente, sem symptomas 
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Iocaes, sem dôr, sem tosse apreciável pelo que, muitas 
vezes o seu começo, passa desapercebido. 

Augmenta pouco a pouco, ficando latente, e 
quando se descobre, tudo leva a crer que remonta a 
uma data mais ou menos antiga, impossível de preci
sar. A temperatura conservase normal, o estado geral 
bom, o appetite conservado, e as forças pouco altera
das. A attenção é chamada, num dado momento, ape
nas por uma sensação de oppressão e pela dyspneia 
motivada pelo augmento progressivo do derrame que 
se revela então pelo syndroma completo dos derrames 
líquidos da pleura. A pleurisia chyliforme é uma pleu
risia chronica ; o derrame não tem tendência a reabsor
verse, nem á evacuação espontânea por vomica ou 
perfuração intercostal e reproduzse sempre rapidamente 
depois da puncção. 

No decorrer d'esta evolução chronica a morte pode 
sobrevir por syncope ou complicação intercorrente. 

PROGNOSTICO 
6 " ' 

E' uma affecção grave pela sua chronocidade e 
persistência. Contudo tem havido casos curáveis. 

DIAGNOSTICO 

O syndroma physico revela o derrame pleural e 
a puncção exploradora mostranos a natureza chyliforme. 

TRACTAMENTO 
G ■ r~ . 

Devese fazer a thoracentese sempre que seja nec
cessario evitar accidentes de compressão mediastinica 
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Pleurisias enkystadas 

Pleurisias enkystadas ou parciaes —são pleu
risias localisadas, limitadas a uma região da pleura. 
A limitação das inflammações pleuraes e enkystamento 
do derrame é devido a diversas causas. Pode ser a 
consequência de adherencias antigas, restos de pleurisias 
anteriores que soldaram os folhetos pleuraes e dividi
ram a grande cavidade em cavidades secundarias, 
susceptíveis de se infectar isoladamente. Pode resultar 
de lesões locaes do pulmão ou da parede thoracica, 
determinando, na sua altura, uma reacção pleural sem 
tendência extensiva. Mas são devidas sobretudo á exsu-
dação fibrinosa extensa que certos micróbios provocam, 
notadamente o pnemococcus. 

Este exsudato tende a collar os folhetos pleuraes 
e a circumscrever os derrames por falsas membranas 
espessas resistentes. 
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Moções anatómicas elementares - Achamos util 
recordar aqui algumas noções de anatomia topogra-
phica referentes á projecção das scissuras interlobares 
sobre a parede costal e a situação dos fundos de sac-
cos pleuraes, em relação á mesma parede. A' esquerda 
ha uma scissura que começa àtraz, ao nivel da 3.a cos-
tella e d'ahi se dirige obliquamente para fora e para 
baixo e vem terminar na linha mamillar na visinhança 
da extremidade anterior da 6.a costella. A' direita a 
scissura principal tem sensivelmente a mesma situação 
que a scissura esquerda. 

O ramo horisontal destaca-sç d'ella ordinaria
mente na linha axillar á altura do 4.° espaço ou da 
quarta costella; á frente chega á extremidade anterior 
do 3.° espaço. A sua direcção é quasi horisontal, ou 
ligeiramente obliqua para cima ou para a frente. Os 
fundos de sacco pleuraes são formados pela reflexão 
da pleura costal que se continua d'uma parte com a 
pleura mediastinica e d'outra com a pleura diaphragma-
tica. Estes fundos de sacco podem em determinadas 
circumstancias isolar-se da grande cavidade e ser sede 
de reacções pleuraes que, pela sua situação, terão um 
aspecto particular. 

A linha de reflexão posterior vertebro-mediasti-
nica, segue á direita a veia azygos e á esquerda a aorta 
thoracica e afflora á parte posterior do hilo. A pleura-
-costal e a pleura diaphagmatica formam, continuando-se 
uma com a outra, um profundo seio cosío-diaphragma-
tico no qual se insinua o bordo inferior do pulmão, 
que desce mais ou menos profundamente. 

O trajecto do fundo do seio costo-diaphragmatico 
começa, á frente, ao nivel do bordo inferior da 6.» 
costella, dirigindo-se obliquamente para baixo e para 
fora, attinge o 7.° espaço intercostal sobre a linha 
mamillar e, caminhando para traz, crusa a 10.» costella 
sobre a linha axillar para seguidamente attingir a 12." 
costella que segue até á columna vertebral. 
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O fundo de sacco encontra-se em relações muito 
intimas, por intermédio do diaphragma, com os órgãos 
da cavidade abdominal. 

A' esquerda, ao nivel da parte antero-inferior do 
thorax o fundo de sacco pleural encontra-se situado á 
frente do estômago, correspondendo essa região ao 
espaço semi-lunar de Traube o que explica, no der
rame pleural esquerdo abundante, o desappareci mento 
da sonoridade gástrica e a sua substituição por 
massicez. 

Os fundos de sacco costo-mediaslinicos anteriores 
são cheios quasi completamente pelos pulmões. Por 
detraz do punho do esterno, os dois fundos de sacco, 
direito e esquerdo, são separados por um intervallo 
triangular de base superior, medido pela distancia 
entre as articulações esterno-claviculares, com o 
vértice inferior situado á altura da segunda costella. 
Depois os fundos de sacco pleuraes descem paralela
mente por detraz da parte media do esterno, mas a 
partir da quarta costella as pleuras divergem desigual
mente, ficando ainda a direita por detraz do esterno 
e afaslando-se a esquerda n'uma extensão muito 
variável. 

ETIOLOGIA 
0 " " 

As pleurisias enkystadas são algumas vezes primi
tivas, devidas á infecção inicial da pleura ; outras 
vezes são secundarias, desenvolvidas em seguida a 
uma lesão da visinhança, sobretudo pulmonar ou em 
seguida a uma doença geral ou d'uma infecção local 
afastada. As pleurisias consecutivas a lesões da visi
nhança são devidas a maior parte das vezes á pneumonia, 
mas podem succéder algumas vezes a uma broncho
pneumonia, á tuberculose e á gangrena pulmonar. 

Podem sobrevir em seguida a pericardites, lesões 
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do esophago, adenopathias tracheo-bronchicas e ostéi
tes costaes. Diversas affecções abdortiinaes lhe podem 
dar logar : péritonites, cirrhoses, abscessos e kystos sup-
purados do figado, do baço, dos rins e cancro do es
tômago. 

Entre as pleurisias enkystadas consecutivas a doen
ças geraes é preciso notar as que se observam na febre 
typhoïde, septicemias e nas febres eruptivas graves. A 
infecção pleural é a causa essencial das pleurisias en
kystadas, que são quasi sempre pleurisias purulentas. 
O micróbio que mais frequentemente lhe dá causa é 
o pneumococcus, cujo papel é tal que se pode conside
rar o enkystamento como um caracter próprio, muito 
frequente, das pleurisias purulentas pneumococcicas. 
Depois segue-se o estreptococcus, o estaphylococcus, 
raras vezes o bacillo de Koch. 

ANATOMIA PATHOLOGICA 
GT 

As pleurisias parcíaes podem ser sêccas ou com 
derrame. As pleurisias sêccas ou pleurites parciaes 
podem occupar todas as regiões da pleura e estafem 
relação com as lesões locaes, as mais variadas, dos 
pulmões ou da parede thoracica. A maior parte das 
vezes são localisadas nos vertices dos pulmões e em 
relação com a tuberculose pulmonar. 

Mas em geral, o termo pleurisia enkystada designa 
exclusivamente pleurisias parciaes com derrame. O 
derrame é quasi sempre purulento e a maior parte das 
vezes fétido. As lesões pleuraes e pulmonares são 
semelhantes ás da pleurisia da grande cavidade, diffe-
rindo apenas as disposições anatómicas. As falsas 
membranas fibrinosas, amarelladas, espessas, mais ou 
menos resistentes, segundo a sua antiguidade, soldam 
intima e solidamente os lábios das scissuras entre si, ou 
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os bordos dos pulmões á parede, delimitando uma 
cavidade mais ou menos vasta, na qual se accumula o 
derrame. O liquido que enche o kysto pleural com
prime o pulmão e atelectasia-o, sendo este muitas 
vezes séde d'uma congestão ou d'uma esplenisação 
mais ou menos intensa, 

Na pleurisia diaphragmatica o pulmão adhere, á 
parede thoracica e ao diaphragma pela circumferencia 
da sua base, sendo impellido para cima ao mesmo 
tempo que o diaphragma o é para baixo. 

Na pleurisia interlobar os lobos adjacentes do 
pulmão são fortemente comprimidos. A collecção 
liquida occulta-se na profundidade do pulmão e simula 
um abscesso pulmonar. 

A pleurisia mediastinica offerece muitas varieda
des anatómicas, porque o derrame pode enkystar-se no 
mediastino posterior, atraz do hilo pulmonar, ou no 
mediastino anterior, à frente do hilo. Considerada sob 
o ponto de vista da sua evolução anatómica, a pleuri
sia enkystada tende a evacuar-se para o exterior, che
gando quasi sempre á perfuração bronchica a à vo
mica. 

SYMPTOKIATOLOGIA 
G "  

O começo das pleurisias enkystadas é muitas vezes 
insidioso, marcado por symptomas pulmonares vagos 
conservando-se muitas vezes latente, quando a affecção 
é secundaria, desenvolvida no decorrer de qualquer af
fecção, pulmonar ou não, em evolução. 

Se a pleurisia é primitiva o começo é brusco 
com arrepios, febre, pontada etc. Uma vez constituída 
a doença caracterisa-se por phenomenos geraes e phe-
nomenos, que são quasi os mesmos em todas as mais 
formas anatómicas: febre mais ou menos elevada, com 



todo o cortejo de symptomas satellites (arrepios, pros-
tacão, anorexia, asthenia geral, vómitos) tosse secca e 
dyspneia. Os signaes physicos e certos symptomas fun-
ccionaes estão relacionados á Iocalisação anatómica da 
pleurisia. Devem ser estudados sucessivamente na pleu-
risia diaphragmatica, na pleurisia interlobar, na pleuri
sia mediastinica e na pleurisia localisada. 

A) Pleurisia diaphragmatica 

A pleurisia diaphragmatica é geralmente unilate
ral e mais raras vezes bilateral. E' caracterisada por 
perturbações funccionaes em relação com a lesão in-
flammatoria do nervo phrenico e do diaphragma. Ha 
uma pontada do lado, situada muito baixa, muito mais 
baixa que na pleurisia ordinária, ao uivei do hypochon-
drio, do flanco ou da parte inferior da região dorsal. 
E' muito violenta, exasperada pela tosse e movimen
tos respiratórios, impedindo consideravelmente a respi
ração, obrigando por isso o doente a tomar por vezes 
uma posição especial (assentado o tronco inclinado 
para a frente, a mão apoiada sobre o lado doente, para 
attenuar a dôr causada pela tosse). A exploração do 
phrenico revela a existência d'uma verdadeira nevral
gia d'esté nervo ; a pressão com a ponta dos dedos 
sobre o seu trajecto desperta uma dôr viva, principal
mente em determinados pontos ; base do pescoço, entre 
os dois feixes do esterno-cleido-mastoideu, na parte 
anterior dos espaços intercostaes, ao nivel das inser
ções do grande recto no abdomen (botão diaphragma-
tico de Queneau de Mussy) e finalmente no contorno 
da base do thorax. De ordinário provoca-se uma forte 
dôr comprimindo o abdomen de forma a deslocar as 
vísceras para o diaphragma. A's dores phrenicas junta-
•se muitas vezes.uma paralysia do diaphragma do lado 
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correspondente á pleurisia, apparecendo então a base 
do thorax immobilsada d'esse lado. Ha quasi sempre 
uma dyspneia muito notável e tosse secca, provocada 
pelos movimentos. 

O soluço é muito frequente e não são raros alguns 
phenomenos abdominaes, nomeadamente perturba
ções gastro-hepaticas, devidas a uma irritação perito
neal de visinhança (eructações, nauseas, vómitos bilio-
sos, abaulamento epigastrico). Os signaes physicos são 
muitas vezes nullos ou pouco importantes, comtudo 
em caso de derrame muito abundante podem ser bas
tante explícitos. 

A inspecção pode revelar, do lado doente, immo-
bilidadeda base thoracica e alargamento do hypochon-
drio. A palpação pode dar-nos. alem da dôr a resis-
encia da região do hypochondrio, e uma diminuição 
tigeira das vibrações thoracicas. 

A percussão indica, inconstantemente submassicez, 
diariamente pouco extensa, attingindo raramente o 
espaço de Traube, sonoridade normal ou tympanica 
acima da zona de massicez, abaixamento do figado 
nas pleurisias direitas e deslocamento do coração nas 
pleurisias esquerdas. Á auscultação coristata-se, na 
base do pulmão affectado, diminuição do murmúrio 
vesicular, alguns sarridos crepitantes e algumas vezes 
attritos, não havendo geralmente, nem sopro nem 
egophonia. A pleurisia diaphragmatica caracterisa-se 
geralmente pela sua evolução grave, com pulso rápido 
e pela existência frequente de phenomenos centraes, 
nomeadamente o delírio. 

B) Pleurisia interlobar 

No seu começo, não se manifesta, ordinariamente, 
senão por symptomas bastante vagos: pontada do 
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lado, tosse, febre, submassicez, sarridos sub-crepitantes 
e sopro, na parie posterior do thorax, até que se 
produz uma vomica reveladora, ou até que desenvol-
vendo-se um derrame abundante na região interlobar, 
vindo afflorar á parede thoracica, alguns signaes 
pbysicos mais precisos põem em evidencia a 
lesão. 

Â inspecção nota-se um ligeiro abaulamento da 
região axillar; á palpação a diminuição ou suppressão 
das vibrações thoracicas; á percussão a existência 
d'uma zona de massicez na axilla ou parte posterior 
do thorax ao nivel da quinta, sexta, e sétima costella. 
A topographia exacta d'esta zona de massicez tem uma 
grande importância sob o ponto de visU do diagnos
tico. E' uma massicez limitada entre duas regiões 
sonoras correspondentes á parte sub e supra jacente 
do pulmão e tem a forma d'uma raquette porque é 
comprida e estreita para cima (cabo da raquette) e 
alarga progressivamente para baixo e para fora. Á 
auscultação nota-se diminuição de murmúrio, ve
sicular e ralas finas acima e abaixo da zona de 
massicez, { 

A dyspneia égeralmente intensa e podem apparecer 
hemoptyses abundantes, repetidas, acompanhando ou 
seguindo a vomica. 

C) Pleurisia mediastinica 

Esta pleurisia offerece duas variedades ; pleurisia 
mediastinica posterior, a menos rara, em que o derrame 
é enkistado atraz do bilo e pleurisia mediastinica 
anterior, em que o derrame se forma á frente do hilo. 
A pleurisia mediastinica posterior revela-se sobretudo 
por symptomas funccionaes, resultando da compressão 
exercida pelo derrame pleural enkystado sobre os 
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órgãos do mediastino posterior, sobre o pneumogas-
trico, os recorrentes, a tracheia o esophago e veias 
azygos, consistindo estes symptomas em : dyspneia 
continua, intensa, acompanhada algumas vezes de 
accessos de suffocação, tosse coqueluchoide, pertur
bações da voz, dysphagia, dilatação das veias sub-cu-
taneas da face anterior do thorax. Os signaes physicos, 
muito tardios, consistem em massicez na região dorsal 
do thorax, do lado affectado, em ralas ou attritos e 
por vezes sopro na mesma região. A pleurisia medias-
tinica anterior, se tem a sede á Trente e á esquerda 
simula uma pericardite com derrame ou uma pleu-
nsia com grande derrame por causa da sua massicez 
anterior e de grande deslocamento do coração para a 
direita. 

Esta variedade de pleurisia é muito rara! 
Grancher observou dois casos de natureza sero-fibri-
nosa. 

D) P i e u r i s i a 

Desenvolve-se num loculo da pleura costal 
(pleurisia unilocular) certas vezes em muitos pequenos 
loculos da mesma pleura (pleurisia multilocular ou 
areolar). 

i Os seus symptomas são os mesmos que os 
das pleurisias da grande cavidade, mas como occupa 
apenas uma pequena região, os signaes physicos são 
limitados a uma zona muito restricta da parede thora-
cica, fora da qual as puncções exploradoras são 
negativas. 

Apenas as puncções podem pôr em evidencia 
as pleurisias multiloculares, fazendo constatar a insuf
iciência da quantidade do liquido evacuado relativa
mente aos signaes physicos constatados, e á persistên
cia d'esses signaes depois da evacuação. 
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E V O L U Ç Ã O 

A evolução das pleurisias cnkysiadas, quando 
purulentas, que é o caso mais frequente, é quasi o 
mesmo, qualquer que seja a sua sede. Todas 
estas collecções terminam pela ulceração bronchica e 
pela vomica. E' excepcional que o derrame se reabsorva 
ou que sahia para o exterior atravez da parede tho-
racica ou para o abdomen, perfurando o diaphragma. 

A vomica sobrevem ao fim d'um tempo variável, 
em media ao fim de quinze dias, outras vezes só depois 
de trez e quatro semanas, ou mais a partir dos primei
ros symptomas. Depois da vomica geralmente o estado 
melhora muito, fazendo-se algumas vezes a cura sem 
incidente. Mas na maioria dos casos, o foco pleuretico, 
transformado n'uma grande caverna continua a snppu-
rar. Esta caverna enche-se de pus e pode evacuar se 
muitas vezes. Os phenomenos geraes agravam-se, 
chegando o doente a um estado de cachexia suppu
rativa, que o conduz á morte, se se não intervém a 
tempo com a pleurotomia. 

P R O G N O S T I C O 
s" - ' •——— 

E' sempre grave, não se devendo contar muito 
com a cura espontânea depois da vomica. A pleurisia 
diaphragmatica é particularmente grave, terminando pela 
morte em metade dos casos. 

D I A G N Ó S T I C O 
g — — — , 

O diagnostico das pleurisias enkystadas, no seu 
primeiro período, antes da vomica, é quasi sempre 
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muito difiicil, se tão impossível. É-se muitas vezes 
conduzido, graças aos signaes tocaes, á descoberta 
d'um foco pulmonar, e, como o desenvolvimento d'esté 
foco se faz cercado de symptomas geraes infecciosos, 
hesita-se geralmente entre uma pneumonia franca, 
uma congestão pulmonar, uma broncho-pneumonia, um 
foco de gangrena pulmonar ou um foco de tuberculose. 

Duas explorações são capazes de esclarecer o 
diagnostico : a radioscopia ou radiographia e a puneção 
exploradora. 

A radioscopia ou a radiographia fixam a sede da 
collecção e a puneção pode fornecer resultados deci
sivos, revelando o derrame e mostrando a sna natu
reza. Raras vezes a puneção é positiva logo.á primeira 
vez, pelo que é preciso repeti-la em diversas direcções 
e com agulhas bastante longas para attingir o foco, 
por vezes profundo. 

Diagnostico differencial — 4̂ pleurisla diaphra-
gmatica não deve ser confundida com a nevralgia 
intercostal ou phrenica e a pleurodinya. Estas affec-
ções são apyreticas e limitadas ás sensações dolorosas. 
Deve ser distinguida das affecções da base dos pul
mões, pneumonia, congestão pulmonar, tuberculose e 
gangrena pulmonar para o que nos basearemos 
na evolução clinica e no resultado da puneção. E' 
necessário também distingui-la de certas affecções 
abdominaes, taes como as perihepatites, abscessos 
sub-phrenicos, abscessos e kystos hydaticos sup-
purados do figado e baço. Fundar-nos-hemos no 
começo abdominal dos accidentes e na sede baixa da 
collecção. A oleurisia enterlobar pode ser confundida, 
sobretudo, com uma congestão pulmonar, com um 
foco broncho-pneumonico e com um abscesso do 
pulmão. E' necessário esperar a vomica, porque ordi
nariamente não é possível o pronunciar-se antes d'ella 
se dar. 
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A pteurisia mediastinica posterior pode evocar a 
ideia d'um tumôr do mediastino, d'uma adenopathia, 
tracheo-bronchica ou d'um aneurisma d'aorta. 

A pleurisia mediastinica anterior simula sobretudo 
a pericardite com derrame; mas os sons cardíacos são 
enfraquecidos na pericardite ao passo que são desloca
dos na pleurisia, 

TRACTAMENTO 
ff—""" ' ' ~ " 

A vomica quando se dá pode conduzir a cura, 
mas tracta-se muitas vezes d'uma cura apparente. A 
puncção simples pode dar algumas vezes bons resultados 
e a evacuação da bolsa é algumas vezes seguida d'uma 
melhora geral e funccional. Pode-se completar por uma 
injecção local, geralmente de electrargol. Mas aqui 
como em toda a pleurisia purulenta é o tracfamento 
cirúrgico que deve ser empregado. 

A intervenção é um pouco différente da empre
gada na pleurisia purulenta da grande cavidade. O 
principio essencial é colocar a agulha e incidir, 
tomando-a como guia. 

Nas pleurisias mediastinicas anteriores, far-se-ha, 
a partir d'agulha, uma incisão parallela á cartilagem 
costal sub-jacenie e reseca-se a cartilagem n'uma 
extensão de 6 a 8 centimentros, devendo algumas 
vezes ser desarticulada do externo. As intervenções 
nas pleurisias mediastinicas posteriores são pouco 
numerosas. Guerin e Durand (de Lyon) teem algumas 
observações. Na intervenção de Guerin, a puncção 
foi praticada no 3.° espaço intercostal esquerdo, na 
zona de massicez maxima. Foi feita uma incisão vertical 
de 10 centímetros,, a egual distancia do bordo espinal 
da homoplata e da linha das apophyses espinhosas, 
tendo sido resecados fragmentos da 3.a e 4.a costellas. 
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As duas observações de Guerin foram seguidas 
de cura. Durand (de Lyon) fez uma incisão de 10 
centímetros, seguindo o trajecto da 6.a costella, corres
pondendo o meio da incisão á puncção exploradora. 
A abertura da pleura foi feita com a sonda canelada 
e alargada com o dilatador de Tripier. 

Nas pleurisias interlobares, devidas na sua maio
ria ao pneumococcus,alguns auctores limitam-se a punc-
ciona-Ias, mas na realidade devem ser tractadas pela 
pleurotomia. 

Nas pleurisias diaphtagmaticas, a nevralgia phre-
nica e a dyspneia devem ser acalmadas com uma inje
cção de morphina. Deitar-se-hão ventosas escarificadas 
ao longo das inserções do diaphragma. Aqui, como nas 
variedades precedentes é necessário fazer-se uma pun
cção, depois de precisar a sede pela radioscopia. Se a 
puncção dá pus é necessário intervir cirurgicamente. 

Na pleurisia localisada é difficil o tractamento 
pela thoracentese. Acontece muitas vezes esvasiar-se 
uma bolsa e o pus deixa de correr, sendo necessário 
fazer movimentos com a agulha para destruir as divi
sões das bolsas. Nas formas purulentas é necessário 
intervir cirurgicamente. 



VIII 

Symphyse pleural 

A symphyse pleural consiste na adherencia dos 
dois folhetos da pleura e na obliteração mais ou 
menos completa da cavidade pleural. Representa uma 
pleurisia chronica sêcca, adhesiva que chega ao espessa
mento dos folhetos da serosa e á sua adherencia. 

ANATOMIA PATHOLOGICA 
<T : 

As adherencias pleuraes são parciaes ou genera
lizadas, variando o seu aspecto naturalmente com a 
sua extensão, a sua distribuição, a sua origem e 
antiguidade. As adherencias parciaes são muito 
communs. 

Consistem em bridas fibrosas branco acinzentadas, 
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molles ou resistentes, laxas ou apertadas, estendendo-se 
d'um folheto para o outro ligando intimamente os dois 
folhetos. 

Podem occupar todas as regiões da pleura. As 
adherencias nos vertices são sobretudo communs nos 
tuberculosos e nos velhos. Nos tuberculosos soldam-se 
os folhetos de forma a constituir uma concha de 
consistência fibrosa ou cartiliginosa, de tal forma resis
tente que nas autopsias é necessário seccionar o vér
tice do pulmão para o destacar da parede thoracica. 

Nos velhos, formam uma placa limitada, corres
pondendo ordinariamente a uma lesão tuberculosa 
curada. 

As adherencias da base soldam o pulmão ao dia
phragma ou á parede costal (symphyse pleuro-costal) 
por vezes, simultaneamente, a ambas. Associa-se muitas 
vezes á symphyse pericardica e ás adherencias perito
nea es. 

As adherencias mediastinicas associam-se por 
vezes á symphyse cardíaca e á mediastinite. As adhe
rencias generalisadas chegam á obliteração completa 
ou quasi completa da cavidada pleural. 

Destingue-se, depois dos trabalhos de Grancher, 
duas formas anatómicas de adherencias: 1.° as adhe
rencias finas não ultrapassando um millimetro de 
espessura, que resultam de lesões pulmonares propa
gadas á pleura, affectando sobretudo a pleura visceral, 
sendo muitas vezes parciaes, e não se acompanham 
ordinariamente d'alteraçôes importantes do pulmão 
subjacente; são denominadas symphyses pleur o-visce-
raes; 2." as adherencias espessas, em que os dois 
folhetos pleuraes, intimamente soldados, formam uma 
concha espessa de meio centímetro a um centímetro 
de espessura, feita d'um tecido branco-acinzentado, 
duro, fibroso, algumas vezes incrustado de placas cal-
careas (orteaphites pleuraes) ; são as symphyses chama
das pleuro-parietaes. 
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E T I O L O G I A 
g. . 

A symphyse pleural pode succéder a todas as 
pleurisias, tanto sêccas como com derrame, qualquer 
que seja a natureza d'esté. Em geral, as symphyses 
de néo-membranas finas resultam de pleurisias ligeiras, 
benignas, censecutivas a lesões broncho-pulmonares ; 
bonchites, congestões pulmonares, brocho-pnenmonias 
e tuberculose. As symphyses de néo-membranas espes
sas são a consequência de pleurisias primitivas graves, 
prolongadas, récidivantes, muitas vezes de pleurisias 
purulentas. 

SYMPTOMATOLOGIA 
g. . . 

As adherencias parciaes, limitadas, não impedem 
a circulação nem a respiração. Não dão legar senão 
a ligeiros symptomas funecionaes : dores thoracicas 
espontâneas, frémitos dolorosos nos grandes movi
mentos d'inspiraçao ou em certos movimentos do 
tronco e dores provocadas por uma pressão forte. Não 
se revelam senão pelos signaes physicos e estes ainda 
são muitas vezes apagados. As adherencias do vértice 
dão logar a sub-massicez a diminuição do murmúrio 
vesicular, atlritos, algumas vezes retracção da região 
sub-clavicular, se ao mesmo tempo ha altera
ções graves do pulmão, particularmente cavernas. As 
adherencias da base que soldam o diaprhagma 
ás costellas, obliteram o seio costo-diaprhagmatico e 
impedem o pulmão de descer nas inspirações, dão 
logar a um syndroma que simula quasi absolutamente 
o derrame pleurai : massicez, silencio respiratório, abo
lição das vibrações, diminuição do espaço de Traube. 
Mas, a cada inspiração, observa-se uma depressão dos 



118 

espaços intercosiaes inferiores e uma tracção das costel-
las inferiores e do hypochondrio para a linha mediana, 
em logar da expansão thoracica normal; estes factos 
são nítidos por comparação com o lado são. A radios
copia revela modificações na forma e na mobilidade 
da sombra diaphragmatica. Esta sombra torna-se per
pendicular á parede thoracica e forma com ella um 
angulo cujo vértice não se abaixa durante a ins
piração. 

As symphyses generalisadas pouco espessas não dão 
logar a nenhum signal funccional. 

Como signal physico, assignala-se somente uma 
diminuição do murmúrio vesicular associado a uma 
maior amplitude thoracica (respiração discordante). 

Este signal é devido a o pulmão se dilatar peor 
no sentido vertical, e por consequência, dar-se um 
compensador excesso de dilatação transversal do 
thorax. 

A symphyse genemlisada espessa dá logar a um 
syndroma muito explicito. 

Consiste em : deformação do thorax, retracção do 
lado affectado, approximação e obliquidade exaggerada 
das costellas, abaixamento da espádua, inclinação do 
thorax do lado doente, escoliose de convexidade vol
tada para o lado são atrophiados músculos da 
parede. -

Alem disso, ha segundo a espessura das néo-
-membranas, uma obscuridade mais ou menos pro
nunciada do som de percussão, da diminuição das 
vibrações, diminuição do murmúrio vesicular e até 
sopro e ralas subcrepitantes em caso de esclerose pul
monar. 

A radioscopia, constata uma sombra accentuada, 
e deslocamentos visceraes, uma immobilisação do 
diaphragma do lado affectado. A puncção capil
lar fornece finalmente, se a pleura fôr muito es
pessa, uma sensação especial, muito nitida, de 
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penetração atravez d'utna camada resistente, quasi 
linhosa. 

Esta symphyse espessa representa uma affecção 
bastante grave, dando Iogar a perturbações funçcionaes : 
dyspneia d'esforço, a tosse, espectoração, se o pulmão 
é affectado como é frequente, de esclerose, de bron
chite ou congestão. 

A impermeabilidade pulmonar relativa, que a sym
physe réalisa representa um obstáculo grave á circu
lação, que, com o tempo, pode chegar á iusufficiencia 
tricuspida e á assystolia. 

EVOLUÇÃO EPROGNOSTICO 
<r — -" 

As adherencias parciaes e as adhe, éncias genera-
lisadas pouco espessas teem de ordinário pouca impor
tância clinica. Podem retroceder ; diminuir de espessura 
reabsorver-se. 

As adhcrencias generalisadas espessas representam 
uma enfermidade pulmonar séria, que limita conside
ravelmente a actividade physica do indivíduo e predis-
põe-no ás affecções broncho-pulmonares. 

Conduzem por vezes á dilatação cardíaca e á 
assystolia. 

DIAGNOSTICO 

E' principalmente com a pleurisia com derrame 
que podem ser confundidas as symphyses pleuraes. A 
constatação da retracção .thoracica, os resultados da 
puncção (ausência de liquido, sensação de penetração 
intralinhosa), a radioscopia, asseguram facilmente o dia
gnostico. 
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TRACTA M EN TO 
6 

Consiste em gymnastica respiratória (movimentos 
activos e passivos graduados, progressivos), revolução 
sobre o thorax (pontas de fogo) pincelagens d'iodo 
ventosas escarificadas), muito efficaz pelo menos con
tra a dôr. Os cuidados dispensados ás pleurisias agu
das representam a melhor prophylaxia das symphyses 
pleuraes. E' preciso principalmente não esperar muito 
antes de praticar a pleurotomia ou antes de evacuar os 
derrames sero fibrinosos. 



IX 

Observações 

i 
A. M. de 24 annos de edade, trabalhador, sol

teiro, internado na sala da Senhora da Conceição 
desde 15 a 29 de fevereiro (anno lectivo de 1916 
■1917). 

Apresentava os seguintes symptomas : 
Emaciamento, ligeiro achatamento da parte pos

teroinferior do thorax, lado direito. Immobilidade do 
hemithorax, direito na sua parte posterior. 

Diminuição das vibrações vocaes. 
Som baço desde a espinha dorsal até dois dedos 

para fora da linha axillar direita, com excepção da 
região da omoplata do mesmo lado aonde o som era 
normal. 

Sobro pleuretico muito apagado ao nivel da 7.» 
vertebra dorsal ; dois dedos para fora, murmúrio 
ausente. 
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Na parte anterior do hemithorax, direito, skodismo, 
vibrações augmentadas, bronchophonia e posterior
mente, ralas subcrepitantes. 

Temperatura : 

Manila Tarde 

Em 17 37,2 38,3 
« 18 37,1 38,2 
« 19 37,2 38,2 
« 20 37,3 37,9 
« 21 37,5 38,3 
« 22 37,5 

82 pulsações por minutos e 19 movimentos respi
ratórios. 

Historia da doença — 37 dias antes sentiu uma 
pontada na parte antero-latenl do hemitorax direito 
que não o impediu de continuar a trabalhar, mas que 
passados 8 dias se tornou muito violenta que, apenas 
diminuiu quando, já internada na enfermaria N.° 3, 
lhe tiraram, por puncção, um litro e duzentas grammas 
de liquido. Passados quinze dias fizeram-lhe nova punc^ 
ção, mas d'esta vez sahiu muito pouco liquido. 

Passados 3 dias passou para Clinica Medica. 

Antecedentes pessoaes — Apenas, quando cre-
ança, teve o sarampo 

Antecedentes hereditários — O pae morreu ha 
5 annos, repentinamente, não sabendo com quê. A 
mãe que é viva, soffre do peito, é muito magra, tem 
tosse e alguma espectoração. Dois irmãos que tinha, 
morreram em creança, ignorando a doença que os 
victimou. 
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Diagnostico — Symphyse pleuro-parietal consecu
tiva a uma pleurisia com derrame. 

Resultado — Sahiu no mesmo estado. 

II 

C. do E. S. de 29 annos de idade, solteira, 
domestica. Internada em clinica medica de 11 de 
fevereiro a 2 de março (anno lectivo 1916-1917). 
Apresentava os seguintes symptomas : 

Abatimento, falta de forças, pontada para baixo 
e um pouco para traz do seio esquerdo que augmenta 
com as inspirações profundas e com a pressão. 

Cephalalgias e suores nocturnos, mais abundantes 
pela madrugada. Tosse secea, dyspneia, amenorrheia 
lia 10 mezes. 

Paresia do braço esquerdo, eslando ligeiramente 
compromettidos os movimentos activos, fazendo-se 
normalmente os passivos. Ligeira flacidez em todo o 
membro inferior esquerdo. 

Rede venosa exaggerada no peito mas mais no 
hemithorax esquerdo. Vibrações vocaes diminuídas ao 
nivel da zona da pontada. Sub-massicez um pouco atraz 
e abaixo do seio esquerdo. 

Respiração rude na metade direita da face ante
rior do thorax, respiração rude com expiração prolon
gada no vértice direito, murmúrio diminuído no 
vértice esquerdo. Sub-massicez, altritos pleuraes e 
respiração rude, na zona da pontada, para baixo e um 
pouco para traz do seio esquerdo. Posteriormente, 
rudeza no vértice direito e base do mesmo lado. 

Desdobramento do 1." ruido cardíaco. 
Pulso frequente, pequeno e hypotenso ; 84 pul

sações por minuto. 
Tensão maxima = 12, Tensão minima-== 7,5, 
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Temperatura. 
Manhã Tarde 

Em 11 de fevereiro 37,2 37,7 
* 12 « « 36,8 38 
< 13 « « 36,6 37,8 
€ 14 « « 36,5 37,8 
« 15 « < 36,3 38,8 
« 16 « « 36,3 38,2 
« 17 « c 36,3 38,8 
» 18 « c 36,3 37,5 
« 19 « c 36,9 37,5 
« 20 « « 36,3 37,5 

Historia da doença — Ha 8 mezes, depois de 
varias molhadelas sentiu dores no braço esquerdo que 
alguns dias depois appareceu sem movimentos. 

Ha 15 dias, depois d'um resfriamento, appareceu-
Ihe a pontada á esquerda com tosse, espectoração vis
cosa e escura, arrepios e dyspneia. 

Antecedentes pessoaes — Quando creança teve 
o sarampo e ha tempos andou a tractar-se na Carva
lhosa, por se sentir fraca, ter tosse, expectoração san
guinolenta e hemoptises. Teve quatro filhos dos quaes 
dois morreram quando do parto e os 2 restantes são 
vivos e saudáveis. 

Diagnostico — Pleurisia secca de natureza 
tuberculosa. 

Resultado — Melhorada. 

I I I 

M. C. M. 44 annos de edade, casada, do
mestica, internada em Clinica Medica-Sala do Espi-
rito-Santo, de 28 de março a 14 de maio (anuo 
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letivo de 1916-1917). Apresentava a symptomatolo-
gia seguinte: 

Pallidez da face corn as regiões malares rosadas 
emmagrecimento, ar melancholico, dores na parte 
antero-superior do thorax, mais accentuadas à esquerda 
e em especial no 3.° espaço intercostal, ao nivel 
da linha mamillar, irradiando para a parte póstero la
teral do hemitorax do mesmo lado. Tosse, expecto
ração muco-purulenta pouco abundante, cephalalgias, 
dyspneia de esforço, insomnias, suores nocturnos, pal
pitações, menstruações irregulares. 

Na frente e na parte superior do peito havia cica
trises de pontas de fogo. Dores na parte anterior do 
peito d'um e outro lado ao nivel do I.*, 2.° e 3.° 
espaços intercostaes, vibrações vocaes augmentadas no 
vértice direito. Sub-massicez nos vertices. Murmúrio 
diminuído, bronchophonia, respiração intercisa e attritos 
na parte superior do pulmão direito ; respiração rude 
e intercisa e attritos na parte superior do pulmão 
esquerdo ; respiração rude nas fossas supra-espinhosas ; 
murmúrio diminuído e attritos na face postero-lateral 
do hemithorax esquerdo. 

Pulso pequeno e instável. Desdobrameuto do 1.° 
ruido cardíaco. 

Historia da doença —Em dezembro de 1915, 
molhando-se, sentiu dores de cabeça, arrepios, tempe
ratura, que a obrigou a permanecer 3 semanas na 
cama. No dia seguinte escarros sanguinolentos e 
maiores dores de cabeça. 

Depois, dores no vértice pulmonar esquerdo com 
tosse, a principio secca e mais tarde expectoração 
esverdeada. Em 1916 peorou começando a sentir 
dores também no vértice direito, suores nocturnos 
dyspneia e anorexia e assim se conservou até ser 
internada no hospital 
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Antecedentes pessoaes — Sarampo e variola em 
creança, menstruada aos 15 annos e pouco depois 
amnorrheica durante 8 mezes. Aos 20 annos, em 
seguida a uma constipação, tosse expectoração, dys-
pneia, insomnias e asthenia geral. Pouco depois uma 
pneumonia. 

Aos 22 annos uma febre typhoide. Aos 28 
annos um aborto. 

Antecedentes familiares — O pae morreu aos 
50 annos com uma lesão cardíaca ; a mãe morreu com 
70 annos, ignorando a doente a causa. Tem uma filha 
saudável. O marido teve doenças venerias, mas é forte. 

Diagnostico — Pleurisia secca consecutiva a uma 
tuberculose latente. 

Resultado — Melhorada, 

IV 

C. J. de 20 annos de edade, solteira, domestica, 
internada na sala de Jesus desde 8 de Janeiro a 2 de 
Março (anno lectivo de 1916-1917). . 

Apresentava os seguintes symptomas: dores espon
tâneas em todo o hemithorax esquerdo, mas mais 
accentuadas á frente, pouco appetite, suores, tosse secca, 
dyspneia ligeira. Dores á pressão em todo o hemi
thorax esquerdo, na parte anterior desde a clavícula á 
quinta costella e posteriormente na parte correspon
dente à omoplata. A' auscultação notava-se attritos 
pleuraes e diminuição de murmúrio na parte anterior 
do hemithorax esquerdo e submassicez, attritos pleu
raes e diminuição de murmúrio d'um e outro lado 
da parte posterior do thorax. Havia um ligeiro desdo
bramento do 1 ,• ruido cardíaco. 
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Historia da doença — Dois mezes antes sentiu 
arrepios, pontadas fortes à esquerda, dyspneia rouquidão, 
tosse secca, febre, conservando-se n'esse estado 3 sema
nas, depois de que se sentiu um pouco melhor, ficando 
no estado em que se encontra actualmente. 

Antecedentes pessoaes — Quando creança teve 
coqueluche, variola, e sarampo. Foi sempre fraca do 
peito tendo andado, aos 18 annos, a tractar-se no dis
pensário anli-tuberculoso. Aos 19 teve um ataque de 
rheumatismo. 

Antecedentes familiares — O pae morreu tuber
culoso, a mãe é cardíaca, um irmão morreu tubercu
loso e os 3 restantes são saudáveis. 

Cuti-reacção positiva : 

Diagnostico — Pleurisia secca bilateral. 

Resultado — Melhorada. 

V 

M. A. de 23 annos, solteira, serviçal N.° 6 de 
Clinica Medica, cama 10. Entrou em 6 de outubro 
(anno lectivo 1916-1917). Apresentava os seguintes 
symptomas : 

Dores no hemithorax esquerdo; escolhe para 
dormir, o decúbito lateral esquerdo ; pallidez da face 
e das mucosas, assymetria thoracica (hemitorax direito 
mais abaulado, os movimentos respiratórios diminuídos 
á esquerda, ligeira dyspneia, ausência do choque da 
ponta do coração. 

Ausência de vibrações vocaes no hemithorax 
esquerdo, massicez do mesmo lado ; diminuição nota' 
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vel de murmúrio do lado esquerdo. Desdobramento do 
segundo ruido cardíaco. Puncção esploradora negativa. 

Historia da doença — Em 23 d'agosto de 1916 
cahiu, batendo com o hemithorax esquerdo no chão 
passados quatro dias começou a sentir uma dor para 
a base do pulmão esquerdo e n'esse mesmo dia já 
teve de dormir para o lado esquerdo. Como a dor 
se fosse estendendo a todo o hemithorax esquerdo e 
começasse a ter dyspneia, recolheu a uma das enfer
marias do hospital aonde, passados dias lhe fizeram 
uma thoracentese esquerda, sendo-Ihe tirado litro e 
meio de liquido. 

Antecedentes pessoaes. — Quando creança teve 
o sarampo e a variola. Temperamento histérico. 

Antecedentes hereditários—Pae vivo e saudável ; 
a mãe morreu ha 11 annos não sabendo com que 20 
irmãos, todos vivos e saudáveis. Teve uma filha que 
morreu, com 9 mezes, cheia de feridas — Cuti-reac-
ção positiva. 

Diagnostico — Symphyse pleuro-parietal esquerda 
consecutiva a uma pleurisia com derrame, do mesmo 
lado. 

VI 

D. F. de 29 annos, casado jornaleiro, enfermaria 
N.° 4, N.° 767 de registo Geral e 23 de Clinica Me
dica. Quando entrou na enfermaria apresentava : pal-
lidez, asthenia, falta de appetite, tosse e ligeira expec-
totação. Suores nocturnes, dormindo geralmente em de 
cubito lateral direito. 

Dores na parte anterior de thorax, um pouco 
abaixo do mamillo direito, dyspneia, lingua ligeira-
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mente saburrosa. Ligeiro abaulamento da parte poste
rior de hemithorax direito ; vibracções vocaes augmen-
tadas em ambas os vertices e abolidas para a base 
direita ; massicez na base direita, timpanismo no vér
tice do mesmo lado ; murmúrio vesicular diminuído 
em todo o pulmão direito e muito principalmente 
para a base. D'esté lado nota-se também bronchopho-
mia, egophonia, respiração amphorica e timpanismo 
para o vértice. Ruidos cardiaes normaes, ponta do co
ração batendo no 5 espaço esquerdo e um pouco 
para fora ; pulso hypotenso ; figado um pouco abaixado. 

Historia da doença — Em oito de maio de 1917 
o doente teve uma violenta pontada do lado direito, 
um pouco abaixo do mamillo e tosse e expectoração 
amarellada pelo que recolheu á cama. Não tevearrepio mas 
uma grande dyspneia. Chamado um medico declarou 
tractar-se d'uma pneumonia. Passados uns dias melho
rou e foi passando regularmente até a 12 d'agosto do 
do mesmo anno, dia em que a dyspneia se accentuou 
e a tosse augmentou tendo de se conservar, quando 
deitado em decúbito lateral direito. Em Villa Real 
fizeram-lhe a thoracentese por dez vezes e de lá veio 
para o Porto aonde deu entrada no hospital. Em 
Clinica Medica fizeram-se-lhe varias thoracenteses e 
lavagens á pleura, reproduzindo-se o liquido (puru
lento) com grande rapidez. Por ultimo foi-lhe feita a 
pleurotomia. 

Em seguida a operação o doente sentiu-se melhor 
para peorar d'ahi a dias. Pelo orifício musculo-pleural 
corre um liquido purulento muito mal cheiroso. 

Sobrevem-lhe em seguida uma icterícia, sendo o 
prognostico muito reservado. Pelo orifício, da parede 
thoracica eleminam-se pedaços de pulmão necrosado, 
sendo-lhe feitas diariamente duas lavagena á pleura 
ora com agua oxygenada ora com agua iodada. Muito 
lentamente a temperatura que era elevada foi baixando 
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a suppuração, diminuindo, até que sahiu em 24 de 
Abril bastante melhorado. 

Antecedentes pessoaes — Sarampo aos dez annos 
e o paludismo também em creança. 

Antecedentes hereditários — O pae morreu 
d'uma doença intestinal de que soffreu 11 annos. A 
mãe soffreu de rheumatismo e o resto da família é 
saudável. 

Diagnostico — Pleurisia direita, purulenta. 

Resultado — melhorado. 



Proposições 

Anatomia — As differenças anatómicas dos dois bron-
chios, explicam a maior frequência das localisações 
tuberculosas no pulmão direito. 

Physiologia — A acção da saliva sobre os alimentos 
é mais mechanica que digestiva. 

Patholagia geral — O bacillo de Koch pode apparecer 
na expectoração de indeviduos não tuberculosos. 

Materia medica — Como anesthesico local é prefe
rível a estovaina á cocaína. 

Operações — A pleurotomia impõe-se no tractamento 
da pleurisia purulenta aguda. 

Pathologia interna — Na pleurisia nem sempre a 
dyspneia está em relação com a quantidade do 
derrame. : 
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Pathologia externa — A maioria das dernatoses estão 
dependentes do estado intestinal. 

Anatomia pathologica — A suppuração nem sempre 
é de natureza microbiana. 

Medicina legal — A putrefacção é o único signai 
." certo da morte. 

Hygiene — O despiolhamento é a principal medida 
profilática contra o typho exanthematico. 

Partos — A applicação do forceps acima do estreito 
superior é quasi sempre uma basiotripcia dis
farçada. 

/ 

VI9TO. PODM IMPRIMÍR-SE. 

Thiago de Almeida. Maximiano Lemos, 
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ONDE SE LE 

interlobular 
mesmos os saes 
liquido ganhar 
auxiliar 
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pathologeos 
para lado 
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DEVE LER-SE 

interlobar 
os mesmos saes 
liquido a ganhar 
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bronchicos ■ 
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para o lado 
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problema 
tomar 
do 
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resultado 
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rapidamente 
Esta 
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cavidade 
desperiostase 

1 cavidade 
bolhas 
infecto do 
probabilidades 
e á vomica 
cordiaes 
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