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PROLOGO 

A partir de Barthez e Bichat a evolução scienti-
iica da medicina deixa ver 1res períodos notáveis. Pri
meiro, na sua aurora, Barthez e Bichat desapparecem 
depois de terem estabelecido os grandes princípios que 
teem servido de regra de conducta a duas escolas ri-
vaes. Collocados nos dous poios de nossa sciencia, 
estes dous génios são ainda os motores do eixo em 
volta do qual ella deve rolar. Em seguida veio a luta 
entre seus discípulos, luta encarniçada, que não foi 
sem gloria. Maravilhada da riqueza dos phenomenos 
materiaes, orgulhosa por suas proprias descobertas 
n'este género, a escola de Bichat esqueceu por vezes 
que a materia orgânica é inerte e que a multiplicida
de das alterações que offerece deve impellir a intelli-
gencia á procura da causa invisível que as produz. Sem 
desprezar o estudo das lesões locaes e sem repellir 
completamente as importações estrangeiras, a escola 
de Montpellier ficou fiel á doctrina dynamica, doctrina 
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bastante larga para admitir todos os factos novos, todas 
as alterações dos sólidos e humores, com a condição 
de não dar a estes factos uma interpretação de que 
elles não são susceptíveis. Em vão a medicina physio-
logica pretendia renovar a face da sciencia ; sós, os 
professores e os medicos de Montpellier reagiam contra 
o acérrimo reformador do Val-de-Grâce. Esta opposi-
ção galgou o recinto da escola. Uma brilhante plêiade 
de jovens doutores meridionaes foi arvorar, em pleno 
campo inimigo, a bandeira do hippocratismo. Seus es-
criptos, obras ardentes, de boa fé e de convicção, en
riqueceram as publicações periódicas, de que algumas, 
fundadas n'esta epocha sob sua inspiração, não teem 
sempre conservado depois o caracter original, nem 
este espirito judicioso que as distinguia. Foi então que 
a therapeutica broussaisiana cahiu n'uma hecticidade 
que a conduziu ao seu fifth A luta continuou, ainda 
que com menor ardor, até ao fim da primeira meta
de d'esté século, epocha em que uma mudança notá
vel se operou nas idêas. Longe de combater, procu-
rou-se conhecer, apreciar e prestar mútuos serviços. 
Faliam, e bem alto, em abono d'esta asserção, entre 
outras, as discussões sobre o carcinoma, fluxões e 
variola. Homens considerados como os coryphéos do 
organicismo proclamam a preeminência dos estados 
constitucionaes affectivos sobre os estados symptoma-
ticos locaes. Estas ideias geraes devem ser applicadas 
á diphteria. Na discussão sobre a tubagem da glotte 
e tracheotomia Piorry aponta os inconvenientes da ap-
plicação d'uma medicação única a todos os casos de 
crup, por entender que as variedades offerecidas por 
tal affecção reclamam d'um modo necessário o empre-

i 
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go de meios différentes segundo as circumstancias. 
Pergunta depois Piorry na sua hellenica linguagem : O 
crup não é proveniente d'uma modificação impressa 
ao sangue por um virus, uma iose ? Para que, diz elle, 
serviria então a tracheotomia, emquanto se não tiver 
remediado á toxemia ou iosemia? Que falta, pois, a 
Piorry para estar completamente no regaço da escola ? 
Uma única cousa, de que elle estava implicitamente 
convicto : fazer depender tal toxemia, iosemia, d'uma 
affecção primordial, única capaz de a produzir. Quan
do appareceu o celebre trabalho de Bretonneau sobre 
as inflammações especiaes do tecido mucoso, trabalho 
que lhe conferiu uma legitima celebridade, chamava-
se diphterite a doença de que nos occupamos, desi
gnando a terminação significativa de seu nome a classe 
pathologica em que se pretendia fazel-a entrar. 

Depois os factos accumularam-se, estudaram-se 
isolados, encararam-se reunidos, modificaram-se as 
ideias e Bretonneau substituiu á diphterite a palavra 
diphteria. Será esta denominação nova um simples 
capricho? Evidentemente não. 

Tal substituição assenta na convicção de que, aci
ma de todas as manifestações locaes, ha um princi
pio, uma vasta entidade mórbida, ens diphteriarum, 
que as domina, que as tem sob sua dependência. Effec-
tivamente a ideia d'uma doença inflammatoria local foi 
quebrada d'encontro aos novos factos colhidos pela 
sciencia. Já não estamos, portanto, no tempo dos com
bates encarniçados entre as escolas : a era da fusão 
scientifica começou seu curso, as ideias hippocraticas 
irradiam em todos os sentidos e são abraçadas por 
toda a parte com enthusiasmo. 
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0 exame do estado geral e local raríssimas vezes 
é tão profundo como no estudo da diphteria. Ha doen
ças em que o tratamento local pode ser dispensado ; 
ha outras que, em alguns casos, são exacerbadas por 
tal tratamento ; ha, finalmente, outras em que o tra
tamento local e geral são indispensáveis. É d'esté ul
timo grupo a diphteria, porque o neoplasma que ella 
produz tem, na maior parte dos casos, uma tendência 
fatal a lançar continuamente novas raizes que vão be
ber na vitalidade do tronco uma potencia d'expansao 
funesta, porque um dos objectos mais frequentes de 
sua cruel predilecção é a parte superior da arvore res
piratória, onde o neoplasma diphterico constitue uma 
causa sempre próxima c algumas vezes efficiente d'as-
phyxia. É, pois, necessário limitar os seus pernicio
sos effeitos. Se, porem, é importante o tratamento 
local, não o é menos a medicação affectiva, porque a 
diphteria é uma affecção especifica, totius substancias, 
deixando, depois de sua rara cura, vestígios profun
dos de debilitação impressa a todo o organismo, de-
bilitação de que uma paralysia atonica, bem estudada 
n'estes últimos annos, é um dos signaes mais frequen
tes. São estes os princípios que vamos seguir no es
tudo d'esta doença, cujos estragos se estendem com 
assustadora intensidade. 

É uma affecção nova? Os auctores antigos não a 
conheceram ? Como deve ser comprehendida ? Gomo 
pode ser prevenida? 

Benevolência ao illustrado jury não pode deixar 
de a pedir quem tanto d'ella carece. 



Jfeiumo fyistorico 

■■ 

A diphteria só é bera conhecida desde os traba

lhos de Bretonneau. Antes d'elle tinha sido apenas es

tudada em algumas de suas manifestações locaes, e 
quasi sempre desconhecida na sua natureza. Os livros 
hippocraticos mencionam uma angina febril apresen

tando, entre outros caracteres, dificuldade e até im

possibilidade na deglutição da saliva, expuição de ma

térias duras e por pequenos retalhos, sarrido nas par

tes inferiores da garganta, etc. Ninguém pode con

testar que este estado offerece traços de semelhança 
eom a diphteria pharyngotracheal. Galeno cita a ob

servação d'um homem com o corpo coberto de ulce

ras e que n'um violento accesso de tosse expulsou uma 
falsa membrana. Falia ainda d'um outro que, depois 



da expulsão d'uma membrana viscosa e espessa vinda 
da glotte, foi attingido d'uma alteração considerável 
da voz. Sob o nome de ulcera cyriaca descreve Areteu 
com uma admirável exactidão a diphteria da bocca, da 
pharyngé e do canal laryngotracheal. 

Dous séculos mais tarde Aëtius d'Armide, tendo 
occasião d'observar a mesma doença, acrescenta á des-
cripção d'Areteu particularidades interessantes. Aponta 
a existência possível nas amygdalas d'ulceras membra-
nosas e malignas apparecendo primitivamente, sem 
symptoma algum d'angina anterior e apresentando 
manchas brancas, cinzentas, etc. 

Baillou teve occasião d'observar uma epidemia 
d'angina maligna durante o inverno de 1576 ; mas 
parece tel-a desconhecido na sua natureza. Já, em 1530, 
João Schenkio descreveu uma affecção da trachea e 
da laryngé, na qual falsas membranas eram expellidas 
pela tosse. Em 1554 Corlesio fallou d'uma epidemia 
d'angina pseudo membranosa, acommettendo as crian
ças e os adultos e eminentemente contagiosa. 

Com o nome de garrotilho, descreveu Zacuto Lu-
zitano, no século XVI, uma epidemia d'angina maligna 
que apresentou os caracteres seguintes: hálito fétido, 
falsas membranas cobrindo a parte posterior da bocca, 
dyspnea extrema, sarrido tracheal, morte das creanças 
como se tivessem sido estranguladas com uma corda, 
d'onde o nome popular, mas expressivo, de garroti
lho. Heredia, medico de Filippe II e de Filippe III, des
creve esta doença como a mais grave que encontrou, 
existindo muitas vezes sem dôr e febre apreciáveis, 
ferindo mortalmente os indivíduos com uma rapidez 
sem exemplo e no meio da mais perfeita saúde. Entre 
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os medicos italianos que descreveram a epidemia de 
diphteria, que aterrou Nápoles no começo do século 
XVII, temos Carnevales que discute a maior parte das 
questões relativas á doença e refere variados factos; 
Nola que attribue o desenvolvimento da epidemia ás 
exhalações escapadas do solo depois do terremoto de 
1616, etc. Em 1674 Tulpio menciona o facto de um 
homem que, soffrendo d'uma tosse violenta, expelliu 
vários fragmentos d'uma membrana espessa, branca, 
segregada pela tunica interna da trachea-arteria. As 
obras de Morgagni encerram a historia d'um homem 
ferido de peri-pneumonia que morreu no anno de 1704 
em Bolonha, depois de ter lançado pela expectoração 
concreções como que de natureza polyposa. 

Uma d'estas concreções dividia-se em três ramos 
que se subdividiam, a seu turno, em ramúsculos ter
minados por filamentos capillares. N'uma memoria so
bre as doenças epidemicas do anho de 1747 Malouin 
falia d'uma doença extraordinária que se acompanhou 
d'uma expulsão de falsas membranas. No mez d'Abril 
do mesmo anno teve logar em Orleans uma epidemia 
semelhante. O medico do rei, Arnault de Nobleville, 
que a descreveu, aponta, entre outros caracteres, a 
violência da febre, a rouquidão da tosse, sarrido da 
garganta, e em duas crianças que autopsiou, encon
trou a membrana interna da trachea espessa, branca e 
perfeitamente destacada do canal. 

A descripção traçada pelo medico escocez Home, 
nas suas observações sobre a natureza, causas e trata
mento do crup, é infinitamente superior a tudo quan
to antes d'elle se tinha dito sobre esta doença. Depois 
os tratados de Double, Albert, Valentin, Vieusseux, 

-
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etc., etc., baseados sobre observações mais numéro-
sas e mais completas que as dos seus predecessores, 
vieram esclarecer vários pontos obscuros d'esta vasta 
questão. Havia, porém, muito que fazer ainda quando 
appareceu o tratado da diphterite. Bretonneau, estu
dando com cuidado todo particular a anatomia patho-
logica do crup e da angina pseudo-membranosa, etc., 
mostrou o laço commum que unia estas affecções até 
então distinctas. Constituiu n'uma palavra a historia 
da diphteria. 

Se, porém, é justo dizer que Bretonneau, pelas 
suas sabias e laboriosas observações, assentou em ba
ses solidas o editicio da diphteria, a eschola de Pariz 
não só vulgarisou as ideias do medico de Tours, mas 
desenvolveu-as, fecundando-as. N'esta rápida menção 
não posso occultar o nome de Trousseau que, pelo seu 
trabalho sobre diphterite cutanea, pelos notáveis aper
feiçoamentos feitos ao manual operatório da tracheoto-
mia, pelas suas brilhantes prelecções sobre diphteria, 
concorreu mais que ninguém para o aperfeiçoamento 
da immortal obra de Bretonneau. Termino aqui este 
resumo histórico, promettendo mencionar no decurso 
d'esté trabalho, os authores que mais recentemente se 
teem occupado d'esté assumpto. 

» 



Patfyogenia da dip}>teria 

A pathogenia procura a tbeoria das doenças; le
va-nos ao conhecimento da geração d'ellas sob a in
fluencia desse conjuncto de causas produetoras, cujo 
modo d'aeçao ella também aprecia. A pathogenia, com
plexa na sua unidade, assenta, diz Lordat, em duas 
cousas: genealogia dos symptomas, subindo até á de
terminação do phenomeno inicial da doença; etiologia, 
isto é a indicação do conjuncto de causas que deu Ju-
gar ao phenomeno inicial, ou ainda a assignação da ra
zão sufficiente do phenomeno. 

Lançados assim os elementos do problema, pro
cura o espirito resolvel-o. Efectivamente, além d'esté 
movimento ascencional, desde o ultimo facto observa
do até á mais elevada noção scientifica, além d'esla 
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enumeração mais ou menos longa, segundo os casos, 
das circumstancias etiológicas, alguma cousa resta: é 
preciso fazer brotar d'alli a interpretação do facto mór

bido, transformar pela inducção a simples relação de 
successão, á. qual temos assistido, n'uma relação fe

cunda de causa para effeito. Este trabalho mental é 
tornado mais fácil pela applicação do methodo indu

ctivo, isto é generalisando as relações de successão 
entre o phenomeno anterior e o consecutivo. Quanto 
mais longa é a serie dos factos successivos e da mes

ma espécie tanto mais geral se torna a lei genealógica 
d'esses factos. 

Assim foram estabelecidas as grandes leis do 
mundo physico, onde, necessárias e fataes, ellas são 
sempre seguidas: apenas tem lugar a acção da causa, 
o effeito produzse sempre em harmonia com a natu

reza d'ella=«s causas physicas actuam pela sua quan

tidade— Porém no mundo organisado as cousas pas

samse d'um modo bem diverso. Pôde a causa actuai', 
mas o effeito ser rebelde — cada corpo vivo reage a 
seu modo. 

Uma causa apparentemente insignificante pôde 
produzir effeitos d'assustadora intensidade, e recipro

camente ; a mesma causa pôde não ter os mesmos ef

feitos e por vezes a causa não actua. 
É que os factos physicos são constantes e neces

sários, emquanto que os vitaes são contingentes. A 
razão d'isto anda ligada a uma faculdade desconhecida 
que cada um tem em si : é ella que constitue a pre

disposição ou faculdade de realisar tal estado mórbido 
sob a influencia de tal causa provocadora, quer exte

rior aó individuo, quer propria a si mesmo. Podemos 
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comparar a geração das doenças á dos corpos vivos. 
Realmente n'estes dous phenomenos é necessário o 
concurso de dous factores. Ganindo a semente n'um 
terreno estéril, não tem lugar a fecundação; actuando 
a causa morbigena n'um individuo não disposto, o ser 
pathologico não é concebido, ou aborta. Eu não que
ro, comtudo, levar esta analogia genealógica até á 
identidade: a geração espontânea é objecto de discus
sões aturadas em historia natural ; a das doenças é um 
facto positivo acerca dò qual já não é permittida a du
vida. Não poderíamos dizer que a pathogenia é o es
tudo das relações da causa provocadora com a predis
posição, e do producto d'esta relação ? Variadíssimas 
vezes lêem sido confundidas a etiologia e a pathoge
nia, ou melhor estende-se habitualmente o campo da 
primeira. A tendência é natural: ninguém se habitua 
facilmente a separar o trabalho d'espiri to no estudo da 
producção d'um phenomeno. Fazer conhecer todas as 
causas susceptíveis de provocar as doenças, procurar 
nas affecções moi aes, as susceptibilidades vitaes e or
gânicas, os agentes exteriores, as modificações atmos-
phericas, etc., todos os elementos que podem facilitar 
a solução do problema — tal ê o papel da etiologia—; 
ella não pôde ir mais longe. A pathogenia, trabalhan
do sobre estes dados, procura tornal-os fecundos, pe
netrar até á comprehensão das forças vivas do orga
nismo, assistir, n'uma palavra, ás operações intimas 
da vida. A diphteria não escapa ás leis da pathogenia 
geral. Um exame attento de sua phenomenisação per-
mitte consideral-a n'um duplo ponto de vista : como 
lesão e como affecção. Effectivamente a diphteria é 
uma doença geral, especifica, infecciosa, transmissível 

2 
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por inhalação, contacto e talvez por inoculação, cujo 
caracter principal apparente é a producção nas muco
sas ou na camada profunda da epiderme, d'exsuda-
ções fibrinosas chamadas falsas membranas, em vir
tude da semelhança grosseira com as membranas ad
ventícias. Falsa membrana e alterações dos tecidos 
subjacentes são, na verdade, a lesão fundamental, que 
imprime á diphteria um cunho especial. Ha comtudo 
outras lesões, aliás importantes, originadas pela diph
teria, de que nos não occupanios por falta de tempo 
= são as lesões d'apparelhos ==. Estudemos, pois, a 
falsa membrana, no que diz respeito á sua eslructura 
e evolução, que são os pontos mais importantes. Os 
auctores anteriores a Bretonneau viam em qualquer 
angina grave um processo gangrenoso. Bretonneau 
passou para o lado opposto dizendo que a falsa mem
brana é o resultado d'um trabalho exsudativo realisa-
do á superfície da mucosa simplesmente inllammada. 
Os progressos da observação, porém, deixaram vêr 
na diphteria grave lesões da mucosa, na benigna aco
lheram a idéa aventada por Bretonneau. Depois a es-
chola allemã, presidida por Wirchow, avançou que a 
pseudo-membrana diphterica é uma verdadeira escha-
ra resultante da transformação mórbida da mucosa 
por uma exsudação sero-fibrinosa intersticial. A es-
chola allemã separou assim a inflammação diphteritica 
da crupal = que não passa d'uma inflammação super
ficial de natureza exsudativa, em que é, portanto, in
tacta a estruclura da mucosa = . Novas observações, 
porém, fazem reviver a lheoria de Bretonneau com le
ves modificações. Esta questão tão complexa e tão di
versamente apreciada pôde ser estabelecida nos ter-
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mos seguintes: Em primeiro lugar, devemos olhar a v í / : 
falsa membrana como um exsudado flbrinoso ou como . 
um produclo de transformação epithelial? No campo 
da observação não pode ser resolvida a questão, por
que, se as observações de Wirchow, Wagner e Búhl 
deixam vèr a transformação íibrinosa das cellulas epi-
theliaes, temos as de Boldyrew, Stendener, Senator e 
Homolle estabelecendo claramente que, na génese da 
falsa membrana, a exsudação vascular é o facto prin
cipal. 

No campo puramente racional inclino-me ã theo-
ria da exsudação íibrinosa pelas seguintes considera
ções: O epithelio não pôde fornecer tão grande nu
mero de cellulas ; as cellulas cylindricas, pequenas co
mo são, não podem originar trabéculas tão espessas 
como as que constituem a rede da falsa membrana 
tracheal. Depois, como explicar o apparecimento tão 
rápido de falsas membranas, consecutivamente á que
da d'outras, então quando já não existe epithelio ? Fi
nalmente, a semelhança entre as lesões das serosas 
inflammadas e as do crup permitte dar-lhes egual in
terpretação. Em segundo lugar, se todos os auctores 
cominungam juntos no locante á natureza exsudativa 
da pseudo-membrana realisada na parte infra-glottica 
da laryngé e no resto da arvore respiratória, não acon
tece o mesmo relativamente á pseudo-membrana pha-
ryngea, acerca da qual as opiniões se dividem. A ques
tão pôde egualmente formular-se do seguinte modo: 
O processo gangrenoso é alheio á pharyngé, como 
pretendem alguns auctores? É a regra constante ou 
quasi, como querem outros ? Quer-me parecer que os 
auctores, que emiltiram estas duas proposições tão 

* 
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absolutas, ignoravam ou esqueceram-se de que a di-
phteria affecta différentes formas = d'onde a variedade 
de formas de seu producto. Effectivamente a observa
ção clinica oppõe ás falsas membranas, espessas, du
ras, adhérentes, cinzentas, escuras mesmo, outras com 
caracteres oppostos que repellem o titulo d'escharas, 
que apagam a ideia de gangrena. Ë assim que Sena
tor, descrevendo a pseudo-membrana laryngea, con
fessa que esta forma anatómica pôde ter logar na pha
ryngé com mui passageiras modificações; queNiemeyer 
admitte o crup pharyngeo relirando-lhe apenas a ori
gem diphterica; que o próprio transformador epithe
lial = Rindfleisch = falia da inflammação crupal pha-
ryngea. É, portanto, possível a exsudação fibrinosa su
perficial da pharyngé : eis o facto anatómico. 

Reconheço que as falsas membranas laryngeas e 
pharyngeas apresentam differenças de aspecto: mas 
será isto dependente de sua différente procedência ? 
É opinião minha que a fonte é a mesma, que o traba
lho mórbido é um e único, apenas seguido de mani
festações diversas em harmonia com a intensidade do 
trabalho e com a differença de estruetura da mucosa 
onde elle se réalisa. Concebe-se facilmente que uma 
inflammação intensa, como a que se dá na forma di-
phleritica (linguagem allemã) dè logar a uma exsuda
ção considerável, que, por compressão, comprometia 
a circulação, impedindo assim a irrigação: d'aqui mor
tificação dos elementos : d'aqui a eschara. Do mesmo 
modo concebe-se que, em harmonia com o grau da in
flammação, a exsudação seja tal que não compromelta 
a vitalidade da mucosa, ou o faça levemente dando 
lugar a uma perda de substancia tal ou qual. Depois 
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temos a estructura da mucosa que diffère nas duas 
regiões. 

Emquanto que na infra-glottica da laryngé e res
tante arvore respiratória temos epithelio com cellulas 
cylindricas delgadas e membrana de Bowmann oppon-
do dique entre o epithelio e o chorion ; na pharyngé 
e parte supra-glottica da laryngé temos epithelio pavi-
mentoso espesso e adhérente ao chorion mucoso. Esta 
disposição explica como, no primeiro caso, as falsas 
membranas são pouco adhérentes e superflciaes; como, 
no segundo, em harmonia com as condições do pro
cesso mórbido, se pôde dar ou não a infiltração pro
funda dos tecidos com as suas consequências. A falsa 
membrana diphterica tem como condição local indis
pensável da sua producção um trabalho inflammato
ry, em virtude do qual teem logar a exsudação fibri-
nosa e a emigração globular = factos culminantes de 
uma tal elaboração ==. Basta ver, para o provar, quaes 
são os phenomenos iniciaes da angina pharyngea, por 
exemplo. Rubor e tumefacção da mucosa, dôr no mo
mento da deglutição, engorgitamento dos ganglios sub
maxillar = testemunhando a inflammação dos vasos 
lymphaticos que correspondem ás partes doentes ==, 
depois a exsudação característica : eis o que se obser
va. Negar aqui a existência de phenomenos inflamma
tories, é desconhecer os caracteres da inflammação. 
Apesar de tudo, apparecem auetores dizendo que a 
pseudo-membrana não necessita, para se produzir, de 
um trabalho inflammatoriq prévio, já porque encontra
mos algumas vezes por baixo da producção diphterica 
a mucosa perfeitamente intacta, já porque o exsudado 
excede por vezes o rebordo rubro, que a principio o 
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rodeava. Á primeira objecção respondo que a mucosa, 
primitivamente inflainmada, tinha exhalado o produ-
cto d'esta inflammação, cuja resolução e desappareci-
mento podiam ter-se dado antes da queda d'elle. Ve
mos todos os dias sob certas crostas adhérentes á pelle 
esta membrana perfeitamente cicatrisada. Á segunda 
respondo que o producto d'uma superficie inflammada 
pôde excedel-a sem que por isso deixe de ser lançado 
por ella. Vemos todos os dias de uma região doente 
partir pus, que vae invadir regiões sãs, sem estas con
correrem nada para a sua producção. Portanto, pelo 
facto da falsa membrana, procedente d'um ponto in-
flammado, o exceder, não estamos auctorisados a ac-
cusar de sua formação as novas partes por ella inva
didas. As manifestações locaes da diphteria são real
mente inflammações, mas inflammações fornecendo 
um produclo particular =« inflammações especificas = . 
O facto das manifestações locaes serem inflammatorias 
não exclue de modo algum a possibilidade de collocar 
a diphteria entre as doenças totius substantia. Não é 
necessário grande exforço d'espitïto para conciliar es
tes dous pontos. O facto da variola ser uma pyrexia 
impede que o desenvolvimento da pústula variolica 
seja o resultado d'um trabalho inflatnmatorio?Na ver
dade, por ser localmente uma inflammação especifica, 
a diphteria não deixa d'occupar o seu lugar ao lado das 
doenças geraes, como mais adiante mostrarei. 

Á medida que a exsudação fibrinosa se réalisa, 
vemos apparecer um ou mais pontos, perfeitamente 
análogos ás vesículas herpeticas, pontos cuja extensão 
por contiguidade e reunião dão lugar a uma ou mais 
falsas membranas diphtericas perfeitamente caracteri-
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sadas. Pqr vezes uma placa arredondada, estreita em 
alguns casos, mesmo punctiforrae, com um desenvol
vimento excêntrico, constitue o inicio da pseudo-mem-
brana. 

Quando é muito intenso o trabalho inflammatorio 
tem lugar a infiltração profunda do chorion mucoso 
ou cutâneo, que compromette a nutrição do tecido e 
o fere, portanto, de gangrena. Algumas vezes por bai
xo da primeira falsa membrana, novas exsudações se 
realisam, em consequência da persistência do traba
lho mórbido, dando assim lugar á sobreposição d'ou-
tras camadas íibrinosas que a reforçam e lhe dão o 
aspecto estratificado. 

Do mesmo modo que todos os productos inflam-
matorios, a falsa membrana vai augmentando suces
sivamente d'espessura e dureza até attingir o periodo 
d'estado, ao qual se segue o de terminação. Ë então 
que tem lugar a queda ou desaggregação do producto 
diphtcrico. A primeira opera-se desde que a inflam-
mação se apaga, que se restauram as paredes vascu
lares, que a secreção de muco vem destruir os fila
mentos entre a mucosa e o exsudado. Se o trabalho 
phlegmasico é tal que dá lugar á gangrena, então o 
producto mórbido é eliminado, como o é uma eschara. 

A desaggregação dá-se pela substituição do es
tado granuloso ao estado fibrillar ; a fibrina transfor-
ma-se em mucina, ou regressa ao estado gorduroso. 

É assim que a falsa membrana amollecida, se 
gasta, se desaggrega. Bretonneau explicava a tendên
cia, que a inflammação diphterica tem a propagar-se 
de cima para baixo, por meio d'um liquido irritante, 
virulento, originário das partes primitivamente affecta-
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das. Em primeiro logar, é contestada a existência de 
tal liquido; mas admittindo-a mesmo, como explicar 
a raridade, ou ausência, segundo alguns auctores, das 
producções diphtericas oesophagianas? Pois o liquido, 
já pelo seu peso, já pelos movimentos de deglutição, 
não chega facilmente á mucosa dooesophago? Em se
gundo lugar, á marcha descendente do exsudado di-
phterico, podemos oppôr a ascendente do crup, as co-
rysas e otites consecutivas ás anginas. Em terceiro e 
ultimo lugar, temos o apparecimento simultâneo de 
falsas membranas em lugares différentes, aliás sepa
rados, em alguns casos, por intervallos sãos. Foi esta 
douctrina a fonte da cauterisação quasi selvagem em
pregada com o fim de destruir in situ o principio mór
bido. A sciencia deu como falso o principio e como 
defeituosa a pratica a que elle conduz. 



■  f b i  ^ 

.'Dipfjteria como affecção 

A diphteria é uma doença geral, especifica, infec

ciosa, contagiosa, cuja localisação pôde realisarse em 
vários pontos da economia, cujas formas anatómicas 
variam com as regiões e cujas lesões visceraes são 
por vezes numerosas. A diphteria é uma doença geral 
primitivamente, totius substancies, podendo affectar 
formas diversas que não são mais que manifestações 
différentes d'uma causa única. 

Ha, porém, medicos que consideram a diphteria 
como uma doença primitivamente local, cuja genera

lisação se dá pela reabsorpção dos produetos proce

dentes da decomposição das falsas membranas. 
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A escola allemã separa totalmente o crup da an
gina gangrenosa. 

A douctrina da origem local da diphtena é insus
tentável diante dos progressos da sciencia, apesar de 
apoiada por verdadeiros talentos, como Trousseau» 
Bouchut, etc. Antes de mais nada, poderemos collocar 
a diphteria ao lado da pústula maligna, como fez Trous
seau ? Se com o tratamento local apropriado conse
guimos, na pústula maligna, o desapparecimento da 
infecção pela destruição dos bacteridios, porque sièla-
ta causa, tollitur effectus, não podemos dizer o mes
mo da diphteria, porque as falsas membranas são a 
primeira traducção da intoxicação geral. É em harmo
nia com estas ideias que os melhores práticos votam 
hoje pela inutilidade da caulerisação na diphteria. A 
propria amputação das amygdalas, proposta por Bou
chut, não tem, na maior parte dos casos, impedido a 
extensão da doença, antes por vezes dia tem recidi
vado no próprio lugar de secção. 

A diphteria affasta-se ainda da pústula maligna 
pela consideração de que a maior parle dos auclores 
tende a olhar as vias respiratórias como a porta d'en-
trada do veneno diphterico, reputando raros, alguns 
contestando, os casos de sua penetração por uma so
lução de continuidade. Na theoria dos localisadores, o 
cosophago, estômago e intestino., aos quaes tantas ve
zes chegam, de mistura com a saliva e alimentos, fal
sas membranas, n'alguns casos acompanhadas d'um 
liquido fétido proveniente da garganta, deviam ser de 
preferencia acommettidos pelo veneno diphterico. Pois 
são ahi excepcionaes as falsas membranas e até con
testadas por alguns auctores. Que dizem os sectários 
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da intoxicação secundaria dos casos em que a angina 
e o crup succedem á diphteria cutanea? Que dizem 
dos casos em que apparecein falsas membranas em 
vários pontos da economia quasi ao niesmo tempo? 

Aqui não se pôde invocar a alteração da primeira 
falsa membrana e a infecção consecutiva, porque não 
houve tempo para ella se reafisar. Depois a alteração 
das falsas membranas não está em harmonia com a 
generalisação da diphteria. Podemos até dizer que a 
putrefacção é sobretudo frequente nos casos de coin
cidência d'um envenenamento profundo com uma bem 
limitada producção pseudo-membranosa. 

Podem, porém, pedir-me conta dos casos em que 
a diphteria se apresenta com todas as apparencias de 
uma doença local, em qne se não faz acompanhar de 
symptomas geraes, em que não ha indicio apreciável 
de malignidade. Respondo que a diphteria, como doen
ça geral, pôde apresentar um cortejo symptomatico= 
revelando claramente uma perturbação profunda do 
organismo ==, ou offerecer apenas perturbações tão 
ligeiras que com difficuldade Se tornam sensíveis; pôde 
affectar uma forma eminentemente maligna ou nota
velmente benigna. Estas differenças de forma, pois, 
que, na espécie, apresenta a diphteria, como todas as 
doenças geraes, não ataca a sua unicidade, não lhe 
rouba o caracter de doença totius substantia. Se a 
diphteria fosse uma doença local, a sua gravidade de
via andar ligada á gravidade dos accidentes locaes : a 
uma producção diphterica limitada devia corresponder 
uma forma benigna da doença. A experiência, porém, 
mostra que não ha uma correlação exacta dos phenome-
nos locaes com o estado geral; que se tem dado a morte, 
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em algumas horas, de doentes com uma falsa mem
brana delgada e insignificante. A autopsia tem confir
mado estes resultados, apontando vários exemplares 
observados durante a vida e sobretudo a rapidez da 
morte. 

Depois porque vemos nós, em certos crups pu
ramente laryngeos, consecutivamente a uma melhora 
passageira resultante da pratica da tracheotomia, os 
doentes serem tomados de diarrhea, empallidecerem e 
morrerem lentamente com todos os phenomenos da 
febre hectica ? Que respondam os sectários da intoxi
cação consecutiva. Estas considerações que vem feitas 
de modo algum rejeitam a possibilidade d alteração das 
falsas membranas e os seus accidentes consecutivos. 
É fora de duvida que, em certos casos graves, á in
fecção diphterica se vai sommar uma outra infecção 
resultante da obsorpção pela mucosa digestiva, ou por 
superfícies desnudadas, de pus, sangue alterado, ichor 
fétido, fornecido pela decomposição das falsas mem
branas : é, pois, esta uma infecção différente da pri
meira, uma infecção pútrida, septicemia. 

Parece-me, portanto, que devemos acolher a hy
pothèse d'uma doença geral, d'um veneno mórbido im
pregnando mais ou menos profundamente a economia 
e manifestando a sua presença, não só pelos pheno
menos locaes, que desempenham um papel bastante 
importante na diphteria, mas pelos phenomenos geraes 
que, por si sós, podem ser uma causa de morte, quer 
primitivamente quando o mal local tem adquirido uma 
mediocre intensidade, quer consecutivamente quando 
a exsudação pseudo-membranosa attinja certas pro
porções putrefazendo-se in situ. 



'■ 

Escola allemã 

A escola alleraã, tendo em attenção os casos de 
crup localisado e de contagio duvidoso, julgouse auc

torisada á admissão de duas espécies de doenças pseu

do membranosas. Uma, geral e contagiosa, manifesta 
na pharyngé e parte iafraglottica da laryngé, chama — J* 
da diphteria ; outra, local e não contagiosa, tendo por > 
sede a porção interior da laryngé, trachea e bronchios, 
denominada crup. Esta douctrina, sobre não assentar 
n'um terreno solido, encerra um erro grave debaixo 
do ponto de vista clinico. Quando estudamos a diph

teria como lesão, tivemos occasião de mostrar que, 
como na laryngé, uma exsudação fibrinosa superficial 
podia ter lugar na pharyngé, e que o exsudado diph

terico se não comportava exactamente do mesmo modo 
nas duas regiões pelo facto de ser différente a estruc

tura das mucosas. 
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Esses casos de crup localisado e parecendo não 
contagioso, invocados pela escola allemã, provam ape
nas que a diphteria pode descer da forma a mais grave 
até á mais benigna sem deixar de ser diphteria. Effec-
tivamente a diphteria benigna diffère da maligna uni
camente pelas circumstancias no meio das quaes nasceu 
e pelas disposições individuaes, nunca por uma diffe-
rença da sua natureza. Assim como a semente toma 
um desenvolvimento completo, incompleto, ou morre, 
em harmonia com as condições do terreno em que foi 
lançada e com as circumstancias exteriores,assiin entre 
a acção da causa morbiíica e o seu effeito se interpõe 
um organismo susceptível de modalidades physiologi-
cas, habituaes e por vezes pathologicas, capaz de al
terar e até annullar a acção da causa. Não é outra a 
razão porque, d'entre vários indivíduos submettidos 
ú influencia d'uma doença contagiosa, alguns escapam 
ao contagio, e até porque a doença não apresenta a 
mesma intensidade nos que foram acommetlidos. O 
cholera deixa de o ser pelo facto de se traduzir em 
alguns casos por uma simples diarrhea profusa ? Não 
existe o chamado typho abortivo ? Não existe a vario-
loide ? Felizmente já temos a dipbteroide de Laségue, 
opposla á de Boussuge=que nenhumas relações tem 
com a diphteria. = Mas para provar a identidade das 
variadas manifestações da diphteria temos, além dos 
argumentos por analogia, numerosos factos consigna
dos na sciencia attestando claramente, em tempo de 
epidemia, a coexistência das mais diversas traducções 
diphtericas, tanto na sede, como na intensidade ; de
monstrando a transmissão reciproca das différentes 
formas da diphteria. 
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Guèrard aponta um facto notável dado com uma 
família. = Dous dias depois da morte d"uma criança 
pelo crup, foram attingitlas duas outras d'angina ape
nas erythematosa. Passados alguns dias o pae teve uma 
angina pseudo-membranosa ; por ultimo duas outras 
crianças foram acommettidas : uma por angina sim
ples, outra por angina pseudo-membranosa. Temos, 
portanto, um crup, três anginas simples e duas pseu-
do-membranosas. Vigia refere o facto de quatro pes
soas d'uma família soffrerem : duas de diphteria be
nigna, duas de dipbleria grave. 

Como estes, vários outros poderíamos apontar 
notados por Peter, Morax, Laboulbène, Bricheteau, 
etc,. D'estes factos deprehende-se nuturalmente que 
a diphteria, do mesmo modo que as doenças infeccio
sas e epidemicas, tem graus por vezes attenuados a 
ponto de ser necessária uma epidemia para os reco
nhecermos como taes; deprehende-se, n'uma palavra, 
que existe uma diphteria benigna. 

Como devem ser consideradas certas anginas, por 
vezes infusas, sem falsas membranas, que, em tempo 
d'epidemia, tem precedido e seguido anginas pseudo 
membranosas d'intensidade variável? Devemos consi
dérai-as como manifestações incompletas da diphteria, 
como diphterias sem diphteria ? Se admittimos escar
latina, sarampo, sem erupção, porque não admittir di
phteria sem exsudado? Depois taes anginas precede
ram ou seguiram as pseudo-membranosas. São estas 
as doenças frustes de Trousseau, como que suspensas 
no seu desenvolvimento, que só o foco epidemico pode 
revelar. Na verdade a identidade do crup e da angina 
diphterica, apezar de ter sido contestada é hoje quasi 
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geralmente reconhecida. Bastará dizer, em abono d'esta 
asserção, que o illustre medico allemão = Traube, — 
aliás localisador, declarou na discussão que em 1872 
teve lugar na sociedade de medicina de Berlin que é im
possível qualquer distincção clinica entre o crup e a 
diphteria, que a diphteria é uma, apenas com produc-
tos diversos. 

Skoda, distincto professor de Vienna, diz que o 
crup é quasi sempre precedido d'uma angina pseudo 
membranosa; que é impossível em clinica toda a dis
tincção entre elle e a diphteria. Como estes, vários 
outros poderíamos citar. 

Finalmente, n'esta apreciação da natureza da di
phteria, não posso occultar que, o lacto dos phenome
nos locaes occuparem um largo lugar n'esta grave 
doença, o de gozarem um papel tão importante pelo 
perigo que fazem correr aos indivíduos affectados, têm 
levado alguns medicos a desprezar na theoria como 
na pratica, tudo o que se não refere directamente á 
sua ideia dominante, a fazer um estudo muito attento 
e completo dos phenomenos locaes diphtericos, muito 
troncado e imperfeito pelo contrario de sua physiono-
mia geral, a desconhecer a diphteria como doença to-
tius substantias. 

Porém a verdade é que a diphteria se pôde ma
nifestar sob dous typos principaes. Ou o estado local 
domina a scena, os phenomenos geraes passando para 
segundo plano ; ou os symptomas locaes empallidecem 
e se apagam diante do estado geral que imprime só 
á situação o seu caracter de gravidade. Supponhamos 
para fixar ideias um doente acommettido de diphteria 
pharyngea. A scena abre-se por um ligeiro movimento 
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febril, bem depressa seguido de dôr e seccura na 
garganta. Depois as amygdalas tumefazem-se bem co
mo os ganglios sub-maxillares; falsas membranas ap-
pa recém nas tonsillas e em diversos pontos da mucosa 
pharyngea. A angina declara-se com todo o cortejo de 
symptomas, descripto pelos auctores. Todavia, depois 
d'esta explosão dos primeiros accidentes, o mal pare
ce ficar estacionário, não apresenta nenhuma aggrava-
ção local. O pratico, confiando nos recursos de sua 
arte, e mais ainda nos da natureza, espera uma ter
minação favorável. Infelizmente, acontece que, apesar 
da benignidade apparente dos accidentes locaes, o es
tado geral modifica-se d'uma maneira funesta. As for
ças são prostradas ; o pulso, a principio accelerado, 
torna-se pequeno, miserável; o calor parece abandonar 
as extremidades e a face que estão como geladas. O 
organismo é vencido antes da luta. Em vão se procu
ram os symptomas d'uma reacção febril, os indícios 
d'uma resistência vital qualquer; as feições são pro
fundamente alteradas, decompõem-se, perdem toda a 
expressão; os olhos são excavados, o olhar é vago; a 
pallidez cada vez mais profunda; ou ainda a pelle do 
rosto cobre-se de uma còr amarella-esverdeada, que, 
junta à fetidez do hálito e á immobilidade do corpo, 
completa a semelhança com um cadaver. Este profun
do enfraquecimento de todo o systema pôde ser inter
rompido por jaclitação, uma sobre-excitabilidade ex
trema, phenomenos de delírio os mais assustadores; 
depois o doente cahe na somnolencia, e a morte chega 
sem que phenomeno algum de suffocação tenha po
dido fazer suppor a extensão da diphteria ao tubo la
ryngotracheal. Demais, em egual caso, a autopsia de-

3 
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monstra a integridade das vias especiaes do ar e a 
circumscripção da exsudação diphterica no vestíbulo 
pharyngeo. A este typo que aeabo de descrever e que 
pôde ser chamado typo adynamico, deve ser referida 
a forma typlioide de que faliam alguns auctores. Bour
geois, que descreve esta forma, considera-a como o 
resultado de um envenenamento determinado pela in
gestão nas vias digestivas das secreções putrefeitas 
da mucosa. A enumeração succinta dos phenomenos 
que elle observou é a seguinte: As concreções guttu-
raes são diffluentes; banham-se n'uma sanie escura ; 
exhalam um cheiro infecto; toda a parte posterior da 
garganta é cheia de detritos putrilaginosos e parece 
ferida d'uma gangrena profunda. 

O rosto é pallido, túmido ; as forças prostradas ; 
a tosse rouca, frequente, pouco sonora; ligeira dys
pnea por intervallos; somnolencia. Toda a economia 
tem a impressão da podridão; a pelle é livida, terrosa, 
e como manchada pela materia saniosa transsudando 
por todos os poros; o hálito e todas as excreções são 
d'uma extrema fetidez ; retalhos, cada vez mais exten
sos e em maior numero, de falsas membranas putre
feitas, são expellidos pelas dejecções. 

Longos desfalecimentos parecem a cada instante 
marcar o termo fatal. O estômago não supporta ne
nhum alimento nem bebida alguma. Caso se não che
gue a limpar a pharyngé, a adynamia pronuncia-se 
cada vez mais, e a criança morre, quer n'uma synco
pe, quer pelos progressos da intoxicação. É este um 
dos aspectos, o mais grave, sem duvida, sob o qual 
pôde manifestar-se o envenenamento diphterico. Ha 
ainda outros modos como o organismo se comporta 
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em face d'esta grave doença. Assim algumas vezes 
são as perturbações nervosas que predominam ; a fe
bre é intensa; a agitação extrema, e o doente morre 
no meio do delírio e das convulsões; outras vezes a 
respiração accelera-se, a febre redobra, uma pneumo
nia se declara ë arrasta a terminação funesta. Mas ape
sar de todas estas variedades d'aspecto, um grande 
facto parece sempre dominar o conjuncto dos pheno-
menos mórbidos, é esta apparencia especial que re
sulta da penetração no seio da economia d'um agente 
toxico. 

A sideração do systema nervoso, a impressão 
tão profunda dirigida á caloricidade, á circulação, ás 
funcções plásticas, este habito externo do corpo que o 
faz assemelhar antes a um cadaver que a um ser ani
mado, tudo isto testemunha altamente em favor da 
opinião, que já emitti, que tende a espalhar-se cada 
vez mais, de que a diphteria deve ser collocada ao 
lado do typho, escarlatina, variola, etc. No segundo 
typo, isto é na forma da diphteria em que os acciden
tes locaes occupam o primeiro plano, os symptomas 
do envenenamento diphterico são reduzidos ao seu mí
nimo d'intensidade. Os doentes conservam toda a sua 
energia, toda a sua força de resistência; sente-se que 
uma causa mecânica, tal como a. invasão do tubo la
ryngotracheal pela producçâo diphterica, poderá só 
triumphar de sua poderosa vitalidade. 
, . É um espectáculo verdadeiramente cheio d'inté
ressé para o pratico esta luta dos doentes contra a 
causa mecânica que vai produzir a asphyxia, os exfor-
ços inauditos a que elles se entregam para se desem
baraçarem do obstáculo que se oppõe ao livre com-
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plemento do acto respiratório. Quanto não différerai 
estes indivíduos, sob o ponto de vista geral, dos que 
representamos no primeiro typo, vencidos com ante
cedência no combate que teem de sustentar contra a 
morte que os ameaça. 

Os do primeiro typo, como que derribados por 
uma potencia irresistível, ficam immoveis, languidos, 
pallidos, sem força e como pregados ao seu leito. Os 
do segundo, pelo contrario, apenas vem o accesso de 
suffocação, sentam-se, levam a mão ao pescoço como 
que para arrancar d'ahi a rolha diphterica, ou, agar-
rando-se aos objectos próximos, tentam exforços res
piratórios incríveis para fazer penetrar o ar exterior 
nas suas cellulas pulmonares, agitam-se, lutam com a 
energia do desespero, e morrem apenas quando a as
phyxia, então puramente mecânica, ò produzida pela 
obstrucção material das vias respiratórias. Não é ocio
sa esta distincção entre os dous typos da diphteria: é 
d'ella que nasce a indicação de recorrei' á tracheoto-
mia ou da abstenção de tal operação. Tem, pois, uma 
notável importância pratica. 

Resumindo a minha opinião sobre a natureza da 
diphteria direi: 

Não pôde ser recusado o caracter inflammatorio 
ás manifestações diphtericas locaes; Pelo facto de ser 
inflammatoria nss suas expressões locaes, a diphteria 
não deixa de ser uma doença geral ; Pelo facto da va
riedade de suas formas, de sua benignidade em cer
tos casos, de sua malignidade n'outros, a diphteria não 
deixa de ser uma e idêntica na sua natureza; A di
phteria é uma doença primitivamente gerai, epidemi-
ca, contagiosa, infecciosa e especifica; A diphteria 
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abrange as différentes affecções pseudo-membranosas, 
altera profundamente o sangue, alteração esta revela
da pela coloração sepia do liquido, pela leucocythose 
e hemophilia; dá logar a gangrenas, adenites, albu
minuria e paralysias ; Ê por vezes tal o génio infeccio
so da diphteria que alguns indivíduos são, além de 
focos diphtericos, focos de septicemia: temos vários 
factos de erysipela e accidentes septicemicos consecu
tivos á inoculação do sangue dos doentes diphtericos, 
succedaneos de ferimentos feitos durante.a pratica da 
tracheotomia. Dada a diphteria como doença geral, é 
preciso saber em que classe a devemos collocar. Entre 
as doenças virulentas propriamente ditas? Entre as 
pyrexias resultantes da absorpção do germe morbifico 
pelas vias respiratórias? A solução d'esta questão deve 
ser reservada, porque, apesar da imponente auctori-
dade de Bretonneau e Trousseau, o problema da ino
culação está longe de ser resolvido. 

Effectivamente os factos invocados em favor d'esté 
modo de contagio são tão pouco numerosos e tão pou
co authenticos que com taes elementos é impossível a 
affirmativa. Se, porém, nada demonstra d'um modo 
convincente a propagação da diphteria por meio da 
inoculação, ha razão plausível para excluir esta doença 
da classe das affecções virulentas propriamente ditas, 
e para a collocar definitivamente no quadro das doen
ças que, como os typhos e as pyrexias, parecem o re
sultado d'um envenenamento pelas vias respiratórias? 
Sem duvida que não, ainda que me inclino a collocar 
a diphteria ao lado da varíola, escarlatina, etc., com 
as quaes tem realmente estreitas relações. Confesso, 
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porém, que tal modo de vêr assenta sobre dados ain
da pouco numerosos e imperfeitos. 

Finalmente, será a diphteria uma doença parasi
taria? Alguns auctores descobriram nas falsas mem
branas, além da fibrina, lcncocylos e transformações 
epitbeliaes, cogumelos ou algas inferiores. É assim que 
Letzerich encontrou o zygodesmus fuscas, cogumelo 
que penetrando na rede mucosa de Malpighi e no te
cido cellular provoca a formação das placas d'exsuda-
do; que, penetrando no interior dos vasos sanguíneos 
e lymphaticos pela destruição prévia de suas paredes, 
forma embolias parasitarias ; que, sahindo por diape-
dese do systema circulatório e espalhando-se nos teci
dos ambientes, dá lugar a novos focos. Vários anato-
mo-pathologistas procuraram o cogumelo de Letzerich, 
mas não conseguiram encontral-o ; outros encontra-
ram-o em crianças completamente sãs. Tommasi encon-, 
trou nas falsas membranas e no sangue dos indiví
duos affectados de diphteria pequenos pontos, redon
dos, brilhantes e moveis. 

Bittelheim, encontrando os mesmos pontos no 
sangue dos indivíduos sãos, negou-lhes o caracter es
pecifico. Classen, Eberth, etc., reconheceram nas fal
sas membranas, vasos lymphaticos, vísceras, etc., um 
micrococus que dá lugar pela sua acção tópica, á falsa 
membrana, e, pela sua penetração no organismo, á 
infecção geral. 

Senator que d'urn modo especial se tem dedicado 
a esta questão, encontrou nas pseudo-membrànas gut-
turaes corpos redondos, ora moveis, ora immoveis, 
que considerou como esporulos de leplothrix buccalis 
ou de monas crepusculum, vibriões e o leplothrix buc-
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calis, corpos estes que também se encontram n'outras 
doenças, como por exemplo: stomatite mercurial, ul
cerosa, etc. 

Estes microphytes são levados pelo ar ás falsas 
membranas, sobretudo ás da pharyngé = sua sede de 
predilecção = , desenvolvendo-se ahi com facilidade e 
rapidez, porque encontram matérias orgânicas expos
tas ao ar quente e húmido, predispostas, portanto, á 
putrefacção. 

Depois estes vegetaes apenas se observam nas 
falsas membranas já mais ou menos alteradas, e não 
se encontram, ou são muito raros nas vias respirató
rias. 

A inoculação d'elles só tem dado resultados ne
gativos. D'estas mui rápidas considerações deduz-se 
facilmente que são necessárias novas observações e 
provas de mais valor para considerar a diphteria como 
uma doença parasitaria. 

l 
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Pro-pfyylaxia da difteria 

Antes d'entrar propriamente n'este estudo, veja
mos quaes os caracteres e causas efficientes da diph-
teria, porque, munidos d'estas prévias considerações, 
temos sem duvida bases mais solidas para o firmar. 

Caracteres 

Podemos chamar caracteres aos signaes particu
lares, próprios a cada espécie, que servem para a de
signar claramente e para a distinguir do que ella não 
é. Esta palavra, na linguagem vulgar, designa as qua
lidades distinctivas d'uma pessoa a respeito dos cos
tumes, da alma ou do espirito. As diversas sciencias 
dão a este termo um sentido quasi idêntico. Nas scien
cias pbilosophicas, designa a essência propria das cou
sas. Nas sciencias naturaes, serve para distinguir os 
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diversos seres organisados da creação ; em physica e 
em chimica, applica-se ás propriedades geraes dos cor
pos; em medicina, designa os seres mórbidos sob 
traços próprios, que só a elles pertencem. Caracterisar, 
uma doença, é procurar tanto quanto possivel distin-
guil-a do que ella não é. Esta distincção estabelece-se 
pelo exame do quadro symptomatologico que ella apre
senta, posto em relação com a pathogenia, natureza 
da affecção e o tratamento que ella reclama. N'este 
quadro nem tudo fornecerá caracteres ; é preciso saber 
escolher o que é pathognomonic e o que o não 6. 
Em pathologia, o caracter deve distinguir-se do sym-
ptoma e do signal. O symptoma é todo o facto pa-
thologico observável. Pôde ser percebido, em rigor, 
por uma pessoa estranha á arte de curar. O signal é 
o symptoma interpretado. 

Um e outro podem não ser característicos. A dòr, 
a tosse, a dyspnea, a cephalalgia, são symptomas ve
rificados em muitas doenças. Quando se lhes tem dado 
uma significação legitima, não estamos sempre no di
reito de fazer d'elles caracteres. 

Ha symptomas e signaes que, pela sua constân
cia e natureza, merecem ser considerados como taes. 
As dores lancinantes pertencem ao cancro, a rala cre
pitante é o indicio do primeiro grau anatómico da pneu
monia ; a erysipela tem tendência a estender-se além 
do ponto primitivamente occupado; as dores osteoco-
pas, sobrevindo durante o tempo consagrado ao somno, 
pertencem á syphilis : eis-aqui urna serie de phenome-
nos que teem um grande valor e que podem ser con
siderados como característicos. Assim um symptoma 
isolado basta algumas vezes para caracterisar uma doen-

/ / 
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ça; a crepitação, reconhecida por um cirurgião exer
citado, é um signai certo de fractura. Qualquer que 
seja a importância dos caracteres physicos, os que são 
tirados da natureza essencial da doença parecem-nos 
dever lambem merecer a maior attenção. Se são mais 
difficeis de reconhecer, sua utilidade pratica compensa 
bem a difficuldade de seu estudo. Os caracteres que 
acabamos d'extrahir dos symptomas do cancro, da 
pneumonia, da erysipela, da syphilis, das fracturas, de
vem estar, sem duvida, constantemente presentes ao 
espirito do clinico. Mas que importa ao canceroso que 
o medico acalme por meio de palliativos, quasi sempre 
infiéis, as dores íancinantes que o minam, se a natu
reza de seu mal fica sempre desconhecida, e se a ab
lação da manifestação local só momentaneamente põe , 
pêas ás producções da diathese, quando não sobreex-
cita a sua faculdade repullulante ? Que importa ao me
dico a prezença da rala crepitante, se este phenome-
no acústico lhe não indica o methodo de tratamento 
que deve ser empregado ? 

As dores osteocopas, apezar da sua importância, 
apenas forneciam uma indicação narcótica, se a expe
riência universal não demonstrasse a sua preciosa si
gnificação. A propria crepitação não nos dá a medida 
do estado das forças no individuo que soffreu a frac
tura, nem a do modo como se completarão os pheno-
menos geraes e locaes da formação do callo. 

Tudo isto prova que os caracteres symptomaticos 
são simplesmente uma parte da característica geral 
das doenças. É na naturesa, na propria essência da 
affecção, que importa sobretudo procural-a. Os esta
dos mórbidos apresentam-se-nos sob diversas formas. 
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Muitas vezes affeetam um estado tal que não permitte 
conceber sérios receios, senão sobre sua terminação, 
pelo menos sobre sua marcha, que é regular e segue 
os différentes períodos de sua evolução na ordem clás
sica assignada pelos grandes práticos. A pneumonia 
inflammatoria, despida de complicações nos indivíduos 
robustos, o embaraço gástrico, a variola benigna, a 
vaccina, são estados habitualmente francos na sua 
marcha e nas suas indicações, e que offerecem um ca
racter de benignidade relativa frequentes vezes obser
vado, na condição de serem seguidas as indicações. 
Outras doenças são habitualmente e originariamente 
perversas: o carcinoma, o typho, o cholera epidemico, 
teem um caracter constante de gravidade e algumas 
vezes d'incurabilidade original. 

As duas ordens de doenças são doenças francas; 
não enganam o pratico e deixam difficilmente seu carac
ter primitivo. A observação permitte verificar que ha 
estados pathologicos fundamentalmente différentes. 
Seus symptomas são alternativamente graves ou be
nignos, insignificantes ou pothognomonicos. Umas 
vezes começam obscuramente sem dar signal d'exis-
tencia, e, quando a sua presença se manifesta, os pro
gressos do mal são já assustadores ; outras vezes mos-
tram-se desde o começo com uma gravidade extrema, 
que nada tem podido fazer prever. A febre ataxica, a 
diphteria, o accesso pernicioso, pertencem a esta 
classe. 

Seu caracter não é franco, dir-se-hia até que estas 
doenças não o teem ; de maneira que seria talvez per-
mittido dizer, em biologia como em moral : «O peior 
de todos os caracteres é não ter nenhum.» 
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Causas efficientes 

As causas efficientes da diphleria são evidente
mente individuaes. 

Ë aqui sobretudo que, sahindo do terreno da etio
logia propriamente dita, o medico é chamado ao estudo 
profundo dos phenomenon pathogenies. Qual é a causa 
próxima da diphteria ? Onde encontramos nós a razão 
sufficiente de seu desenvolvimento? Na espontaneidade 
vital, e só n'ella. Todas as causas múltiplas, que são 
assignadas, são impotentes para a produzir. A epide-
demia, o próprio contagio, nada podem sem a predis
posição do individuo, sem a concepção da ideia patho-
logica. Felizes, em biologia, os que são rebeldes á as
similação de eguaes ideias ! Só a affecção produz a 
diphteria. Que se não procure a causa n'uni envenena
mento séptico ou n'uni contagio incerto. Em primeiro 
lugar, a diphteria é muitas vezes espontânea; em se
gundo, que pode o contagio, se o organismo invadido 
é rebelde? Que é um envenenamento de que se não 
conhece a materia, e cujos symptomas são tanto mais 
graves quanto menos conhecido é o agente ? O trata
mento dos envenenamentos consiste em desembaraçar 
o individuo, o mais depressa possível, da substancia 
deletéria, sublata causa, tollitur effectifs. Se o medico 
é chamado a tempo, todo o phenomeno assustador 
pode desapparecer, e, quando a eliminação do veneno 
não tem podido fazer-se, sua neutralisação supprime-
lhe o perigo. Na diphteria, nada de semelhante. Desde 
que a suscepção vital tem tido lugar, todo o organis
mo é afíectado, e não ha tratamento racional que possa 
impedir a doença de seguir seu curso. Pode-se apenas 
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moderal-a, vigiar attentamente a sua marcha e attenuar 
os seus effeitos. 

Tratamento 

O tratamento é o fim principal da medicina. Todos 
os nossos estudos e exforços tendem para elle. A his
toria cie nossa arte é, por aSsim dizer, a historia da 
therapeutica. Os systemas e as theorias que se teem 
succedido não eram concebidas, diga-se o que se disser, ' 
com vistas puramente especulativas. Isto é tão verda
de, que a therapeutica tem variado em harmonia com 
a ideia medica em voga. É preciso não partilhar da 
opinião vulgar, que estabelece entre a theoria e a pra
tica uma distincção pouco justificada. Uma não é mais 
que a applicação cia outra. Cada um de nós cria uma 
theoria ; o importante ó construir uma boa. Portanto, 
a sciencia medica é a mãe directa da clinica, e aquelle 
que conhece perfeitamente uma doença, é também o-
que a trata melhor. A therapeutica de todas as doenças 
e da diputeria em particular deve, pois, derivar do 
conhecimento tão completo quanto possível de sua na
tureza, isto é da noção de lodos os seus elementos 
sensíveis e invisíveis. Especificidade, contagio, altera
ção das forças e do sangue, epidemicidade, d'um lado ; 
formação d'um producto extranho á vida, cuja podri
dão no lugar augmenta os perigos da infecção geral, 
asphyxia imminente, ameaço directo d'asphyxia na mais 
conhecida e mais receiosa das localisações, d'outro 
lado : tal é o esboço da diphtena. Ha doenças locaes 
em que o tratamento é local como a natureza. Um 
curativo ligeiro, uma passageira cauterisação metasyn-
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critica favorece a cicatrisação cFuma ferida simples. Ac
tuar assim na diphteria, corresponderia a preencher 
apenas uma parte da indicação. Qualquer que seja, 
com effeito, a constância d'estas lesões, estamos cer
tos de que a sua extensão não está sempre em rela
ção com a violência dos symptomas. Este caracter 
pertence á maior parte das affecções especificas. Pre
venir o mal vale mais que cural-o. Tratemos, pois, 
da prophylaxia. Podemos dividir a prophylaxia em afec
tiva e symptomatica. 



rroptylaxia affediva 

As causas especificas ferera-nos de repente, e, 
uma vez percebida a impressão vital, uma suscepção 
inevitável produz uma serie de phenomenos caracte
rísticos, de que não podemos sustar a marcha por 
meios racionaes. Como a syphilis, a variola, o chole-

N ra, o lypho, etc., a diphteria attinge todo o systema. 
Mas, se ella é especifica nas suas causas e na sua 
naturesa, não o é no seu tratamento e diffère a este 
propósito das febres de quina, da syphilis, da escró
fula. 

É uma rasão a mais para procurar prevenil-a. 
Podemos estabelecer dous casos : Epidemicidade 

e contagio, em primeiro lugar. Entre as doenças epi-
demicas, umas teem uma essência completamente inat-
tingivel, outras não escapam inteiramente a nossas pa-
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cientes investigações. As primeiras pedem a sua pa-
thogenia á incognita theologica d'Hippocrates : nós en
contramos um exemplo no cholera, cujas causas e de
senvolvimento teem sempre alguma cousa de myste-
rioso. As epidemias catastalticas, cereaes, e infecciosas 
mostram-nos pelo contrario uma parte de sua etiolo-
logia. 

Subtrahindo-nos a suas causas, temos quasi a cer-
tesa d'escapar aos seus effeitos. O doente dos paizes 
frios, favorecido da fortuna, vem pedir a nosso cèo um 
inverno mais doce e cuidados intelligentes; procuramos, 
durante os ardores do estio, a temperatura mais fres
ca das montanhas. Assim é evitada a influencia da 
constituição catarrhal e inflammatoria do inverno, a da 
constituição biliosa do estio. Uma nutrição sã e hygie-
nica previne as doenças cereaes. O escorbuto, certas 
febres intermittentes, o typho, a propria peste, estão 
ligados á acção de circumslancias insalubres, cuja au-
zencia annulla o effeito. 

A diphteria deve ser collocada entre as epidemias -
inexplicáveis e as epidemias conhecidas. Muitas vezes 
a sua pathogenia é envolvida d'um myslerio completo; 
mais vezes ainda uma approximação pôde ser estabe
lecida entre sua apparição e a constituição medica rei
nante. 

Ora, sendo a humidade o fundo habitual de todas 
as constituições diphtericas, a primeira indicação pro-
phylatica consiste em subtrahir-nos á sua influencia. 
O frio húmido é, na verdade, considerado como muito 
efíicaz na producção da diphteria. Refere Chavrier que 
em 1855, depois de cahir, em Montpellier, uma gran
de porção de neve, numerosos casos de diphteria fo-
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ram observados. Passada essa epocha a affeeção pseu-
do-membranosa não desappareceu completamente. 

Franca ou dissimulada, benigna ou grave, offere-
ce-se, acrescenta Chavrier, ás investigações do pratico, 
como elemento fundamental, associado ou complican
do, em muitos eslados mórbidos. 

Apesar d'esta potencia do frio, a da bumidade é 
ainda mais real, independentemente da temperatura. 
As estatísticas de Dupont, Double e Bretonneau de
monstram que a primavera e sobretudo o outomno são 
pelo menos tão favoráveis como o inverno ao desen
volvimento da diphteria. O próprio estio, quando é hú
mido, não è contrario á apparição da diphteria. A rai
nha Estephania succumbiu a uma angina pseudo-mem-
branosa, na noite de 15 para 16 de julho de 1859. 

Effectivamente attestam as estatísticas que certos 
paizes mergulhados n'uma atmosphera húmida quasi 
continua teem o triste privilegio de serem periodica
mente visitados pelas affecções diphtericas. É assim 
que em Touraine, Toulouse e Tours a diphteria è mui
tas vezes epidemica. Nem sempre é possível deixar o 
clima que se habita ; mas depende em parte de nós o 
modiíicar-lhe as condições. 

Em tempo d'epidemia diphterica expor o menos 
possível á humidade, ás variantes de temperatura; 
não passar d'um modo brusco d'um lugar aquecido 
para a humidade ambiente; fazer uso de tecidos de 
lã sobre toda a superficie do corpo : taes são as pre
cauções a seguir. A prudência ordena a observância 
d'ellas mezes depois do fim do inverno. 

Ha bastante tendência a diminuir o numero dos 
vestidos aos primeiros raios do sol d'abril, o por ve-

-4 
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zes antes d'esta epocha. É isto uma temeridade. Não 
deve ser esquecido o velho dictado popular = alliviar 
no mez de maio, quando muito. == A primavera é a 
estação mais variável do anno. Do mesmo modo é util 
retomar os hábitos do inverno ás primeiras brumas do 
outomno. Não são despidas de fundamento estas re-
eommendações. 

Todos sabem que a influencia epidemica prima 
entre todas. Em vão se procuram na humidade, na 
composição do ar, no temperamento e constituição do 
individuo, explicações racionaes. 

D'um tempo para outro vemos a diphteria appa-
recer nas condições as mais diversas e até as mais 
oppostas. Trousseau viu cidades situadas no meio de 
pântanos escaparem, e serem feridas com horrível vio
lência outras, notáveis pela sua salubridade e pela sua 
boa posição geographica, e reciprocamente. Este po
der desconhecido que domina toda a medicina pratica, 
o génio epidemico, deve aqui ser invocado. Mas o que 
são as doenças epidemicas? São doenças que impri
mem um sinete característico a todos os estados mór
bidos reinantes no decurso de sua duração, passagei
ras, apparecendo repentinamente sem causa conheci
da, entre populações inteiras, e desapparecendo tam
bém sem causa conhecida. Sua causa é uma influencia 
occulta, alguma causa de sobrenatural, um traço que 
leva á morte, lançado ao acaso por uma rnão myste-
riosa. 

Os medicos pouco mais longe vão que o povo, o 
qual as attribue algumas vezes á cólera divina. Estas 
doenças são sempre vagabundas e erram de um paiz 
para o outro, sem ordem determinada. Todas as cons-
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tituições atmospherieas parecem favorecel-as. Apre
sentam geralmente três períodos : crescimento, estado 
e declinação. 

É durante o período d'estado que ellas são mais 
graves, como foi observado durante as epidemias de 
crup. Algumas vezes teem uma origem infecciosa. A 
viciação do ar, devida á presença d'um grande nume
ro de crianças n'um espaço limitado, é considerada 
por Guersant como uma causa de crup. A influencia 
epidemica e da humidade vem reunir-se a das varia
ções súbitas da atmosphera, a que as mucosas são 
mui sensíveis. 

Esta asserção é verificada pela apparição habitual 
do crup na primavera e outomno, estações caracteri-
sadas sobretudo pela extrema variedade das condições 
hygrometricas e thermometricas do ar. As crianças fra
cas devem ser rodeadas dos cuidados os mais assíduos. 
É preciso fortificar a sua constituição por uma alimen
tação sã e pouco fatigante, pelos tónicos não excitan
tes e um exercício moderado. Devem ser vigiadas ainda 
mais attentamente as crianças de pães dartrosos ou 
tuberculosos, porque parece que estas duas diatheses 
teem uma influencia poderosa no desenvolvimento do 
crup 

Com mais forte razão, aquellas cujos pães tive
ram a doença ; mas este ultimo caso é raro, a here
ditariedade do crup estando ainda no circulo das cou
sas possíveis, prováveis mesmo, mas não sufficiente-
mente demonstradas. 

Faço estas recommendações d'um modo especial 
para as crianças, porque a infância é o período da vida 
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em que o crup apparece com maior frequência e mais 
potencia. 

As estatísticas de Bretonneau demonstram que as 
crianças de quatro a cinco annos e as inferiores a dous 
annos são as mais vezes feridas, e que as probabili
dades d'aptidao diminuem á medida que o individuo 
vai ganhando em idade. Mas é preciso não levar muito 
longe esta immunidade relativa. 

A rainha Estephania morreu aos vinte e quatro 
annos ; Washington aos sessenta e sele ; a imperatriz 
Josephina aos cincoenta e um : todos victimas da di-
ph teria. 

Esses dous distinctos medicos = Valleix e Gil
lette — verdadeiros martyres da devoção e da scien-
cia, succumbiram em toda a força da idade e do ta
lento, a uma angina pseudo-membranosa contrahida 
dando cuidados a crianças attingidas de crup. 

Mando fortificar a constituição das crianças, por
que, á parte os casos d'epidemia, em que é necessá
rio recorrer a uma intervenção pothogenica mysterio-
sa e desconhecida, penso que os indivíduos cacochy-
mos estão mais expostos ao crup que os indivíduos 
bem comportados. Monneret e Fleury dizem que todas 
as influencias que debilitam a economia, como nutri
ção insufficiente, pobreza, humidade do ar e das ha
bitações, favorecem o desenvolvimento da diphteria. 
Para Jurine o temperamento lymphatico e a constitui
ção escrofulosa gozam de um grande papel. Grawfor 
pretende que o crup nunca ataque as crianças ás quaes 
se mande deitar habitualmente um vesicatório na par
te anterior do pescoço. Não me parece que deva ser 
aconselhada a generalisação d'esla pratica, porque de 
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este modo podemos fornecer um novo campo ao des
envolvimento das falsas membranas. Os revulsivos in-
testinaes parecem-me preferíveis. Quando a diphteria 
apparece, epidemica ou não, devemos retirar as crian
ças e as pessoas doentes; impedir-Ihes sobre tudo 
qualquer relação com os indivíduos infectados. A di
phteria é eminentemente contagiosa, e, se o génio do 
contagio se associa ao génio da epidemia, esta alliança 
funesta augmenta a mortalidade d'uma maneira assus
tadora. 

Para evitar o contagio, o contacto immediato não 
é indispensável : a atmosphera que rodeia os doentes 
pôde ser o vehiculo do principio deletério. Acontece á 
diphteria o mesmo que á variola, escarlatina, etc. 

O raio contagioso e epidemico da diphteria é por 
vezes tão extenso, que não basta partir promptamente, 
é preciso algumas vezes ir bem longe para sahir de 
sua esphera d'actividade ; demais, é preciso não vol
tar, senão muito tempo depois, para o theatro da epi
demia, onde poderia existir ainda algum resto etioló
gico. Taes são os preceitos prophylaticos a seguir em 
casos d'epidemia diphterica. A propriedade contagiosa 
da diphteria é realmente um facto da ultima evidencia. 
Está ahi para o provar a morte dos medicos que rece
beram o principio da doença nas suas relações mais ou 
menos frequentes ou prolongadas com os doentes con
fiados a seus cuidados. A questão deve estabelecer-se 
não mais sobre o facto, mas sobre o modo de conta
gio. 

É por inoculação, como pretendem Bretonneau e 
Trousseau, ou é por envenenamento miasmatico que 
se faz a propagação ? São estes os termos aos quaes 
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me parece dever reduzir-se o problema a resolver. 
Com o fim d'esclarecer a questão da inoculabilidade, 
alguns medicos, entre outros Trousseau, Reynal e Pe
ter, tentaram inocular, já nas amygdalas, já no lábio 
inferior, já na mucosa palpebral, a materia dipliterica. 
Felizmente não expiaram sua temeridade : os resulta
dos foram sempre negativos. Podemos já concluir que 
a diphteria não é inoculavel? Sem duvida que não, 
porque os experimentadores podiam não estar nas 
condições necessárias para que o germe supposto con
tido na materia diphterica se desenvolvesse nas parles 
em que foi inserido ; talvez mesmo a materia inocu
lada não encerrasse virus diphterico. Estas experiên
cias que tão caro podiam custar á sciencia, não lança
ram o menor raio de luz. A questão não deu passo 
algum. 

Abstracção feita d'estes, lia casos que provem a 
inoculabilidade da diphteria? Trousseau refere o facto 
d'uma mulher que, depois de ter amamentado seu fi
lho attingido d'angina diphterica, viu seu mamillo co-
brir-se de falsas membranas. 

Bretonneau menciona os factos seguintes: Herpin 
foi attingido d'angina pseudo-membranosa consecuti
vamente a um escarro que, n'um accesso de tosse, lhe 
lançou, sobre o orifício da narina esquerda, uma crian
ça que elle tratava. Gendron foi tomado de diphteria 
pharyngea immediatamente depois de receber nos lá
bios, no momento em que praticava a abertura da tra
chea, uma porção d'exsudaçôes diphtencas lançadas 
pelos exforços d'um accesso de tosse convulsiva. Não 
me parece que d'estes dous factos se possa concluir 
para a inoculabilidade da diphteria. Gendron confessa 
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que não recebeu nos lábios exsudações tracheaes, co
mo refere Bretonneau ; julga até ter sido contagiado 
por uma acção miasmatica. Attesta-o a sua carta inse
rida na Uuião Medica,, de 1860. 

Relativamente ao facto de Herpin, não parece que 
o escarro recebido por elle no orifício da narina es
querda, tenha determinado in situ um desenvolvimen
to de falsas membranas. E, não sendo assim, não vejo 
porque não admittir também um envenenamento mias-
matico. 

Os casos de Trousseau e de Lespine explicam-se, 
sem grande exforço, pela causa epidemica. Não con
sidero, portanto, como demonstrada a inoculabilidade 
da diphteria; também não posso repellil-a. Para uma 
decisão franca em tal materia, são precisos factos tão 
numerosos quanto concludentes. Ha dous factos de 
Bergeron que tenderiam a estabelecer a realidade d'esté 
modo de contagio ; porém o auctor não se julga aucto-
risado a concluir d'elles para a inoculabilidade e não 
serei eu menos prudente. O envenenamento por uma 
acção miasmatica, e„ portanto, pela via respiratória, 
parece-me mais provável que o modo de contagio pre
cedente. Todos os factos de contagio diphterico que 
existem na sciencia, podem explicar-se pela exhalação 
d'um miasma : não se pôde dizer o mesmo da inocula
ção. Estão, pois, justificados os meus conselhos rela
tivos ao contagio : evitar o contacto immediato, apesar 
de tudo, e a atmosphera que rodeia os doentes; por 
vezes é necessário fugir para bem longe com o fim 
de poder escapar ao raio contagioso e epidemico da 
diphteria. 

O sentimento do, medo deve ser inteiramente ba-
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nido. Todos sabem que as emoções moraes desempe
nham um importantíssimo papel na producção das 
doenças. Taes causas não devem entrar na pathogenia 
dos casos de diphteria communicada do filho á mãe? 
Os cuidados assíduos, prodigalisados pela mãe ao filho, 
as noites passadas á cabeceira de seu leito, os soffri-
mentos indizíveis que ella sente vendo soffrer tanto 
mais o que lhe é tão caro, devem occasionar uma fra
queza do systema associada a um estado d'erethismo 
favorável á receptividade contagiosa. As perturbações 
vivas e súbitas do organismo, quer em estado de saú
de, quer em estado de doença, podem ter os mesmos 
effeitos. Estas regras não se applicam ao medico. Sol
dado dedicado, muitas vezes martyr obscuro da scien-
cia e do amor de seus semelhantes, o homem da arte 
deve ficar em seu posto por todo o tempo que os in
felizes necessitarem d'elle, e desafiar atrevidamente o 
contagio, embora encontre a morte de Walleix e Gil
lette. Assim evitará o opprobrio e o desprezo eterna
mente ligados á memoria de Sydenham que, em 1665, 
fugiu diante da peste de Londres, dando um exemplo 
vergonhoso de que nenhum outro medico celebre era 
capaz. 

Que fazer para prevenir o desenvolvimento es
pontâneo da diphteria ? Como prevenil-a quando nada 
annuncia a sua vinda? Ser sempre fiel ás leis da hy
giene ; seguir os preceitos geraes apontados e evitar 
a poltroneria e a temeridade. 



^Profbylaxia ípmptomatica 

Esta expressão designa o conjancto de meios des
tinados a prevenir o desenvolvimento da diphteria em 
doenças já existentes. 

Feridas e ulceras 

Todas as feridas e ulceras devem chamar a atten-
ção do medico d'um modo especial. Toda a reserva na 
prescripção dos vesicatórios, dos cautérios, dos se-
denhos, das sanguesugas, das ventosas e mesmo das 
sangrias, deve ser recommendada, porque a propria 
picadura da lanceta pode revestir-se do exsudado. 

Se não podemos deixar de recorrer a estes meios, 
é de preceito deixar as feridas ou as picaduras o me
nor tempo possivel em contacto com o ar, porque a 
pratica cirúrgica aponta todos os dias a utilidade da 
sub-cutanisação das feridas e ulceras. Portanto, todas 
as soluções de continuidade offerecidas pelo doente de
vem ser assiduamente observadas durante e epidemia 
diphterica. 



Não havendo necessidade de as deixar suppurar, 
promova-se o seu dessecamento e prescreva-se um 
curativo por occlusão, se não lia indicação para as fazer 
cicatrizar logo. As feridas e ulceras são realmente 
portas abertas a todos os males. O organismo dilace
rado nos seus envolucros, deixa a descoberto o labo
ratório vivo em que elabora seus preciosos productos ; 
operação continua cujo mysterio, ou, pelo menos, a 
separação completa do mundo exterior parece ser a 
melhor condição de successo. 

Toda a perda de substancia é, por assim dizer, 
um órgão novo encarregado d'uma funcção nova. A 
lympha, o pus, os productos plásticos, são ahi forma
dos a expensas dos materiaes do systema, e as irrita
ções exteriores activam este trabalho anormal. As con
creções pseudo-membranosas figuram entre os pro
ductos mais vezes observados das feridas e das ulce
ras ; mas uma differença deve ser feita entre os coá
gulos plásticos ou inflammatorios e os coágulos diph-
tericos. 

Os primeiros, provenientes d'uma hypersthenia 
local ou (Turn excesso de vitalidade do conjuncto, não 
se acompanham habitualmente d'uma diminuição das 
forças, nem d'uma alteração molecular da membrana 
subjacente ao producto ; os segundos, signal d'uma 
atonia affectiva generalisada, estão ligados a uma es
pécie de gangrena molecular da membrana ou da ul
cera sobre a qual são segregados. 

Doenças propriamente ditas 

As doenças, como debilitantes, devem ser colloca-
das entre as causas predisponentes da diphteria. 
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A diphteria apparece muitas vezes como complica
ção ou epiphenomeno em muitos estados mórbidos, 
especialmente affecções de mucosas e febres eruptivas. 
Devemos, pois, dirigir para ellas toda a nossa atten-
ção, especialmente quando as partes superiores do ap-
parelho respiratório são atacadas. 

Havendo indicação real do emprego dos exutonos, 
ou dos vesicatórios volantes, é preferível desengorgi-
tar os órgãos por meio dos expectorantes. Se se tra
tasse d'uma febre grave, examinar-se-hiam frequen
tes vezes as partes que são sede habitual da produc-
ção das escharas, a fim de que a intoxicação tíiphte-
rica não viesse augmentar a fraqueza d'um doente já 
portador d'um estado tão serio. 

FIM 



PROPOSIÇÕES 

Anatomia. A placenta é da mãe e do filho. 
Physiologia. A imaginação desempenha um impor

tante papel nas funcções genitaes. 
Pathologia geral. O oedema tem por causa princi

pal uma lesão nervosa. 
Pathologia externa. 0 cancro infectante é causa 

da intoxicação syphilitica. 
Pathologia interna. A diphteria é uma doença 

primitivamente geral. 
materia medira. A materia medica não pôde ser 

fundada sobre a chi mica. 
Anatomia pathologica. A pseudo-membrana di-

phterira é um producto d'exsadaçao fibrinosa. 
Hygiene. 0 celibato involuntário é prejudicial ao in

dividuo, á sociedade e á religião. 
Medicina operatória. A tracheotomia não consti

tue o tratamento diphterico, mas sim o da asphyxia. 
Partos. Não ha causas simplesmente predisponentes 

d'hemorrhagia puerperal. 

Approvada Pôde imprimir-se. 
Doutor Souto o CONSELHEIRO DIRECTOR, 

Costa Leite. 
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