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D I A S P A L A V R A S 



IjïeKSyl sobre tuberculose o trabalho que 
apresentamos para conclusão legal do 

nosso curso de Medicina. 
Não é um trabalho completo o que vai ler-sf, 

mas sim apenas um pálido reflexo daquilo que 
durante anos aprendemos, ouvindo as proveitosas 
lições dos nossos Mestres e lendo as sábias pági
nas de diversos Autores. 

Se melhor trabalho não podemos apresentar, 
é porque reconhecemos faltar-nos ainda um pode
roso auxiliar-a ptática-essa grande mestra, 
que hade, assim o esperamos, firmar posterior
mente, em bases mais sólidas, a nossa vida clínica. 



São grandes, são muito grandes, as dificul
dades que embaraçam o espírito daqueles que 
ïiinda ontem, por assim dizer, abandonaram os 
bancos das escolas. 

Assim, os que nos lerem e os que tiverem de 
nos julgar nesta última prova da nossa vida aca
démica, que não esperem encontrar neste traba
lho, originalidade no assunto versado, mas tão 
somente a boa vontade de que nos sentimos ani
mados, de sermos úteis à humanidade, tentando 
estudar cada vez mais e melhor, o meio mais 
prático de rapidamente diagnosticar tão pode
roso mal e de mais eficaz, melhor e mais rapida
mente o combater. 

Não é outro o nosso fim. 



É a ocasião de cumprirmos aqui um dever 
moral, que muito grato nos èr afirmando o nosso-
profundo reconhecimento aos Corpos docentes das. 
Faculdades de Medicina —de Coimbra, onde ini
ciamos a nossa vida académica, e — do Parto\ on
de a viemos concluir. 

Aa nosso sábio professor, Ex."10 Snr. Dr. 
Tiago Augusto r'e Almeida, muito especialmente, 
pela amabilidade com que se dignou presidir a 
esta nossa dissertação e ainda pela forma bri
lhante e sempre simpática, com que soube, como 
professor exemplaríssimo, captar o respeito e a 
admiração dos seus alunos, aqui deixamos pa
tenteada a nossa profunda gratidão. 



OBSERVAÇÃO DO DOENTE 



doente que serve de assunto à nossa 
dissertação, é A. A., de 31 anos de 

idade, casado, empregado comercial. 
Entrou para o Hospital Geral de Santo Antó

nio, do Porto, no dia 30 de Agosto de 1923. 

Estado actual - 0 doente apresenta-se ex
cessivamente emaciado e com uma grande palidez 
dos tegumentos e das mucosas, 
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Tem os olhos profundamente mergulhados nas 
órbitas, não podendo fechar as pálpebras. 

Apresenta os dedos levemente encurvados. 
A pele está permanentemente húmida e lu-

zídía, acentuando-se esta humidade quando o 
doente tosse mais. 

Tem temperatura febril. 
A voz é rouca; ha quasi que afonía. 
Tem tosse amuídada, por vezes violenta, com 

expectoração abundante, muco-purulenta. 
Tem micropoliadenia inguino crural, com um 

ou outro gânglio mais volumoso; um pequeno gân-
glio epitrocleano, à direita; poucos e pequenos 
gânglios cervicais. 

* * * 

Aparelho digestivo — A língua é saburrosa e 
apresenta sobre a linha média, na sua face dor
sal, 1 centímetro para traz da ponta, uma ulce
ração de bordos irregulares, com 3 centímetros 
de comprido, por 5 milímetros de profundidade. 
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Nos dois ramos do V lingual apresenta ainda 
duas pequenas tumefações. 

A salivação é abundante; tem dores na de
glutição e raras vezes vómitos, quando a tosse é 
mais violenta. 

O marulho gástrico é muito acentuado; 
Tem o fígado aumentado, ultrapassando 2 de

dos o rebordo costal, ao nível da linha mamilar. 
Subjectivamente o doente refere que a sua 

ulceração lingual não provoca dores espontanea
mente. 

Diz mais ter anorexia e que as suas dejecções 
se fazem com certa regularidade, uma ou duas 
vezes por dia. 

Aparelho cardiovascular — 0 pulso, muito 
pequeno, tornou-se cada vez mais pequeno, até 
que acabou por ser filiforme. 

p = 104; TM = 13;tm=7. 
Os ruídos cardíacos estão ensurdecidos, mal 

se percebendo, ainda mesmo depois de injecção 
de cafeína. 

35 



O choque da ponta fass-se um poueo para den
tro e para cima do normal. 

Aparelha respiratório — À simples inspecção 
se nota a existência de depressões torácicas muito 
acentuadas; dentre estas, são mais nítidas as cor
respondentes às zonas cavitárias. 

0 doente tem dispneia, principalmente quan
do tosse, principalmente de noite; tem tosse eme-
tisante, tosse que o faz vomitar. 

Nas íossas nazais, na venta esquerda, na face 
do septo nazal, apresenta uma ulceração que é 
origem de epístaxis, ulceração esta, muito pos
sivelmente de natureaa tuberculosa. 

Os sinais revelados pela percussão e pela 
auscultação pulmonares, são os seguintes ; 

Anteriormente e à direita; na região do vér
tice, a sonoridade está aumentada; expiração so
prada; sopro cavitário. Mais para a base; respira
ção granulosa. 

À esquerda; no vértice, gargolejo; sinal do 
vaso rachado; variação de Wintrich, 
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Para a base: respiração fiide. 
Posteriormente e á direita: respiração grana* 

losa; expiração soprada; sopro cavitário; respira
ção rude. 

À esquerda: no vértice, expiração soprada; 
para a base, respiração rude. 

Múltiplos serridos disseminados por toda a 
extensão dos pulmões. 

Sistema nervoso — Tem perturbações de re-
ílectividade, que devem estar dependentes do pro
cesso sifilíticc. 

Tem esboço 4a trepidação epileptoide e es
boço da dança da rotula, à direita. 

Os reflexos totwKanos e aquiteanos, estão exa
gerados. 

Não ha reflexos anormais. 
Apresenta por vezes um estado de sub-delírio, 

com alucinações, 

* * * 

Antecedentes hereditários : Os país morreram 
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novos—a Mãe, aos 32 anos, de tuberculose pul-
imonar;—o Pai, aos 30, de causa que o doente 
gnora, 

* * * 

Antecedentes pessoais : Diz ter todos os anos, 
no inverno, acessos de astma, que lhe vêem já 
desde os 9 anos. 

Refere que teve em 1917 uma pleuresia se
ca. Em 1919, contraiu o cancro duro. Em 1920, 
teve hemoptises. Desde 1921, que a astenia se 
foi progressivamente acentuando. 

Tem 1 filho saudável; faleceram-lhe 2: um 
de 18 mezes, com a varíola; o outro, aos 8 anos, 
com gripe pneumónica. 

Sf * * 

Evolução da doença : O doente foi para o 
Rio de Janeiro em 1912 e ali se conservou até 
1917, época em que teve a pleuresia, a que já 
me referi aos antecedentes pessoais. 
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Regressou então a Portugal, tendo dessa data 
em diante, começado a sentir aumentar progressi
vamente a sua astenia.. 

A par da astenia, que era já considerável em 
1920, surgiram-lhe nessa data 2 pequenas hemo
ptises, tendo a seguir escarros hemoptoicos du
rante uma semana. 

Nesta data, tinha já contraído o cancro ve
néreo e 6 mezes depois da sua aquisição, tendo 
tomado uma injecção de 914, sentiu-se mal 
com ela (o doente não sabe precisar bem o que 
sentiu). 

Depois que regressou do Rio de Janeiro, fazia 
todos os anos 1 mez de descanço na aldeia, com 
o que se sentia bem. 

Foi principalmente nestes dois últimos anos, 
que a sua astenia atingiu um alto grau e que au
mentou também a tosse. 

Depois que entrou para o Hospital, teve, em 
29 de Setembro, uma abundantíssima epistaxis, 
que cedeu facilmente à poção de cloreto de cál
cio e a tampões de H"2 O". 
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No dia 22 de Outubro, o doente encontrava-
se num estado inconsciente. 

Não se queria deitado, dizendo ter ordem do 
Director da Enfermaria para se ir embora, pois 
que estivera toda a noite a falar com ele pelo 
telefone, para obter a alta, que lhe foi concedida. 

Este estado de delírio manteve-se e acen-
tuou-se, até que, finalmente, em 29 de Outubro' 
pelas duas horas da madrugada, o doente falecia, 

« * * 

Várias foram as reacções feitas e as análises 
requisitadas para o nosso doente. 

Assim: 
A cuti-reacçâo, feita em 18 de Outubro, foi— 

absolutamente negativa. 

A reacção de Wassèrmarm, feita no soro do 
sangue, foi—levemente positiva, 

O exame do exudato da ulceração lingual, 
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pelo método de 2iehl-Nelsen, íeito em 22 á* 
Outubro, revelou a existência de bacilos de Koch. 

Também o exame da expectoração, feito em 
30 de Setembro, revelou bacilos de Koch. 

Uma nova reacção de Wassermann, feita no 
soro do sangue, revelou a existência de bacilos de 
Koch. 

Em 16 de Outubro, foi feita a análise Quan
titativa do sangue. Eis o seu resultado : 

Hemoglobina 60 /o 
Glóbulos rubros 3.620.000 
Glóbulos brancos 12.600 

Fórmula leucocitária : 
Poiinucleares neutrófilos 68,6 /„ 
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Linfocítos 24,9 % 
Monocitos 6,2 % 
Eosinófilos 0,1 % 
Basófilos 0,2 % 

O exame laringoscópico, mostrou que as cor-
las vocais estavam tumefactas, não se podendo 
efectuar a sua junção, na faia. 
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AUTOPSIA 

Feita em 29 de Outubro às 11 horas. 

As depressões intercostais eram muito acen
tuadas, principalmente à esquerda. 

Pulmão esquerdo — Havia fortes aderências 
ao plastron esterno-costal (justifica a pleuresia 
que ele teve). 

0 pulmão esquerdo estava mais retraído do 
que o direito; deve ter sofrido um processo maior 
de esclerose. 

Havia aderências muito fortes e extensas em 
toda a face externa e bordo posterior. 
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ó corte, revelou a existência de uma grande 
cavidade, com tecido fibroso à volta e com cavi
dades anexas e trabéculas fibrosas. 

Era pois um pulmão em perfeita fase de ca* 
seificação, com uma caverna enorme e tecido 
fibrosa à volta, por todo o pulmão. 

Pulmão direito — As aderências eram um 
pouco menos resistentes. 

Estas aderências, deviam ter sido a resultante 
de pleuresias adesivas anteriores, ou que suces* 
sivamente se foram produzindo. 

O corte» revelou a existência de uma caverna 
mais pequena do que a do esquerdo e outras ca-
vernículas disseminadas. 

O pulmão estava no mesmo estado de fusão» 
É nestes pulmões assim, que por vezes sur

gem hemoptises fulminantes. 
Como vemos, a autópsia veio confirmar plena

mente a observação feita em vida, 

Fígado — Ultrapassava um pouco o rebordo 
costal. Peso 1560 gr. 
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Apresentava traços extensos de esclerose, 
visíves apenas à superfície. 

Lesões de perihepatite. 
Apresentava o aspecto muscado típico. 
Degenerescência amilóide muito pouco acen

tuada (Reacções do íugol e ácida sulfúrico diluido). 

Coração — As paredes eram muito delga
das; a fibra muscular apresentava ura aspecto 
esbranquiçado. 

Degenerescência grânulo-gordurosa do mio
cárdio. Derrame perícárdico normal. 

Rins — Levemente esbranquiçados, sem ano
malias perceptíveis; talvez levemente congestiona
dos de onde a onde. 

Intestinos — Gânglíos mesentéricos um pouco 
desenvolvidos. 
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I I 

E S T U D O C L Í N I C O 

ULCERAÇÕES TUBERCULOSAS DA LÍNGUA 



OMO se vê pela leitura da observaçSo do 
doente, A. A. era um tuberculoso. 

Ha sempre, na História de um tuberculoso, 
factos a registar. E este doente, não falhando à 
regra, apresentava particularidades dignas de 
registo clínico. 

— O que apresentava o doente à nossa obser
vação clínica ? 

Três eram os factos que sobresaíam : 
1.° — as ulcerações tuberculosas da língua; 

2," — a caquexia em que o doente se encontrava; 

4 
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3," — a associação da tuberculose com a sí
filis. 

Neste capítulo, tratarei apenas das ulcerações 
tuberculosas da língua, deixando para os capítu
los seguintes o estudo dos outros dois factos apon
tados. 

A particularidade que neste doente saí do co
mum, aquela que mais raramente aparece, são 
as ulcerações tuberculosas da língua. 

0 doente apresentava, como vimos, nos dois 
ramos do V lingual, duas tumefacções e na parte 
dorsal da língua, uma ulceração, em forma de 
fenda, que, tendo no princípio da observação cer
ca de lom,5, cresceu até 3cm. 

Esta ulceração apresentava bordos recortados, 
com grânulos de Trélat (impartante para fazer 
o diagnóstico diferencial com a ulceração sifilítica), 
ë tinha dentro da sua cavidade um exudato leve
mente purulento. 

O exame desse exudato tirado da ulceração 
lingual, revelou, como já vimos, a existência de 
bacilos de Koch, Estes bacilos, apresentavam-se, 
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não sob o aspecto de simples bastonetes, mas com 
a forma de bastoneles com granulações. 

Estas formas granuladas do bacilo de Koch, 
que noutro capítulo descrevemos, são das mais 
virulentas. 

De forma que é possível, pelo exame do ba
cilo, supor da virulência do processo. 

As ulcerações tuberculosas da língua, podem 
ser : primitivas ou secundárias. 

As ulcerações tuberculosas primitivas, podem 
provir de causas várias. As mais frequentes, po
rém, são as provocadas, ou pelo depósito de ali
mentos na boca, depósitos que depois apodrecem, 
ou pelo abuso de beijos na boca. 

Mais numerosas, são, porém, as ulcerações 
secundárias a uma tuberculose laríngea ou pulmo
nar. Elas nascem do estado de depauperamento 
do doente e concorrem, por sua vez, para esse 
depauperamento. 

Era este o tipo de ulceraçôîs que apresentava 
o nosso doente. 

A existência de ulcerações, é acompanhada 
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de ptíalísrao, de dôies na deglutição, de dito 
culdade no falar ( era o que se dava nêste 
doente ). 

Esta ulceração não era espontaneamente do
lorosa. 

Ora, sendo o doente, além de um tuberculoso» 
também um sifilítico, era caso para discutir se 
essa ulceração seria simplesmente tuberculosa, se 
haveria associação dos processos tuberculoso e si
filítico, ou se seria simplesmente sifílítica. 

Como elementos de destrinça, temos r 
A sua bcalisação, que era em favor da ulce

ração tuberculosa. 

0 facto da ulceração não ser espontanea
mente dolorosa, vem também em favor da ulce
ração tuberculosa da língua. 

Depois, as ulcerações sifílítícas são em regra 
superficiais e esta era profunda ; as ulcerações 
sífilíticas são duras na base e esta nâo o era ; as 
ulcerações siíilíticas não teem granulações de 
Trélat e esta tinha-as. 

Finalmente, o exame uítra-mícroscópico dura 
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■bocadinho de mucosa, não revelou a existência de 
treponemas. 

Parece pois que a ulceração era exclusiva

mente tuberculosa. 
O prognóstico da existência duma ulceração 

destas, é sempre mau, pois que ela cria dificul

dades à mastigação e à deglutição, contribuindo 
assim para aumentar a caquexia» 
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E L E M E N T O S S E R A I S DO D I A-

6 N Ó S T I C 0 E DO P R O G N Ó S T I C O 

FORMAS DE TUBERCULOSE E CAQUEXIA. 



diagnóstico da natureza tuberculosa é 
umas vezes muito fácil, outras muito di

fícil. 
É muito fácil, quando se encontra o bacilo de 

Koch, quer no próprio seio da lesão local, quer 
nos exudatos que dela provêem ; torna-se por ve
zes muito difícil, quando falia este elemento, que 
é o único que tem um valor absoluto, o único 
que pode significar a certeza. 

É claro, que mesmo nestes casos o diagnós
tico se torna possível, mas então, êle só pode 

ffi 
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provir do confronto de resultados concordantes, 
obtidos pelos diversos processos de investigação. 

Isto é absolutamente assim, principalmente 
quando se trata da tuberculose pulmonar. 

Ê que, em patologia médica, não ha, rigorosa
mente, um único sintoma verdadeiramente pato-
gnomónico ; só pode dar-sc a um sintoma, o valor 
dum índice revelador; para se chegar a um dia
gnóstico, tornasse indispensável reunir vários sin
tomas, cujo conjunGto não passa ainda de uma pre
sunção. 

Assim, um diagnóstico não pode ser senão 
«ma aproximação ; o nosso dever será esforçar-nos 
sempre, por tornar esta aproximação tão vizinha 
da certeza quanto possível. 

Portanto, o diagnóstico da tuberculose pulmo
nar, não pode nem deve ser senão a interpreta
ção do conjuncto dos sinais obtidos pelos diversos 
meios de exploração do aparelho respiratório. 

0 exame clínico deve ser feito metodicamen
te, por meio dos diferentes processos de explo
ração, 
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O mais completo exame clínico, o mais rigo
roso, não pode conduzir à constatação de nenhum 
sinal clínico de certeza. 

Não ha um sintoma geral, não ha um sinal 
físico, não ha um sintoma funcional, que perten
ça propriamente à tuberculose, em qualquer das 
suas localisações. 

Mas, se os sintomas gerais não teem um va
lor absoluto, quando se trata de saber se um doen
te é tuberculoso on não, eles são, pelo contrário, 
dum enorme valor, quando se trata de apreciar, 
estabelecida a tuberculose, qual o grau da sua 
atividade evolutiva. 

Estes elementos são muito preciosos, mas 
por si só são insuficientes, não devendo nós con
fiarmos absolutamente no seu valor teórico, pois 
que isso poderá muito bem levar ao erro. 

A noção precisa dos antecedentes do doente 
e das circunstâncias ocasionais que cercaram o 
começo da sua doença, servirá ainda muitas vezes 
para orientar o diagnóstico. 

0 sero- diagnóstico pode ser também um auxiliar. 
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Leva aos resultados seguintes : sendo negati
vo, elimina quasi seguramente a bacilose, desde 
'que não haja doença aguda nem caquexia ; sendo 
positivo, ele pode, por caasa da sua extrema sen
sibilidade, traduzir uma lesão antiga, cicatrizada, 
descobrir uma lesão ínfima. 

A cuti-reacção de Von Pírquet, é influenciada 
pela natureza do terreno do organismo em que atua. 

Assim, a reacção caquética, frequente nos 
tuberculosos chegados â um estado avançado dá 
sua doença, é caracterisada por cores muito atenua» 
das e uma exudação muito pouco acentuada. 

Na tuberculose avançada, na granulia, na 
meningite tuberculosa, nas formas caquéticas, a 
reacção é fraca ou mesmo nula, 

Assim, segundo Pébu, «uma reacção negativa, 
pode significar ao mesmo tempo tuberculose com 
estado grave e afecção curada». 

A constatação do bacilo de Koch, é o único meio 
irrefutável, desde que haja sempre o máximo cuida
do de afastar toda a causa de erro, quanto à sua 
identificação. 
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Quer os bacilos sejam pouco ou muito nume
rosos, sejam longos ou curtos, uniformemente cob
rados, granulosos ou rapniliíormes, isso pouco im
porta para o diagnóstico. 

Estas diferenças, a admitir-se que tenham al
gum valor ( e parece provado terem no realmen
te ), não são aplicáveis senão ao prognóstico. 

O que é verdade, é que a constatação do ba
cilo de Koch, é o único sinal de certeza; emquan-
to que o agrupamento de todos os outros sintomas 
não constitue senão uma presunção ou uma pro
babilidade. 

Por isso, pode estabelecer-se o seguinte prin
cípio formal para o diagnóstico precoce da tuber
culose, isto é, para o diagnóstico rápido da natu
reza tuberculosa dum estado mórbido : o exame 
dos escarros é tão necessário, se não mais, do 
que a auscultação, do que a percussão, do que o 
exame radiológico, do que a temperatua, do que 
o exame da curva do pulso, enfim do que a pes-
quiza de todos os sintomas reveladores duma U-
berculose evolutiva. 
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Claramente que a necessidade de todas estas 
circunstanciadas pesquizas se faz sentir principal
mente quando se trata do diagnóstico dos chama
dos pequenos tuberculosos. Estes pequenos tuber
culosos, pela sintomatologia pouco evidente, são 
os tuberculosos dum longo passado, os tuberculo
sos que vêem de fazer desde muito tempo into
xicações, dispepsías, ovarites, os que sofre
ram a apendicectomia, mas que continuaram 
doentes. 

São seres que arrastam a vida durante largo 
tempo. São doentes «à la longue». 

Os grandes tuberculosos, pelo contrário, são 
os ricos de sintomas, aqueles que, desde as tem
peraturas até às perturbações digestivas, nervosas, 
oferecem riqueza sintomática. 

Estes grandes tuberculosos, com toda esta 
exuberância de sinais, tornam o diagnóstico sim
ples, na maior parte das vezes. 

Para eles, o problema da morte encontra em 
pouco tempo a sua resolução. 

Era um doente deste tipo o doente A, A.; 
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assim, o diagnóstico de tuberculose foi fácil de es
tabelecer. 

# * * 

Já atraz fica escrito que a forma como se 
apresenta o bacilo de Koch, pode dar indicações 
para o prognóstico. 

A forma do bacilo da tuberculose humana, é 
de um bastonete fino, reto- ou curvo, que alias não» 
tem sempre o mesmo aspecto. 

Os seus tipos principais, são representados, 
quer pelo tipo homogéneo, no qual os bacilos são 
regularmente e uniformemente corados, quer 
pelo tipo granuloso, em que o bacilo parece for
mado por uma série de grãos, dispostos em rosá
rio. 

Cada um destes tipos, apresenta elementos 
longos e elementos curtos. 

Assim descritos, a sua interpretação é a se
guinte: os bacilos homogéneos curtos, numerosos, 
encontram-se nas formas agudas, nas poussées ca-
seosas. 
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Muito raros, não teem a mesma significação; 
veem-se na expectoração dos tuberculosos durante 
o período de remissões ou na tuberculose cavítáría 
estacionária. 

Os bacilos homogéneos longos, pertencem ge
ralmente aos períodos terminais duma poussée fe
bril; o mesmo se dá com os bacilos moniliformes 
curtos. 

Os bacilos moniliformes longos, encontram-se 
nos escarros dos tuberculosos, cujas lesões sofreram 
a fusão caseosa. 

Podem ser associados em pequeno número 
com os bacilos homogéneos curtos nas poussées 
agudas, na tísica galopante. 

Sós, anunciam o começo duma tísica comum 
ou duma bronco-pneumonia tuberculosa. 

Quando na expectoração eles são muito nume
rosos, ao lado de alguns bacilos homogéneos cur
tos, eles anunciam geralmente o fim do período 
febril. 
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A tuberculose, é uma doença infecciosa, de 
bacilo específico, o bacilo de Koch. 

Apezar das muito numerosas pesquizas clíni
cas, anatómicas, experimentais, aparecidas sobre 
este assunto, nós não estamos ainda de posse da 
solução do problema, quer dizer, dos meios efi
cazes, profiláticos e curativos que a sciência mo
derna poz entre todas as mãos e que teem tido 
tão felizes aplicações sob as formas mais diver
sas, em outras doenças, como: a difteria, o tétano, a 
meningite cerebro-espinal, a febre tifóide, a sífilis. 

E entretanto, é a tuberculose, de todas as 
doenças infecciosas, a que dá maior mortalidade. 
E esta percentagem será maior ainda, quando os 
elementos do diagnóstico forem melhor conheci
dos e mais espalhados. 

É uma doença de efeitos mais desastrosos do 

que as grandes epidemias. 

Ela fere traiçoeira e insidiosamente ; tem 
acção mortal constante e, sem interrupção no 
seu desenvolvimento, ataca cada vez maior núme
ro de indivíduos. 
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Os seus efeitos nâo se limitam aos indivíduos 
que vitima pela morte. 

No seu caracter insidioso está o poder de 
existir oculta nos que se julgam sãos e a possi
bilidade de permanecer acobardada nos que pen
sam estar curadosv 

Daí vem que o tuberculoso é por muito tem
po um valetudinário, porque a doença tem em 
regra uma marcha cronicar —um fraco para o tra
balho, porque lhe fenecem as forças;—um suicida 
inconsciente quando pretende manter a activida
de com que o seu organismo» minado pela doen
ça, cada vez pode menos. 

Daí vem que o tuberculoso é nm perigo cons
tante para quantos o cercam, porque, à falta de 
boa higiene, espalha em tôrno de si os germens 
da doença que em si traz e involuntariamente 
pode espalha-los também, na ignorância em que 
esteja de ser já presa do mal. 

Daí vem ainda, que o tuberculoso é um pre
juízo grande para a sociedade. A sua prole torna -
se o melhor pasto para o bacilo de Koch e, 
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quando assim não aconteça, ba-de ser sempre de 
organisações fracas, de restricta capacidade para 
o trabalho físico, de limitada posse para o traba
lho intelectual. 

Comprehende-se pois o interesse primordial 
que deva haver em conhecer bem esta doença, 
em pôr em prática as medidas susceptíveis de 
limitar a sua extensão, e em diminuir a sua gra
vidade. 

* * # 

Das 3 formas que a tuberculose pode apre
sentar, e que são as formas : fibrosa, fibro-ca-
seosa e caseosa, aquela em que a caquexia mais 
se acentua é na forma caseosa. 

A caquexia é ainda própria das formas cróni-
cas. 

Assim sucedeu no caso do nosso doente, em 
que a forma foi a mais crónica possível e foi a 
falência gradual até à morte. 
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Variados são os motivos porque pode morrer 
um tuberculoso crónico. 

Assim, ele pode morrer ; peia sua caquexia 
( e então temos a falência pulmonar, do coração, 
do sistema nervoso ). Assim morreu o nosso doen
te ; é como em geral morre um tuberculoso. 

O tuberculoso pôde morrer por muitos outros 
processos : por uma complicação laríngea ; por 
um acesso de tosse ; por uma granulia ; por 
«ma complicação enterítica ; pela rutura dum 
aneurisma ; por um derrame pericárdico ( nestes 
dois últimos casos, o doente pode morrer brus
camente )', pela formação dum pneumotórax ; por 
insuficiência endocrínica ; por insuficiência supra 
renal aguda, 

0 tuberculoso pode morrer ainda por uma 
complicação pneumónica ou bronco-pneumónica 
( e quantos doentes tuberculosos não morreriam 
por este processo durante a gripe pneumónica, em 
1 9 1 8 ? ! ) . 

A caquexia do nosso doente era a caque
xia dum tuberculoso que estava no 3," grau da 
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classificação de Turban* no 4.° período de 
Gran cher. 

Aí fica descrita, pois, a caquexia do nosso 
doente e a forma que apresentava. 
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ORQUE é que este doente estava ca-
quético ? 

Ele estava excessivamente magro e muito 
pálido ; tinha os olhos mergulhados nas órbitas, 
não podendo fechar as pálpebras. 

Tinha os dedos levemente encurvados. 
Pelo gasto do tecido adiposo e muscular, e 

pelo seu aspecto, via-se bem que o doente estava 
a gastar-se sem fazer reparações. 
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Tinha a pele levemente, mas permanente
mente humedecida \ só quando tossia é que os 
saoTes se acentuavam. 

Os suores são um dos primeiros sintomas que 
aparecem e são variadas as causas que os podem 
provocar. 

Outro sintoma ; o doente tinha anorexia. 
Costuma dizer-se que a anorexia é um sinto

ma próprio dos tuberculosos. Isso é verdadeiro, 
sim, mas não para os primeiros períodos, pois é 
frequente, no tuberculoso, nos primeiros tempos 
da tuberculose, depois de passados os acessos 
íebrís, ele ter apetite. 

Este facto tem importância, pois que o seu 
desconhecimento, pode ser enganador, tanto para 
o médico, como para o doente, 

Depois que a tuberculose está assente, depois 
de desaparecer o período inflamatório, é que vem 
a anorexia, que concorre poderosamente para a 
caquexia. 

Outro sintoma : a astenia. Ela é devida ao 
depauperamento do organismo ; é por vezes 
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aumentada ainda por excitações, que frequente

mente surgem. 
Outra circunstância : a febre. 
Os tuberculosos podem fazer as febres mais 

variadas, umas vezes típicas, outras atípicas. 
A febre do nosso doente, era elevada, contí

nua, ondulante, de grandes ondulações ( estas on
dulações, às vezes, quasi se confundiam com a fe
bre de Malta, tal era a sua regularidade ). 

Era seguramente a febre chamada ética, que 
é uma febre de associação. 

Os tuberculosos podem fazer febres : de gra
nulação, de inflamação, def ulceração, de reabsor
ção. Era deste último tipo a febre que fazia o 
nosso doente. 

Na caquexia, sucede, em regra, que o doente 
acaba por deixar de fazer temperaturas. 

No nosso doente, não sucedeu totalmente is
to ; houve porém dias em que ele fazia tempe-
raturas muito baixas. 

Outra circunstância : tinha uma anemia, que 
dava 3.620.000, com linfocitose. 
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Eram estes os caracteres da caquexia do nos
so doente. 

* * * 

Ouais as causas da caquexia num tuberculoso? 
Um tuberculoso, caquetisa-se por vários 

motivos: 1,°—por insuficiência da hematose ; o 
doente não réalisa convenientemente a sua hema
tose ; 2.°—pela insistência da tosse, que o gasta, 
que o fatiga ; 3.°—por insuficiência alimentar, 
provocada pela anorexia, para a qual contribuem 
poderosamente as ulcerações linguais existentes. 

E porém preciso não esquecer que num tu
berculoso, diminui a sensação da fome. 

É por isso que a anorexia dos tuberculosos é 
às vezes enganadora, porque eles supõem ter-se 
alimentado bem, quando afinal se satisfazem com 
uma insignificância. 

Concorrem ainda para a caquexia, outros fa
ctores, corno : alterações hepáticas, cardíacas, 
renais e supra renais. 
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Ha mesmo factores, que são ao mesmo tempo 
causa e efeito da caquexia ; entre eles, contam-
se ; os suores e a astenia, 

Kesta-nos falar de mais dois factores, que 
também concorrem para a caquexia, e que são : 
a reabsorção e as associações microbianas. 

As associações microbianas, foram outrora 
consideradas como tendo um papel predominan
te ; ha mesmo ainda hoje. quem sustente com 
calor esta doutrina. 

No último Congresso de Strasbourg», parece 
ter ficado assente que é ainda o bacilo de Koch 
o agente predominante ; os agentes secundários 
são em número restricto, a que não quer dizer 
porém, que as infecções secundárias não devam 
ser evitadas. 

As associações mórbidas desempenham em 
clínica um papel muito importante, e tão impor
tante, que nunca deveremos deixar de entrar 
em linha de conta com elas. 

É considerável a importância do seu conhe
cimento, principalmente para o tratamento, porque, 
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seja qual fôr o padecimento do doente, desde 
que haja associações,- temos sempre de dirigir o 
tratamento também contra essas associações, sem 
o que ele será ineficaz. 

Essas associações com a tuberculose, são 

muito numerosas e variadas. 
Assim, podemos considerar, por exemplo: a 

localisação do mesmo processo em diferentes 
vísceras ; na tuberculose pulmonar, principal
mente nas crianças, é frequente surgirem sinto
mas de tuberculose meníngea, o que vem de-
sageitar, e muito, o problema do tratamento. 

Outra associação se pode dar : por exemplo 
a associação da tuberculose renal com a pul
monar. 

As associações mórbidas, dependem por vezes 
do grau de intensidade das perturbações de uma 
víscera, o que vai influir sobre as outras. É a 
sinergia funcional. 

As sinergias entre o coração e o rim são as 
mais estreitas, e tão estreitas, que é por vezes difí
cil de investigar qual dos órgãos foi primeiro lesado. 

7 8 



Outras veres, surgem associações de etiologia;: 
é o doente que nos aparece com padecimentos de 
natureza diversa : por exemplo, o diabético que 
se tornou tuberculoso. 

Admitida a influência nefasta das associações 
microbianas e o seu papel como sendo uma das 
causas da caquexia, nós temos de dar à palavra 
contágio uma significação inversa daquela que 
normalmente se lhe dá ; isto é ; nós devemos 
isolar um doente destes, para que ele não seja 
contagiado. 

Mas a associação a que nos queremos referir 
detalhadamente, aquela que apresentava o nosso 
doente, e que contribuiu poderosamente para a sua 
caquexia, é a associação Tuberculose e Sífilis, 
de que vamos passar a falar no capítulo seguinte. 
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sifilis e a tuberculose, são entre nós, 
indubitavelmente, as duas doenças con

tagiosas crónicas mais espalhadas. 
Contra a afirmação de Hunter, está hoje 

bem estabelecido que estas duas doenças não são 
incompatíveis e que a sua associação é até das 
mais frequentes, quer na Clínica Hospitalar, 
quer na Particular. 

Quantos mais doentes se examinam, mais 
sífilis se observa; tudo depende de a saber pro
curar e de saber interpretar a sua forma. 
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O mesmo podemos dizer quanto à tuber
culose, 

Ha mesmo mais sífilis e tuberculose do que 
aquela que se diagnostica. 

Por outro lado, algumas das suas localísa-
ções, mesmo viscerais, oferecem caracteres sin
tomáticos tão comparáveis, que é por vezes de 
uma extrema dificuldade reconhecer se a lesão 
observada é de natureza sifilítica ou tubercu
losa. 

Este diagnóstico torna-se mais difícil ainda, 
quando o indivíduo é ao mesmo tempo um tu
berculoso e um sifilítico. 

As duas doenças misturam-se, confundem-
se e modificam de tal forma a sintomatologia, 
que, deante de certas formas de tuberculose e 
sífilis tudo faz pensar que entre estas duas doen
ças haja laços de parentesco muito estreitos. 

Até à origem nós podemos ir buscar esses 
laços de união. 

Hoje, conhecido o polimorfismo do bacilo 
de Koch, pelos trabalhos de Ferrán, e a forma 
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de bacilo polimorfo que Query descreve como 
forma inicial do trepcnema, não devemos pen
sar numa maior intimidade de origem entre a 
sífilis e a tuberculose? 

O que é certo, é que as duas doenças as
sociadas, parecem receber desta associação uma 
força mútua. Elas formam assim reunidas' um 
estado misto, que cria no organismo raizes ain
da mais profundas do que cada uma destas en
fermidades só por si. 

De sorte que, seja qual for a ordem da 
sua sucessão, dêsde que a associação exista, ela 
constitui um agravamento da doença. 

Diz E. Sergent «definir o futuro reservS-
do ao sifilííico tuherculisado ou ao tuberculoso 
sifilisado; estabelecer as bases da terapêutica a 
instituir : eis uma tareta bem digna de tentar 
o médico». 

É que, uma simbiose destas, abandonada a 
si mesma, conduz quasi sempre o doente à ca
quexia e à morte; tratada pelos meios apro
priados, pelo contrário, ela pode curar, 
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É por isso que todas as vezes qus a tísi
ca se apresente com uma evolução que saia, 
ainda que pouco, da normalidade, é preciso 
pensar na possibilidade duma pneumopatia sifi-
iítica, 

Eu estou absolutamente convencido destes 
íacíos, e assim é que reconheço a necessidade 
absoluta de pesquizar a existência duma associa
ção destas, sempre que qualquer indício, para o 
caso me chame a atenção. 

* # * 

0 diagnóstico que permite afirmar num 
sifilítico uma tuberculose pulmonar, o que per
mite afirmar, num tuberculoso que é sifilítico, 
se a . sua pneumopatia é simples ou mista, é 
muito difícil. 

Isto, porque, numa pneumopatia, a sífilis se 
confunde com a tuberculose em todas as suas 
fases. 

E certo que ha elementos de destrinça, como: 
a sede das lesões, a sua disseminação. 
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Depois, nós sabemos que nos tuberculosos» 
a nutrição se'gasta muito mais rapidamente que 
nos sifilíticos ; sabemos que ha sintomas gerais 
e locais muito mais acentuados nos tuberculosos. 

Isto não significa, porém,, que um sifilítica 
não possa apresentar todos estes factos. 

No nosso doente, o diagnóstico era fácil de 
fazer. 

Ele tinha uma consumpção própria do tu
berculoso ; uma esclerose pulmonar ; dissemi
nação das lesões ; tinha uma alteração das cor
das vocais ; teve uma vez pequenas hemoptises. 

As suas lesões eram pois um misto de tu
berculose e de sífilis. 

Isto constatou-se em vida e a autópsia veio 
trazer a confirmação. 

* * * 

A associação da sífilis com a tuberculose, 
obriga a considerar a influência que uma exerce 
sobre a outra, sob vários aspectos. . 

Na etiologia i —Se parece estar assente que 
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a tuberculose não cria para a sífilis nenhuma 
predisposição, excepção feita para as raras ino
culações observadas à superfície das ulcerações 
tuberculosas, e muito indirectamente devido à 
maior excitabilidade do tuberculoso, se mesmo 
ela premune o doente, numa certa medida, con-
vidando-o a espaçar as probabilidades de contá
gio venéreo, a sífilis não usa, sob este ponto de 
vista, de reciprocidade. 

Muito pelo contrário, ela constitue um po
deroso factor de predisposição para a tubercu
lose. 

Esta predisposição pode exercer-se, quer 
directamente, o que é raro, senão excepcional, 
podendo no entanto suceder que manifestações 
sifilíticas abertas, sejam portas de entrada pa
ra o bacilo de Koch ; quer indirectamente—e 
é o modo patogénico mais frequente — inferiorí-
sando a resistência orgânica, preparando enfim 
o terreno para a aquisição da doença. 

A sífilis prepara pois o organismo para o 
bacilo da tuberculose; ela representa assim 
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uma das mais importantes causas de predispo
sição para a tuberculose. 

Pelo contrário, se a sífilis predispõe para a 
tuberculose, ela favorece a tendência para a evo
lução fibrosa, esclerosante, enfim para a cica
trização e para a cura. 

São muitos os casos em que a tendência es
clerosante da sífilis, cria, por assim dizer, uma 
barreira fibrosa para o desenvolvimento da 
lesão tuberculosa. 

Isto dá-se èm casos em que a tuberculose 
é ligeira, pouco avançada. 

0 pessimismo desta associação não está na 
maneira como evolucionam as diferentes formas 
desta associação ; o perigo está na sua frequên
cia, na maneira como a sífilis, adquirida ou her
dada, prepara o terreno para a tuberculisa-
ção' 

Um diagnóstico e um tratamento feitos a 
tempo, poderão ser a salvação de muitos doentes, 
porque, se é certo que a sífilis, quando tratada, 
põe o doente ao abrigo de tuberculoses graves, o 
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mesmo se não dá no caso de se não fazer o tra-
tamento. 

Portanto, quando se encontra esta associa
ção, é preciso sempre tratar a sífilis, pois que 
à tuberculose, no sífilítko, é aplicável o mes
mo tratamento anti-sifilítico, podendo essa tu
berculose melhorar e mesmo curar por este pro
cesso, em numerosos casos, principalmente, co
mo já referimos, quando ela for ligeira, pouco 
avançada. 

Isto é absolutamente verdadeiro para a si-
filítico que se tuberculisa. Neste caso, o tra
tamento anti-sifilítico deverá pois ser feito, ao 
mesmo tempo que a recalcificação. 

O mesmo se dá com outras associações ; de 
forma que, quando se trata de instituir o tra
tamento a um tuberculoso, é preciso investi
gar bem, se ele não será também um sifilítí-
co, um diabético, um palúdico, etc., pois que 
só assim é que se poderá esperar da terapêutica 
o seu máximo de eficácia. 

No nosso caso, a influência etiológica não teve 
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pois importância de maior, pois que A. A. 
foi primeiro um tuberculoso e depois é que se 
sifilisou. 

* # * 

A influência desta associação faz-se sen
tir no prognóstico, mas varia segundo a ordem 
de sucessão das doenças. 

Consideremos o caso em que essa associação 
apresenta menos gravidade. É o sifiiítico que 
depois se tuberculisa. 

Quando o sifiiítico se tuberculisa, a asso
ciação não é tão grave, porque a sífilis, com a 
sua tendência fibro-plástica, põe obstáculo ao 
desenvolvimento da tuberculose ; no entanto, isso 
depende ainda de outros factores e principal
mente da extensão das lesões sifilíticas anterio
res. 

A tuberculisação pode declarar-se imediata
mente depois da infecção sifilítica, ou nos pri
meiros anos dessa infecção ; pode também a 

9 1 



tuberculose aparecer tardiamente, às vezes quan
do o sifilítico até já esqueceu a sua infecção. 

Nos casos em que os indivíduos se tornam 
tuberculosos desde o começo da sífilis, durante 
o período secundário, a tuberculísação aparece 
com evidência, como a consequência da acção 
depressiva, debilitante e anémiante, exercida 
pela sífilis sobre um organismo por vezes en
fraquecido já por taras patológicas anteriores. 

Nestas condições, o indivíduo é colocado 
em estado de receptividade mórbida, devido à 
sua menor resistência ; ele torna-se uma presa 
fácil para o contágio tuberculoso. 

A tísica assim desenvolvida, segue algumas 
vezes uma rápida evolução, faz progressos rá
pidos e rapidamente mata. 

São os casos- mais fatais desta simbiose terrível. 
O organismo depauperado, empobrecido pela 

primeira infecção, não consegue forças qne o 
reabilitem para lutar contra a tuberculose. 

É por isso que não basta dar mercúrio a 
este sifilítico ; é urgente prèmuni-lo contra o 
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perigo ameaçador da tuberculisação; é necessá
rio impedk-lhe os contactos prolongados cora 
os tísicos, e coloca-lo, duma maneira geral, em 
condições de perfeita higiene. 

Quando a sífilis é antiga, quando o indi
víduo, tendo sido profundamente abalado no co
meço, fez esforços para reagir contra a infec
ção e retornoli o equilíbrio das suas funções, 
as condições de receptividade para a tubercu
lose são diferentes. 

Estes casos são, em geral, de uma evolu
ção lenta e tórpída. São o tipo de verdadeira 
simbiose sífilo-tuberculosa. 

É nestes casos que se observa que, se por 
um lado a sífilis cria terreno esplendido para o 
bacilo de Koch, por outro lado, os velhos sifí-
líticos reagem à tuberculose, como esclerogéneos 
que são. 

Outros factores podem intervir nesta tuber-
culisação, entre os quais o alcoolismo ; mas mui
tas vezes, não existe nenhum outro antecedente 
patológico senão a sífilis, subindo a uma data 
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mais ou menos longínqua. A sífilis, não é só 
para o indivíduo sifilítico uma ameaça de pre
disposição para a tísica, mas esta predisposição 
transmite-se também à descendência. 

Assim, Sergent diz que « se deve inscrever 
a sífilis no capítulo etiológico da tuberculisação 
pulmonar». 

Esta conclusão, é apoiada por- Landouzy e 
Jacquinet, que dividem sob este ponto de vista 
os sifilíticos em duas categorias: os que apre
sentam uma predisposição hereditária e os que 
não apresentam nenhum antecedente suspeito — 
sendo as probabilidades de tuberculisação maio
res nos primeiros, sem contudo haver nesta dis
tinção, nenhum exclusivismo. 

Consideremos agora o segundo caso, isto é, 
aquele em que a tuberculose é anterior à sífi
lis, 

'Dum modo geral, pode dizer-se que: num 
tuberculoso que se sifilisa, o prognóstico é sem
pre grave, principalmente se a tuberculose está 
nas fases agudas. 
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Um tuberculoso, com a sua tuberculose em 
acção tranca, se sè sifiiisar, isso causa-lhe um 
abalo tal no organismo, que é suficiente para 
acarretar a perda de toda a resistência que o 
organismo poderia oferecer. 

Ha porém casos em que o tuberculoso con
segue energia orgânica capaz de suportar os 
acidentes mais ou menos agudos, que sobreveem 
no início da associação das duas infecções. Se 
isso suceder, e se ele fizer um tratamento 
cuidadoso, pode até dar-se que a primeira in
fecção lucre pela tendência esclerosante que a 
sífilis lhe traga. 

Foi o excesso de crença nestes benefícios 
da sífilis, que fez dizer a um grande médico, 
aos seus tuberculosos, que procurassem contrair 
a sífilis, pois ela lhe traria benefícios. 

Porém, mesmo no início, estes casos são ra
ros, e o secundarismo não tarda a anunciar-se, 
com fenómenos de intoxicação profunda, ane
mia, enfraquecimento e assim o prognóstico se 
vai tornando cada vez mais sombrio, e tanto 
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mais, quanto menos cuidado for o tratamen
to. 

Um cavernoso exausto, um depauperado or
gânico pela tuberculose, contraindo a sífilis, 
« tem como que a chicotada última para a ga
lopada da morte ». 

Vê-se pois claramente, que uma associação 
destas é sempre má. 

Infelismente, o doente A. A., veio trazer 
mais um reforço a estas afirmações. A sua ca
quexia, a sua morte, devem muito a esta sim
biose. 

* K * 

Quando se trata de fazer o tratamento dum 
doente em que haja a associação das duas doenças, 
é preciso distinguir os dois casos : o sifilítico 
que se tornou tuberculoso e o tuberculoso que se 
tornou sifilítico, 

0 primeiro, vê a sua tuberculose desenvol
vesse num terreno anteriormente preparado. Os 
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meios que visam a modificar este terreno, tomam-no 
menos propício à tuberculisação e por isso mesmo 
influenciam vantajosamente na marcha da tu
berculose. 

Assim, e sem desprezar para isso o precioso 
adjuvante que constitui a cura de ar, de repou
so e de super-alimentaçÊo, que são os termos do 
tratamento dum tuberculoso, a l.a indicação te
rapêutica é recorrer à administração dos mercu
rials. 

. Teem também indicações os novos arsenicais 
e os preparados iodados. 

0 tratamento pelo novoarsenobenzol, é mui
to aconselhado pelo ilustre tuberculogista hespa-
nhol Dr. Verdes Montenegro, quando existem ma
nifestações específicas actuais, quando haja um 
Wassermann positivo, ainda que haja latência 
de sintomas, e qunndo, apezar de ser o Wasser
mann negativo, a história do doente faça pensar 
que a sifilis não tenha sido convenientemente 
tratada. 

Refere-se aos casos em que, ao cabo de 
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algum tempo da infecção sifilítica, mostra o doen
te sintomas de tuberculose. 

Quanto a<> u s o do iodeto, alguns clínicos, e 
entre eles Sergent, reprovam-no. 

Baseiam essa afirmativa no facto do iode
to ter tendências congestivas. 

Mas se nós considerarmos que toda a tuber
culose antig-i é u na tubírculose fibrosa, pois 
que nenhuma das outras formas desta doença per
mite uma longevidade grande, nós veremos que nes
tes processos esclerósicos tardios, o iodeto, longe 
de ser temível, é, pelo contrário, recomendável. 

Até aqui, temos considerado o caso em que o 
doente foi primeiro sifilítico e depois é que se tor
nou tuberculoso ; vejamos agora o que se 
passa quando a sífilis sobrevem num tuber
culoso. 

Neste caso, a grande desorganisação que a 
sífilis produz num organismo já abalado, ar
risca a maior parte das vezes a esgotar a 
sua resistência, a precipitar a sua consura-
pção. 
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Foi isto o que se deu no doente A. A. 
E a estes casos que se aplica a reflexão do 

prof. Landouzy « a pior associação mórbida que 
eu conheço é a união duma tuberculose pulmo
nar com uma sífilis que começa ». 

Entretanto e felizmente, não sucede sempre 
assim ; como já tivemos ocasião de dizer, quando 
a tuberculose é pouco avançada e de evolução 
pouco severa, ela pode suportar o choque da sifi-
lisação intercurrente, e, depois de ter ou não so
frido por este facto uma recrudescência miis ou 
menos longa, encontrar nisso a seguir, uma fonte 
de cura ; a sífilis, com efeito, favorece algumas 
vezes o processo de esclerose e de cicatrizîçao 
das lesões tuberculosas. 

Neste momento, a tuberculose, que tinha pre
cedido a sifilisação, pode melhorar pelo tratamen
to mercurial, que modifica vantajosamente o ter
reno sobre o qual ela se aclimatou, 

O que é verdade para o sifilítico tornado tu
berculoso, é-o também para o heredo-sifilítico tor
nado tísico ou escrofuloso, 
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Quando se institui o tratamento anti-sifilítico, 
ha que ter cuidado com a medicação; é preciso 
fazer períodos de descanço, principalmente se o 
sifilítico é portador da simbiose. 

Assim, a profilaxia anti-tuberculosa, está 
pois estreitamente unida à profilaxia anti-sifilí-
tica. 

1 00 



CCNCLUSCES 



/ _ As ulcerações tuberculosas da língua, 
provocando a insuficiência alimentar, contri
buem poderosamente para a caquexia. 

I I—As associações microbianas desempenham 
também um poderoso papel, como causa da ca
quexia. 

Hl _ De entre estas associações, é notá
vel o papel da simbiose tuberculose e sífilis. 

IV— Esta simbiose é muito mais frequen
te do que ordinariamente se supõe. 

V — A ordem de sucessão das duas doen-

1 0 3 



ças, tem uma influência, e grande, no pro
gnóstico. 

V1 — O tratamento anti-sifilítico, aprovei
ta muitas vezes à tuberculose. 

VII— Lutar contra a sífilis, é pois, nu
ma certa medida, lutar contra a tuberculose. 

VIII— O diagnóstico da natureza tu
berculosa, sendo já de si difícil muitas vezes, 
apresenta dijiculdades maiores ainda, no caso 
da associação da tuberculose, com a sífilis. 

V I S T 0 PODE-SE IMPRIMIR 

Thiogo d'Almeida Alfredo de Magalhães 
Director 
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