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Observações dos doentes 
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rînfeiMTitn-la 7 — S a l a de J e s u a 

L. G., solteira, de 30 anos de idade, servi
çal, natural do Porto. 

E s t a d o a c t u a l 

Esta doente comquanto entrasse para as 
nossas salas no dia 27 de Novembro, adoeceu em 
sua casa no dia 21, sendo nessa ocasião exami
nada por um clínico da enfermaria onde depois 
foi internada, que constatou o seguinte : 

Sintomas gerais. — Emaciação e temperatura 
febril (38°,4). 
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Sintomas digestivos. — Anorexia, língua sa-
burrosa, sede intensa e dejecções involuntárias. 

Sintomas respiratórios. — Dispneia intensa e 
dolorosa (48 movimentos respiratórios por minu
to), movimentos das azas do nariz, pontada na 
axila direita ; tosse com expectoração fétida, muco-
-purulenta e abundante. 

Suores com a tosse. 
A auscultação revelou a existência nas ba3es 

pulmonares duma leve macissez. o murmúrio ve
sicular diminuído, numerosos sarridos crepitan
tes e alguns sibilos. Na face anterior e do lado 
direito, um sopro tubar e do esquerdo as vibra
ções aumentadas. 

Sintomas cárdio-vasculares. — Pulso frequente 
(120) amplo e ligeiramente hipotenso. 

Ruidos cardíacos normais. 
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Sintomas nervosos. — Delírio noturno e in
sónias. 

Sintomas urinários. — Oligúria, urinas carre
gadas e sem albumina. 

O processo foi evolucionando com mais in
tensidade, aparecendo escarros hemoptoicos e 
viscosos, dispneia muito violenta, pontada à es
querda, sarridos crepitantes e sopro tubar, deno
tando a instalação definitiva do processo pneu-
mónico bilateral. 

A 27 de Novembro, entrou para as nossas 
salas, e além da sintomatologia descrita apresen
tava uma temperatura elevada (39°,7), hálito fe-
caloide, anorexia, dispneia intensa (54, 56 e até 
60 movimentos respiratórios por minuto) tosse 
com expectoração escura purulenta e fétida, dis-
pondo-se em três camadas sobrepostas ; a supe
rior espumosa, a media aquosa e a inferior mais 
densa. 

Com qualquer movimento realisado, esta 
expectoração tornava-se mais abundante, a tosse 
muito penosa assim como a dispneia, ficando a 
doente cianosada e banhada em suores, motivo 
porque se encontrava sempre deitada, posição 
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que ela preferia contrariamente à maior parte 
dos doentes portadores desta doença. 

Entretanto constatava-se a existência de si
nais cavitários. 

As lesões pulmonares encontradas foram as 
seguintes : 

Como se vê na parte anterior dos dois pul
mões notava-se submacissez nas bases, a respira
ção diminuida e rude assim como alguns sarri-
dos crepitantes e um sopro cavernoso do lado 
esquerdo que denotava a existência duma cavi
dade. Na parte posterior as mesmas lesões. 

Os sintomas cárdio-vasculares mais impor
tantes eram a frequência do pulso (160), hipo
tensão TM = 13,5, Tm = 6,5 e os ruidos cardía
cos ensurdecidos. 

As urinas turvas e sem vestígios de albu
mina. 
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Em 30 de Novembro foi feita a primeira 
análise do escarro. Foi negativa para o pneu-
mococo. 

Em 9 de Dezembro foi feito um segundo 
exame, dando o seguinte resultado : A investiga
ção do bacilo de Koch foi positiva. 

Em 10 de Dezembro foi pedida para o labo
ratório do Snr. Prof. Alberto de Aguiar, um ter
ceiro exame. 

0 boletim da análise diz : 
Certifico que o escarro apresentado pelo 

Ex.1"0 Prof. Thiago d'Almeida e pertencente a 
L. G. (clínica médica escolar). 

Caracteres gerais. — Escarro difluente, mal 
ligado, amarelo, cheiro levemente fétido, aspecto 
purulento, reacção levemente alcalina. 

Exame microscópico. — Piocitos polinucleares, 
muito desagregados, células brônquicas alveola
res, granulosas, vacuolizadas e com granulações 
gordurosas, corpúsculos de Gliígge, muito raros 
glóbulos rubros, alguns Gllisados, grânulos gor
durosos livres, finas e raras agulhas gordas, 
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uma ou outra fibrila conectiva, células com tume-
facção translúcida, numerosos micro-organismos 
plurimicrobianos. 

Exame bacteriológico directo.—Infecção poli-
microbiana intensa (formas diplocócicas de Gram 
positivo e negativo, diplococus atípicas, bacilos 
diversos) com predomínio dum bastonete de 
Gram positivo isolados ou aglomerados em co
lónias. 

O exame em camada delgada revelou uma 
pequena massa, mais coerente, caseosa, do ta
manho duma lentilha, microscopicamente cons-
tituida por aglomerados microbianos com nume
rosas fibras elásticas, cristais de ácidos gordos e 
raros piocitos. 

Conclusão. — Escarros com os caracteres gan-
grenosos, notável pela ausência de sangue e seus 
derivados. 

H i s t ó r i a d a d o e n ç a 

Cerca de 15 dias antes de adoecer começou 
por sentir falta de apetite e perda de forças. 
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Sobrevieram-lhe depois arrepios, cefaleias 
frontais, tosse seca e sede. 

Foram estes os sintomas que deram início 
à sua doença, 

A n t e c e d e n t e s p e s s o a i s 

Gripe há seis anos. Constipações frequentes 
com tosse e por vezes afonia. 

A n t e c e d e n t e s h e r e d i t á r i o s 

Pai victima duma hemorragia cerebral ; a 
mãe saudável. 

D i a g n ó s t i c o 

Gangrena pulmonar aguda, de forma pneu
mónica. 

E v o l u ç ã o d a d o e n ç a 

Em 2-XII — Dispneia menor, expectoração 
menos fétida. 
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Em 4-XII — Expectoração fétida e muito 
abundante. Fazem-se puncções exploradoras ao 
nível da cavidade, dando negativas, ou trazendo 
sangue inodoro. 

Em 5-XII — 0 estado geral mantem-se como 
na véspera. 

Em 7-XII — Expectoração abundante puru
lenta menos fétida. 

Em 8-XII - Dispneia mais intensa, face cia-
nosada, pulso pequeno e frequente (140), ruidos 
cardíacos apagados. 

Em 11-XII — Abatimento, pálpebras cerra
das, nariz afilado, maçãs do rosto rosadas, dis
pneia violenta. Ruidos cardíacos apagados. Es
tado pulmonar sensivelmente o mesmo. Expecto
ração fétida quasi fecaloide. 

Em 12-XII — A doente faleceu. 

* 
* * 

Esta doente ofereceu na evolução sintoma-
tológica, da sua doença certas particularidades, 
que não ó frequente aparecerem nos indivíduos 
portadores de gangrena do pulmão e que por 
este facto merecem ser mencionadas. 

c 
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A doente entrou para as nossas salas com 
expectoração gangrenosa, hálito putrefacto, quasi 
que fecaloide. Ao Snr. Prof. Tiago de Almeida 
aconteceu uma vez ter a impressão, que a doente 
tinha defecado na cama. 

Esta gangrena pulmonar surgiu assim duma 
maneira rápida ; foi um processo gangrenoso de 
começo o que não é frequente. 

É raro que vejamos evolucionar uma gan
grena pulmonar, sem que na expectoração, apa
reça num ou outro período, sangue, algumas 
vezes mesmo hemoptises fulminantes, devidas a 
erosões dos vasos pulmonares. 

Esta doente, nunca apresentou expectoração 
hemoptoica, apesar de muito abundante. 

Uma outra circunstância importante era o 
estado asfíxico desta doente, o seu aspecto lí
vido, com lábios, nariz e dedos cianosados, esta
do este que se acentuava com os mais ligeiros 
movimentos. 

Para melhor fazer a toilete do pulmão, os 
doentes de gangrena pulmonar, colocam-se de 
bruços com a cabeça baixa tornando mais fácil 
a sua expectoração. 
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Na nossa doente sucedia o contrário, sentia-
-se melhor deitada de costas. 

A interpretação deste facto era um tanto di
fícil ; todavia a autópsia, como vamos vêr expli-
cou-o facilmente. 

A u t ó p s i a d a d o e n t e Lr. Q. 

Coração. — Pequeno derrame pericárdico, e 
aderências do pericárdio às pleuras. Tamanho 
normal do coração. 

Pulmão esquerdo. - Fortes aderências da 
pleura (mais na parte média do pulmão). 

Larga caverna situada sobre a scisura inter-
-lobar, cheia duma massa puriforme e forrada 
duma espessa cápsula fibrosa de superfície lisa. 
Aderência da scisura inter-lobar. 

Nódulos amarelados à superfície e muito 
numerosos em todo o pulmão que se encontrava 
caseificado. 

Pulmão direito. — Congestão da base, granu
lações e nódulos no lobo inferior, alguns Gasei
ficados. 

* 
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Fígado. — Congestionado. Aderências da face 
superior ao diafragma. Mancha amarela na face 
superior do lobo esquerdo, correspondendo a um 
tecido amarelado, provavelmente por degeneres
cência amilóide. 

Bins. — Ligeiramente congestionados. 

Anátomo-patologicamente. — Os cortes prati
cados nos pulmões revelaram o seguinte : 

Nódulos vermelhos e cinzentos de bronco-
-pneumonia aguda confluente. Numerosas gra
nulações cinzentas tuberculosas, nódulos de ca-
seificação. Tubérculos erus de Laënnec. 

O pulmão esquerdo apresentava na base, 
um saco resistente, antigo de superfície lisa, es
pessado e que comunicava com uma caverna de 
tamanho regular. 

Neste saco é que se devia acumular o exsu-
dato das cavernas e cavernulas que o rodeavam, 
para se esvasiar de tempos a tempos. 

O coração com uma notável degenerescên
cia gordurosa do miocárdio, apresentava uma 
esclerose difusa das sigmoides aórticas e válvula 
mitral, lesões de miocardite aguda e aderências 
do pericárdio às pleuras. 
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* 
* * 

Procurei vêr se a caverna, correspondia ao 
ponto determinado pela auscultação. Estava de 
facto na face anterior do pulmão esquerdo, de 
paredes espessas, aderentes à parede costal. 
Este processo pleural adesivo (pleurite adesiva) 
era antigo e devido talvez à tuberculose pulmo
nar, porque não se compreende que urna evolu
ção até este ponto, fosse levada a efeito, num 
espaço tão curto de tempo pela doença actual 
desta mulher, isto é pela sua grangrêna. 

A autópsia também nos veio elucidar sobre 
um facto, cuja interpretação, se tornou um tanto 
embaraçosa no decorrer da doença ; era a asfixia 
que quási matava a doente. 

E certo que o seu coração apresentava uma 
degenerescência gorda generalizada, mas este 
facto por si só não bastava para explicar a sua 
forte dispneia. 

Havia notáveis escleroses pleurais, sobretudo 
do lado esquerdo ; aderências ao diafragma e 
ainda mais aderências do pericárdio à pleura. 
Estas aderências do pericárdio, que impediam 
os movimentos do coração, determinavam por 
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esse facto os fenómenos asfíxicos que tanto inco
modavam a doente, sobretudo quando realizava 
qualquer movimento. 

E sendo assim, fácil nos é explicar a prefe
rência, aliás justificada, que a doente tinha pela 
posição horizontal, porque desta forma os movi
mentos do seu coração tornavam-se mais fáceis 
e aliviam-na um pouco do seu terrível flagelo. 
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E n t e r m a r i a 3 — S a l a d e S . B e n t o 

J. A., solteiro, de 28 anos de idade, bar
beiro, natural de Viana do Castelo. 

B s t a d o a c t u a l 

Sintomas gerais. — Palidez acentuada, ema-
ciação, cicatrizes brancas, cercadas de auréolas 
avermelhadas no pescoço e face. Temperatura 
febril, (39,6). 

Sintomas digestivos. — Máu gosto na boca, 
língua levemente saburrosa, apetite reduzido e 
máu hálito. 
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Sintomas pulmonares. — Tosse com expecto
ração hemoptoica, purulenta, fétida e abundante 
dispondo-se em três camadas. 

Polipneia (44 movimentos respiratórios). Do
res na face posterior do hemitórax direito, acen-
tuando-se com a tosse. 

O exame pulmonar deu o seguinte esquema: 

V V 

Sonoridade aumentada com expiração so
prada, respiração rude e granulosa na parte an
terior do pulmão direito. Na parte posterior, a 
respiração é diminuida assim como as vibrações 
havendo macissez na união do terço inferior com 
o terço médio e dôr à pressão. 

Sintomas cáráio-vasculares. — Pulso frequente 
(96) amplo, hipofenso TM = 13; Tm = 6. 

Desdobramento muito acentuado dos ruidos 
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da base e desdobramento do primeiro ruido 
mitral. 

Sintomas nervosos. — Cefalalgias frontais. 

Sintomas urinários. — Diurese normal, ausên
cia de albumina. Pontos renais muito dolorosos. 

Exame do escarro em 27 de Dezembro : — Ne
gativo para o bacilo de Koch. 

Em 17 de Fevereiro, segundo exame dando 
o resultado seguinte: 

Fibras elásticas raríssimas e alguns espirilos. 

Em 12. de Fevereiro foi feito um terceiro 
exame ao escarro, revelando nas preparações 
executadas pelo Gram Nicolle a existência de 
numerosos micrococus catarrális, estreptococus 
em pequeno número, raros pneumobacilos e al
guns cocus isolados, tomando o Gram. 

Pelo método de Zichl Nelsen, não se cons
tatou a existência do bacilo de Koch. 

Exames hematológicos. — Em 18 de Janeiro 
foi pedida para o «Ins t i tu to Bacter ioló-
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gico da Faculdade» uma análise de san
gue, revelando : 

Hemoglobina , 49 °/o 
Glóbulos rubros • 5,336.00 

» brancos 30.600 

FÓRMULA LKUCOCITÁRIA 

Granulocitos neutrófilos . . . . 67,15 % 

Linfocitos 20,37 °/o 
Granulocitos eosinófilos . . . . 2,28 °/0 

Monocitos 6,23 % 
Masteleucocitos 1,25 °/0 

Células de Rieder 2,28 °/0 

Células de Turk 0,41 °/0 

Anisocitose e poiquilocitose pouco 
acentuada. 

Beacção de Wassermann. -- Negativa. 

H i s t ó r i a d a d o e n ç a 

Há cerca de um mês sentiu arrepios e uma 
dôr lombar muito acentuada. Pouco depois esta 
dôr passou-lhe para a parede posterior do tórax 
onde se instalou. Posteriormente sobreveio-lhe 
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tosse com expectoração, a princípio esverdeada e 
que depois se tornou sanguínea. 

A n t e c e d e n t e s p e s s o a i s 

Adenites inguina is e cervicais supuradas 
em 1917. Febre tifóide aos 15 anos. Em 1914, 
foi atingido por uma bala no braço esquerdo e 
que se alojou no pulmão esquerdo. 

A n t e c e d e n t e s h e r e d i t á r i o s 

Ignora a causa da morte do pai. Mãe sau

dável. Dois irmãos mortos de pneumonia. 

D i a g n ó s t i c o 

Gangrena pulmonar. 

■ 
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Evolução da doença. 

As modificações que se deram na evolução 
bastante lenta deste doente, resuraem-se numa 
atenuação dos sintomas mais em evidência. 

Este doente foi radioscopado revelando este 
exame a existência duma bala na parte superior 
do pulmão esquerdo. 

Do lado direito, na parte média do pulmão, 
um pouco para fora do bordo direito do cora
ção e sem atingir a zona pulmonar vizinha da 
pleura, notava-se uma zona escura de contornos 
pouco nítidos. Fez-se uma puncção exploradora 
profunda, nada revelando. 

A expectoração muito fétida e abundante, 
diminuiu um pouco, assim como desapareceu o 
seu cheiro, desde que fez uso do hipossulfito de 
soda. A temperatura também baixou sob a in
fluência deste medicamento (36,8 — 37,5). Pulso 
muito pequeno, hipotenso e frequente (84, 78, 
82 puis. por m.). Ruidos cardíacos atenuados. 

As dores torácicas, a princípio agudas, 
acham-se muito reduzidas na intensidade. 

0 estado pulmonar sensivelmente o mesmo, 
com macissez, diminuição do murmúrio vesicu
lar e alguns atritos pleurais na parte média do 



pulmão direito ao nível da linha mamilar, no 
esquerdo junto da omoplata. Por vezes, faz 
hemoptises que se atenuam com o cloreto de 
cálcio. 

O estado geral persiste bastante precário 
com profunda emaciação e grande astenia. 

i 



Diagnóstico 



O diagnóstico da gangrena pulmonar pode, 
segundo as circunstâncias, ser muito fácil ou 
apresentar dificuldades extremas. 

O caso mais simples e felizmente o mais 
comum, é aquele em que o cheiro do hálito e 
dos produtos expectorados indica, desde princí
pio, a existência dum processo pútrido. 

Importa então somente especificar se se 
trata duma gangrena pulmonar propriamente 
dita, ou simplesmente duma bronquite pútrida, 
duma bronquectasia ou ainda duma caverna tu
berculosa, cujo conteúdo tenha sofrido a decom
posição gangrenosa. 

Basear-nos hemos para este diagnóstico sô-
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bre o estado geral do doente, sobre a marcha 
da afecção e sobre os caracteres da expectora
ção. Esta é fétida nos dois casos, mas na gan
grena verdadeira é bem mais insuportável, cor
responde à comparação clássica do cheiro de 
matérias fecais, de maceração anatómica. 

Na bronquite pútrida, gangrena curável, o 
cheiro é mais acídulo-aliáceo. 

O exame dos produtos expectorados não re
vela a presença de fibras elásticas ou restos de 
parenquina pulmonar. Estes aparecem somente 
em duas afecções — a gangrena e a tuberculose 
pulmonares. — Nestes casos, a constatação do ba
cilo de Koch levantará todas as dúvidas. 

Os sintomas gerais adinâmicos, tão graves 
no curso da gangrena, não deverão em nada 
hesitar o diagnóstico, quando a fetidez do há
lito e da expectoração constitue quasi por si só 
um sinal de certeza. 

A ausência deste sintoma duma importân
cia capital, dará logar à dúvida, hesitando-se 
até por vezes em destrinçar a gangrena pulmo
nar da pneumonia que marca o seu início, ou 
da pleurisia que o oculta. 

Abstrainho mesmo dos antecedentes (alcool, 
uremia, diabetes, traumatismo), cuja investigação 
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oferece o maior interesse, poder-se há, graças 
ao abatimento extremo desde o início, à violên
cia particular da pontada e ao fenómeno ainda 
mais importante quando se encontra,—a hemo
ptise — diferenciar a gangrena pulmonar da 
pneumonia franca. 

Além destes sintomas a punção exploradora, 
retirando da pleura um líquido horrivelmente 
fétido permitirá distinguir a gangrena cortical 
da pleurisia simples. 

Na sintomatologia da gangrena pulmonar, 
devemos distinguir duas formas clínicas : a forma 
pneumónica e a forma pleurética. 

A doente falecida era portadora duma gan
grena pulmonar aguda de forma pneumónica 
fazendo a sua caverna. 

O diagnóstico clínico foi confirmado pela 
autópsia. 

O exame da expectoração revelou: fibras 
elásticas, células brônquicas cristais de ácidos 
gordos de reacção alcalina, numerosos micro-
-organismos, e facto importante —a existência 
do bacilo de Koch, assim como as preparações 
feitas das granulações encontradas nos pulmões. 

Na sua história pessoal, esta doente relata, 
desde há seis anos, ataques frequentes de gripe. 



54 

Leva-nos a supôr que estes ataques de gripe 
foram o comêço da sua tuberculose pulmonar, 
cujos bacilos, aproveitando o processo pneumó-
nico para se tornarem agressivos, fizeram pro
gredir o processo gangrenoso. 

O doente correspondente à segunda obser
vação, também portador duma gangrena pulmo
nar, mas não de marcha tão aguda como a 
primeira, ofereceu ao inverso desta uma evolu
ção bastante lenta, com febre menos intensa, o 
fácies menos alterado, e os fenómenos cerebrais 
e septicémicos menos acusados. 



Etiologia 



A gangrena pulmonar é uma afecção bas
tante rara, mais frequente no homem que na 
mulher (três vezes mais, segundo Laënnec). 

Estudando os diversos factores que domi
nam na etiologia da gangrena do pulmão, figura 
em primeiro plano a chegada ao parenquina 
pulmonar de germens saprogéneos, anaeróbios, 
seguindo quer as vias aéreas (inflamação do pul
mão, dilatação brônquica, tuberculose, corpos 
estranhos); quer pelos vasos sanguíneos dando 
logar a embolias séticas tendo por origem focos 
periféricos de infecção ou de esfacelo (escaras, 
cancros ulcerados, otites, apendicites). 

Nos focos gangrenosos do pulmão, assim 
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como nos produtos expectorados, o exame mi
croscópico mostra-nos um grande número de 
bactérias. 

Ao lado destas bactérias de que Leydeu e 
Jaffé fizeram um estudo detalhado em 1896. e às 
quais deram o nome de leptothrix pulmonális 
encontra-se também uma grande variedade de 
micróbios, uns agentes activos de fermentação 
pútrida (proteus, vulgaris, micrococus, tetragenes, 
diversos bastonetes, etc.), outros dotados' de 
poder patogéneo mas não saprogéneo (estrepto 
e estafilococus piogeneos) e outros ainda ino
fensivos. 

Tem-se visto também espirilas muito finas e 
muito móveis e alguns aeróbios, mas estes em 
pequena quantidade, faltando até por vezes com
pletamente. 

O papel exacto destes aeróbios ainda não é 
conhecido, sabendo-se todavia que as associa
ções microbianas são constantes. 

Estas causas de infecção gangrenosa, dei-
xam-nos vêr as condições da sua realisação. 

A gangrena pulmonar é geralmente secun
dária, quer a uma outra localisação do processo 
gangrenoso que pelo mecanismo da embolia pro
voca a eclosão de focos secundários nos pulmões, 
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quer a uma lesão inflamatória específica ou não 
do pulmão que prepara o terreno ao enxerto do 
virus gangrenoso e favorece a sua evolução ; 
quer enfim a uma doença infecciosa, tóxica ou 
discrásica, podendo actuar como causa predis
ponente geral, pondo o organismo em estado de 
receptividade, mas na realidade actuando quási 
sempre indirectamente pelas lesões pulmonares 
que ela determina. 

A gangrena pulmonar é pois na maior parte 
das vezes uma infecção secundária. 

E urna métastase ou uma complicação. Não 
quere dizer que não existam casos em que pode 
ser primitiva, sobrevir de início num indivíduo 
são, sem que alguma causa aparente provoque 
a sua aparição ou favoreça a sua evolução, sem 
que nenhuma lesão pulmonar, a não ser uma 
inflamação periférica verdadeiramente secundá
ria e de origem reaccional. acompanhe as suas 
lesões próprias. A existência destas formas pri
mitivas da gangrena pulmonar, explica-nos os 
casos de contágio nas salas do hospital, consta
tados muito recentemente por M. M. Bard e 
Charmeil. 

Que ela seja primitiva ou secundária, a 
gangrena do pulmão não é em caso algum uma 
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doença específica; parece não haver organismo 
específico, único, capaz de a determinar. 

A gangrena pulmonar complica muitas ve
zes as doenças do coração — as flebites, os esta
dos psoémicos. Nestes casos invoca-se a paragem 
da circulação no domínio duma artéria ou duma 
arteríola. A gangrena é então atribuída a uma 
embolia que arrasta sempre um infarte o qual 
se transforma num foco gangreuoso pela pene
tração de agentes saprogéneos. 

As embolias gangrenosas encontram-se nos 
casos de focos gangrenosos, ocupando outras 
partes do corpo, e a gangrena pulmonar pode 
resultar da métastase duma gangrena cutânea, 
duma caria do rochedo ; inversamente tein-se 
constatado focos gangrenosos cutâneos e visce
rais metastáticos, consecutivos a uma gangrena 
pulmonar. 

Mas os casos mais frequentes são os que 
surgem como complicação de bronquites cró
nicas, pneumonias ou bronco-pneumonias, sífilis 
ou tuberculose. Destas, como a maior das causas 
adjuvantes, está sem dúvida a tuberculose. 

Laënnec mostrou a possibilidade da invasão 
pela gangrena, da parede das cavernas tubercu
losas. Geralmente estas lesões são pouco exten-
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sas, mas algumas vezes o processo gangrenoso 
adquire uma importância mais considerável e 
dá lugar à produção de escavações muito con
sideráveis. 

Cruveilhier admite que a gangrena pulmo
nar pode complicar a tuberculose, mesmo fora 
da existência de cavernas, invocando que a 
tuberculose pode actuar produzindo um locus 
minoris resistentiœ. 

De facto, parece poder-se interpretar deste 
modo a gangrena de que era portadora a nossa 
doente. Como já vimos, ela era uma tuberculosa 
pulmonar, fazendo já a sua caverna. 

A infecção específica, a par das más condi
ções higiénicas, da má alimentação e da miséria 
em que a doente vivia, inferiorisando a vitali
dade do seu pulmão, diminuindo-lhe a sua re
sistência, prepararam, por assim dizer, o ter
reno à doença que a victimou. 

Outro tanto não se pode dizer relativamente 
ao segundo doente. O exame do escarro feito 
várias vezes, nunca revelou a existência do ba
cilo de Koch. 

Nos seus antecedentes não se averigua quais
quer indícios de tuberculose, ou sífilis. 
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Qual será o factor etiológico da gangrena 
pulmonar deste doente? 

Categoricamente não o posso afirmar ; toda
via emito a minha opinião. 

Pelo que o doente refere na história da 
doença deprehende-se que : 

ou a sua gangrena foi secundária a uma 
pneumonia de evolução arrastada que não che
gou a resolver, e que terminou pela gangrena, 
ou foi secundária a uma pleurisia interlobar, 
na qual se enxertou o processo gangrenoso. 

O doente entrou para a enfermaria um mez 
após o início da sua doença. 

Além das causas eficientes da gangrena pul
monar que se resumem no acesso ao pulmão de 
organismos saprogéneos, precisamos de atribuir 
uma parte importante na etiologia, às causas 
predisponentes e ocasionais. 

A gangrena pulmonar não se observa nos 
indivíduos robustos, vigorosos. Ela atinge sobre
tudo os que tem sofrido fadigas físicas e morais, 
miséria fisiológica, os alcoólicos, os urémicos, os 
diabéticos. 

Vê-se não só nos alienados, mas nos indiví
duos com lesões graves do encéfalo. A alienação 
mental e as lesões cerebrais são condições favo-
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ráveis à penetração de partículas alimentares 
nas vias aéreas. Os convalescentes de doenças 
graves, o decúbito prolongado dos caquéticos, 
acompanhando-se de e9tase pulmonar, favorecem 
as perturbações circulatórias. 



Tratamento 



E no conhecimento da etiologia que nos 
devemos fundamentar para fazer o tratamento 
duma doença. 

No entanto há doenças que por si só Dão 
constituem entidades mórbidas com bases níti
das de etiologia e patogenia. 

A gangrena pulmonar parece estar neste 
caso. 

O seu tratamento que pode ser médico ou 
cirúrgico deve satisfazer muitas indicações : sus
ter as forças do doente, diminuir a abundância 
dos escarros, impedir tanto quanto possível a 
sua estagnação e a putrefacção, combater os 
fenómenos inflamatórios. 
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A medicação feita na primeira doente íoi-
a seguinte : 

Medieação-anti-infecciosa geral. — Soros anti-
-estreptocócico, anti-pneumocócico, glicosado e 
terebentinado. 

Medicação anti-infeciosa local. — Hiposulfito 
de soda, benzoato de soda, óleo canforado de 
óleo gomenolado composto. 

Medicação tónica geral. — Porção de Todd 
óleo canforado e estricnina. 

Medicação tonicardíaca. — Digitalina, cafeina, 
e esparteina. 

Medicação anti-asfíxica. — Oxigénio em inha-
lações e injecções subcutâneas. 

27-XI - Injecções de óleo canforado. 
27-XI a 3 - X I I -- Injec. de esparteina e estricnina. 
27-XI a i - X I I -- Poção de benzoato de sódio e 

digitalina Mialhe. 
27-XI a 12-XII -- Poção de Todd . 
27-XI a 2 X I I -- Enfaixaraentos torácicos. 
30-XI a i - X I I -- Soro antipneumocócico. 
3-XII a 4-XII -- Antiestreptocócico. 
i-XII a 12-XII -- Glicosado. 
i-XII a 12-XII - Poção de hiposulfito de soda. 
2-XII a 12-XII -- Inalações de oxigénio. 
3-XII a 12-XII -- Injecções de cafeina. 
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5-XII — Sulfarsenol (12 centigr.). 
7-XII — Novarsenobenzol (15 centigr.). 
9-XII —Sulfarsenol (12 centigr.). 
7-XII, a 12-XII — Óleo gomenolado. 

A medicação feita ao segundo doente foi 
a seguinte : 

15-XI a 23-XI — Poção de cloreto de cálcio. 
18-XI a 2-XII— Pilulas de terpina, terpinol e ben-

zoato de sódio. 
23-XI a 2-XII — Hóstias de criogenina. 
25-XI a 2-XII — Injecções de óleo canforado. 
29-Xl a 3-XII— Poção de hiposulfito de soda, 
6 - X I I a n - I I - I d e m . 

29-XII a 22-I — Poção de dionina. 
5-1 a it-I — Injec. de óleo canforado. 

11-I 3 22-1 —Poção de arrenal. 
22-I a 18-II — Poção de hiposulfito de soda. 
22-I a 25-I — Pilulas de terpina, codeína e bál

samo de Tolu. 
15-XI a 23-XI - Poção de cloreto de cálcio. 
18-XI a 2-XII — Pilulas de terpina, terpinol e ben-

zoato de sódio. 
23-XI a 2-XII — Hóstias de criogenina. 
25-XI a 2-XII — Óleo canforado. 
29-XI a 3-XII — Poção de hiposulfito de sódio. 
6-XII a 11-II —Idem. 

29-XII a 22-I — Poção de dionina. 
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5-1 a i i - I — Óleo canforado. 
i i - I a 22-I — Poção de arrenal. 
22-1 a 18-11 — Poção de hiposulfito de soda. 
I O - I I a 20-II — Tintura de alho, xx gotas por dia. 

Os métodos terapêuticos modernos a qui
mioterapia e a seroterápia têem sensivelmente 
modificado o prognóstico da gangrena pulmonar 
considerado há trinta anos apenas, como quási 
sempre fatal. 

É, partindo dos bons efeitos obtidos pelo 
emprego do arsenobenzol nas ulcerações bucais 
causados pela associação fuso-espirilar de Vin
cent, que desde 1914 o Dr. Maurice Perrin, teve 
a ideia de recorrer às injecções intravenosas de 
novarseuobensol num caso de gangrena pulmo-
mar do vértice direito, provocada pela simbiose 
fuso-espirilar e, citando o caso, Perrin verifica : 
após uma injecção de 45 centigr. feita ao dé
cimo oitavo dia, depois do início da doença, que 
melhoras consideráveis se manifestam ; e uma 
nova injecção praticada uma semana depois 
acabou em oito dias a cura clínica da gangrena 
pulmonar. 

Os bacilos fusiformes e os espirilos desapa
receram ao terceiro dia depois da injecção. 
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Cinco anos mais tarde, Perrin de novo 
comunicou um outro caso de gangrena com a 
presença nos exames de bacilos fusiformes e 
espirilos, curado por sete injecções de novarse-
nobenzol em doses progressivamente crescentes 
(15 a 60 centigr.). 

Além destes casos, outros foram relatados 
por M. Pujol, médico dos hospitais de Toulouse, 
e as observações recolhidas por Bela Moinar na 
clínica Médica Universitária de Budapest diri
gida pelo professor Von Koranyi. 

A natureza espirilar da gangrena foi nitida
mente estabelecida em dois doentes de M. Pujol. 

Pelo contrário em cada um dos seis doentes 
observados por Moinar não se encontravam espi
rilos na expectoração. 

Foram todos tratados pelo arsenobenzol, mas 
dois unicamente onde a afecção era de data 
recente foram curados rapidamente e em dois 
casos o tratamento ficou sem o menor efeito. 
Moinar admite que, a intensidade o a rapidez 
da acção exercida pelo arsenobensol, está na 
razão inversa da duração da doença ; o efeito 
obtido devendo ser tanto mais marcado e mais 
rápido, quanto o caso é mais recente. 

Além disto devemos pensar que muitas 
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vezes os insucessos são devidos simplesmente a 
este facto, que a gangrena pulmonar não é 
sempre justificável da arsenoterápia. Na reali
dade é necessário quo a gangrena pulmonar seja 
sempre de origem espirilar. 

Na França tende-se a reservar a quimiote
rapia a estas formas espirilares da doença, ao 
passo que nas gangrenas bacteriana recorre-se à 
seroterápia cujos resultados se tornam manifes
tos para merecer de serem conhecidos. 

Ainda no domínio da quimioterapia tem-se 
utilisado muito recentemente a tintura de alho. 

A tintura de alho, preconisada por Loeper, 
Forestier e Hurrier, administrada à dose de xx 
a XL gotas, deu a estes autores dois sucessos 
notáveis, um 38 dias e outro 40 dias depois do 
tratamento. 

Restam os métodos terapêuticos que se 
podem chamar biológicos e que se resumem na 
vacinoterápia o a seroterápia. 

A vacinoterápia é difícil de empregar duma 
maneira perfeita para a gangrena de germens 
anaeróbios, porque as vacinas geralmente não 
contêem uma flora tão rica e tão variada, como 
a do foco pulmonar e da expectoração. 

Também se deve usar, se possível, vacinas 
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preparadas especialmente para cada indivíduo Mi
net aconselha de dosear esta vacina misturando 
as diversas espécies bacterianas isoladas nas mes
mas proporções como se encontram nos escarros. 

Em virtude dos resultados obtidos durante 
a guerra no tratamento da gangrena gazosa pelo 
soro de Weinberg, experimentou-se a seroterápia 
na gangrena do pulmão. 

A Dufour se deve o.mérito de este método. 
Dufour, Semelaigne e Ravina, a êle recor

reram num caso de gangrena pulmonar de forma 
pneumónica, em que o estado geral do doente 
era extremamente grave, e o prognóstico sombrio. 

Foi-lhe injectado nas veias, 40 c. c. de soro 
antiperfringens, 20 de soro antiœdematiens, 20 
de antivibriumsético, 10 de soro antitetânico, o 
todo diluído em 500 c. c. de água salgada. 

Produziu-se pouco depois uma reacção vio
lenta traduzindo-se por arrepios, seguidos dum 
estado sincopai com suores abundantes e hiper-
termia, atingindo perto de 41°. 

Mas estes fenómenos dissiparam-se rapida
mente e alguns dias depois, a expectoração 
menos abundante perdia a sua fetidez ao mesmo 
tempo que se via os sinais físicos regressarem, 
e o estado geral melhorar rapidamente. 
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Depois desta comunicação outros casos iso
lados foram relatados à Sociedade Médica dos 
Hospitais de Paris, por Rathery e Bordet, por 
Houzel e Sevestre e por Netter. 

Emfim Rathery publicou em colaboração 
com M. Cambessedés um novo caso onde a 
seroterápia em fortes doses (o doente recebeu 
um total de 640 c. c. de soro) em injecções 
intralaríngeas e subcutâneas, deu resultados mui
to satisfatórios. 

Este soro polivalente preparado no labora
tório de Val-de-Grace é destinado a actuar simul
taneamente contra quatorse espécies microbianas 
anaeróbias ou piogéneas, existentes no foco gan-
grenoso. O seu emprego é por este facto muito 
mais simples que o dos soros monovalentes, que 
obriga na ausência habitual de precisões sobre 
a flora microbiana, a fazer misturas terminando 
de facto a uma polivalência. 

O soro compõe-se da mistura dos soros 
específicos seguintes : 

Soro antiperfringens . 
» antivibrium sético 
» ant iœdemat iens . 
» anti-histolítico . 

40 c. c. 
30 C.C. 
20 c. c. 
10 c. c. 
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A estes soros Denechau com alguns autores 
junta utn outro, em relação coin a flora cons
tatada na expectoração : soro antiestreptocócico 
sobretudo, na dose de 20 c. c. em geral. 

A via u t i l i sada varia com os autores: 
via in t r avenosa , intratraqueal, subcutânea e 
rectal. 

Sob o ponto de vista técnico a via de 
introdução a mais empregada é a via subcu
tânea. 

As injecções intravenosas que determinam 
um choque antianafilático violento, devem ser 
reservadas aos casos de gangrena primitiva 
aguda de forma hipertóxica. 

Em semelhantes circunstâncias é necessário 
fazer uma injecção prévia e servir-se de soros 
largamente diluidos em água fisiológica. 

A via intratraqueal recomendada por M. 
Rathery não permite de introduzir senão quan
tidades insuficientes de soro, sendo muitas ve
zes necessário completar o tratamento por inje
cções subcutâneas. Parece pois a injecção hipo-
dérmica o processo mais inofensivo e o mais 
prático. 

Os outros métodos — (absorção ou injecção 
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de antisépticos das vias respiratórias, injecções 
intratraqueais de óleo gaiacolado, gomenolado, 
etc.) — conservam o seu valor, mas não vêem 
senão em segundo plano. 

Resta-me falar do tratamento cirúrgico. 
A gangrena pulmonar pode em alguns casos 

necessitar uma intervenção cirúrgica especial, 
isto é uma pneumotomia. 

Esta operação ainda não realisada entre nós, 
foi feita pela primeira vez por Tuffier em Maio 
de 1910, e com bastante êxito, citando-se alguns 
casos de cura. 

Todavia, como de resto em todas as opera
ções desta natureza, ela tem suas indicações e 
contra indicações. 

Quando os acidentes sépticos graves, devidos 
à evacuação insuficiente duma gangrena pulmo
nar, ameaçam a vida do doente, está indicado, 
abrir, evacuar e drenar largamente o foco gan-
grenoso, para fazer cessar ou pelo menos atenuar 
estes acidentes. 

A pneumotomia será contra-indicada, todas 
as vezes que se tratar de focos pequenos, múl
tiplos e por conseguinte inacessíveis ao cirur
gião ; quando o estado geral do doente é pre-
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cario e quando o estado dos emunctórios o não 
permitir. 

0 caso tipo da intervenção é o duma gan
grena aguda de foco bem limitado provocando 
acidentes de retenção séptica. Neste caso a cura 
expontânea da gangrena pulmonar é muito rara 
para que se possa esperar. 

O único tratamento eficaz é a abertura do 
foco gangrenoso que deve ser feito duma ma
neira precoce, desde que o diagnóstico é posto 
e que se pôde determinar exactamente a sua 
sede. 

Esta localisação exacta do foco gangrenoso 
é muitas vezes bastante difícil. A punção explo
radora constitue com efeito um meio de dia
gnóstico infiel e perigoso, que expõe muitas 
vezes a hemorragias e à infecção da pleura e da 
parede. 

Os sintomas físicos são a maior parte das 
vezes impotentes a localizar o foco. 

De modo que, em todos os casos antes da 
operação é necessário fazer a radiografia prece
dida da radioscopia. 

Este método permite ordinariamente loca
lizar a afecção e reconhecer se há muitos focos. 
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* 

Sob o ponto de vista do tratamento médico, 
à nossa primeira doente foi-lhe aplicado, subs
tituindo o soro anti-gangrenoso, cuja ausência 
se faz sentir no mercado, os soros antipneumo-
cócico, antiestreptocócico e glicosado. 

Injectou-se-lhe também 15 centigr. de novar-
senobenzol (injecção intramuscular). 

Tanto com os soros como com o novarseno-
benzol, não obtivemos resultado algum, dadas 
as circunstâncias do terreno em que a gangrena 
evolucionou. 

Um dos medicamentos que muito aliviaram 
a doente, acalmando-lhe a sua forte dispneia foi 
o oxigénio, quer em inalações, quer em injecções 
subcutâneas. 

O tratamento cirúrgico foi impossível apli
ca-lo nesta doente porque em nada aproveitava, 
visto a generalisação do processo. 

0 segundo doente foi submetido mais a 
uma medicação geral, com a qual obteve sensí
veis melhoras, principalmente com o hiposulfito 
de soda, como désodorisante, que êle usou du
rante muito tempo. 
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O novarsenobenzol não se pôde aplicar em 
virtude do estado geral do doente ser muito 
precário e a sua expectoração bastante hemo-
ptoica. 

Fez lambem uso da tintura de alho, xx 
gotas por dia, sem que se pudesse verificar qual
quer influência sobre a evolução da doença. 

PODE IMPRIMIR-se 

Sfliaqc d'€Un\iidat Sopa &ítaitim, 
Presidente. Director interino. 
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