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ï Le souvenir, présent funeste, 
Ombre des biens que l'on n'a plus, 
Est du moins un plaisir gui reste, 
Après touts ceux qu'on a perdus. 

Du SEGUB. 

J O F F . 

0 AUCTOR. 



D. «ARIA JOAQUINA ALVES CARNEIRO 
Uma boa mSe é o idolo do seu sexo; é o 

objecto mais caro e sagrado da veneração 
publica e das mais doces emoções. 

(CONSBLHBMO l i . DE BASTO). 

EM TESTEMUNHO D'AMOR SINCERO E DEDICAÇÃO EXTREMA 

O F F . 

O AUCTOR. 

A MINHAS IRMÃAS 
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EH TESTEMUNHO D'AMOR FRATERNAL E MUITA VENERAÇÃO 

O F F . 

O AUCTOR. 



% > * * -£.̂ <3>J? 

A MINHA IRMAA 

) . EMILIA C A U D A ALVES FERREIRA DE LEMOS 

(s i tax) imwvwx) mwAAAa) ÃAmãa. mMim) kcJv) 

iamtax!» NJÛV& m\iè jàÃi^XWiu) toúiitíutò d xWxwm)-

'taxb. mwxiwxa imt) MAXX) JuwWuLa xle) AÃllxwxíUjaxJueii 

«) mJlutfu^xx!». m e l ai taxa) /cwjvveAxúxx) xxWa) à m w ) 

i*/w\kk) xxWlcmoJv) A) AeMon^J. 

civ) fe) ke)d«m«) taxwuwvYv) xxiwux) U«Jd«) Aa IYMAJ) 

luiwAxXj XXOAM) ka'xj, y xumKÀxjjïux A ^ i e ) rmxiAa xx) 

OFF. 

Y O AUGTOR. 

- * > ^ 



i • I 
i ira flgppp 
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MANOEL ALVES BENTES 
Oh! j'aime la reconnaissance! 
De tout bien c'est la pure essence; 
C'est une intime jouissance 
Que l'ingrat ne peut concevoir. 

E. FOUINBT. 

Faltaria sem duvida a um dever de verdadeiro 
reconhecimento, se, á frente d'esté trabalho, com 
que termino o meu curso cirúrgico e medico, não 
inscrevesse o nome de quem tanto contribuiu pela 
sua parte, para que eu podésse chegar ao ultima
tum do meu tirocínio escholar e ver assim reali-
sadas as minhas modestas aspirações. . 

Possa agora este singelo, mas significativo, tes
temunho do meu reconhecimento, provar ao Ill.m0 

Snr. Alves Bentes, que, se foram grandes e valio
sos os obséquios por elle dispensados, também do 
meu coração brota espontâneo e abundante o sen
timento da gratidão. 

O F F . 

O AUCTOR. Y 
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Guarda a fé e a esperança, 
Que, se no bem ha mudança, 
Também o softer tem fim. 

(GOMES D'AMOHIM, Cantos 
Matutinos). 

Depois de tantas privações e sacrifícios che
guei finalmente a vêr realisadas as nossas aspira
ções. Possa eu de futuro tornarte a vida mais 
alegre e amena: seja pelo menos esta a tua mais 
RIDENTE esperança. 

No entretanto aceita este mal sazonado fructo, 
colhido á custa de tuas e minhas fadigas e traba
lhos, porque isto ainda te 

@IFFllÍ©i . 

O teu sempre eonstante. 
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DR. AUGUSTO DE CARVALHO VASQUES DE MESQUITA 
Puisse cette témoignage de ma recon

naissance prouver, que mon cœur n'est 
pas ingrat. 

Do PASQUIER. 

III.™ e Exe.™ Snr. 

Não è simplesmente um dever d'amisade e parentesco, 
que me leva a fazer-lhe esta dedicatória; outros e mais pon
derosos são os motivos de similhante determinação. 

Admiro em V. Exe' o talento, reconheço a elevação de 
sentimentos nobres de que é dotado e experimento já desde 
muito a benevolência e inqualificáveis obséquios que se tem 
dignado dispensar-me. 

—ADMIBAÇÃO, RECONHECIMENTO, E GRATIDÃO— eis pois 
o triplicado fundamento, porque dedico a V. Exc* este li
mitadíssimo trabalho. 

Quizera eu agora, que o valor da minha these inaugu
ral fosse medida exacta da protecção e estima, que me teem 
sido dispensadas e que podésse attestar ao mesmo tempo, 
quanto V. Exc." se tem esmerado pelo meu progresso physico 
e moral. Baldado empenho porém è este, que só fora reali-
savel, se a minha deficiência não viesse enfraquecer o grão 
d'estas aspirações tão justas. 

Ainda assim, digne-se V. Exc.' aceitar o presente tra
balho, como um publico e espontâneo testemunho do meu 
mais puro e sincero reconhecimento, porque lh'o 

OFFERECE, DEDICA E CONSAGRA 
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AO SEU DIGNÍSSIMO PRESIDENTE 
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sa. ÁNTONIO mmm imim 
LENTE DA 8 . ' CADEIRA NA ESCOLA MEDICO-CIRIRGICA DO PORTO 

Permuta V. Eocc.*; que, ríuma das paginas d'esté 
imperfeitíssimo trabalho, inscreva o nome de meu sá
bio mestre; não como uma recompensa da protecção 
dispensada, mas como um modesto testemunho do meu 
muito reconhecimento e admiração pelas nobres e ele
vadas qualidades moraes e scientificas, que tanto o 
nobilitam e singularisam. 
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EM TESTEMUNHO DE AMISADE SINCERA E MUITA GRATIDÃO 

O F F . 

\ 

D. CLARA ISABEL ALVES FERREIRA 
EM TESTEMUNHO DE VERDADEIRA AMISADE 

E VENERAÇÃO 

VOFF. 
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Aux... arais 
Mon cœur ne saurait se fermer 
Toujours vieux pour les reconnaître ' 
Toujours jeune pour les aimer. 

I.AjiAimst;, ouvres comp. 

EH TESTEMUNHO DE VERDADEIRA AMISADE E RECONHECIMENTO 

OFF. 

O AUCTOR. 

AOS MEUS CONDISCÍPULOS 
UM ADEDS DE PUNGENTE SAUDADE E DE ETERNA RECORDAÇÃO 

OFF, 

O AUG TOR. 
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DA FEBRE EM GERAL 

PRELIMINARES. DEFINIÇÃO 

Lógica definitio febris dari non potest: hinc pro 
idea febris explananda descriptif» rhetorica potins 
requiritnr. 

(HlLSEBRAND) 

A febre i ê um estado pathologico tão frequen
te, tamanho o interesse que a ella anda ligado, ao 
mesmo tempo que com tanta facilidade podem ser 
reconhecidos muitos dos phenomenos porque ella 
se revela e que tanto a caracterisam, que certamen
te devia despertar e attrahir em todos os tempos 
a attenção dos observadores. 

E com effeito, desde que a medicina sahiu do 
dominio da poesia e do sacerdócio, desde que esta 
sciencia se tornou o objecto d'uma observação e 

1 Febre ou estado febril são dons termos, qne no decurso d'esté trabalho serSo 
por nós empregados indistinctamente, porque os consideramos synonymos; sendo certo 
todavia, que julgaríamos este ultimo preferível, visto qne d'esse modo se evitaria toda a 
confusSo possível com as—febres ou pyrexias—. 

2 
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prática espeoiaea,. a febre eomeçom também desde 
logo a ser observada e eommentada. Não é pois 
de recente data, que os homens da sciencia se tem 
dedicado ao seu estudo; muitos e valiosos trabalhos 
existem desde tempos remotíssimos sobre este as
sumpto medico, sem que todavia se tenha até hoje 
conseguido lograr uma definição irreprehensivel e 
exacta d'esté estado pathologico. Porque, se mui
tas tem sido as theorias, por meio das quaes se tem 
tentado explicar a natureza da febra & que não. tem 
sido mais do que o reflexo, a applicação dos sys-
temas medico-phylosophicos reinantes e um resul
tado do desenvolvimento scientifico contemporâ
neo, a sciencia actual, não obstante os immensos 
progressos que ultimamente tem conquistado, ain
da não pôde proferir a tal respeito a sua ultima 
palavra. 

Effectivamente, uma boa definição de febre, 
posto que á primeira vista o não pareça, é todavia 
cousa por tal forma espinhosa, que, não obstante 
a sagacidade e esforços, d© tantos medicos, ainda 
se não pôde até hoje conseguir. É que tal defini
ção envolve necessariamente o conhecimento da 
essência, da natureza intima d'esté estado patholo-
gicof e nós sabemos que, na generalidade dos ca
sos, a essência das cousas nos escapa completa
mente á nossa observação, e estudo. 

Muito longe seriamos levados, se. tentássemos 
enumerar e criticar todas as definições de febre, 
que se vêem escriptas nos livros de pathologia; 
árduo e improfícuo trabalho porém seria esse, a 
quepor, ceçtp, nos, não entaegaremps^ Hnfitandornos 
tão somente a procurai? escolher d'entre todas ellas 
a base que mais segura nos parecer para e^befe*. 
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.©ww»»'a defmição qiae. adoptam*^ mm taefom 
termos a louca pretensão de a considerai isempta, 
de, defeated a imperfeições* 

KQSS prweiros, tempos, da seieiicia, QSS medicos 
nia e^becend® o não tendo a saa disposèção ou* 
troxmm par mãe reoonbecer- a. existência da ter-
ba?e> Hmitavam-Sje. a applicar & mão sobre diffèren-, 
tes, parte do corpo doa mm doentes; e segurada a* 
smmq&M m$eémé> que este órgão Itea fornecia,, 
assim affirmavaia ou negavam a ©xktençia. da te> 
bro. A ekvaçã© da temperatura era portante para, 
ejlta o facte» capital, tfdvea a único., <pej Ibes rev<$* 
lava a existência da iifepst 

Mais tarde, porém as alterações dos movimenr 
tes do corarão, foram oansiâeradas,, ©orna o phe?. 
nooiena mais importante para a determinação do. 
estado febril, E Boerbaave* tendo para si que, i 
calot animal tinha a sua origem principal © uniea, 
no attrite do sangue contra as paredes do coração 
e dos vasos» foi quem maia importância eonçedeui 
á frequência dos movimentos d'esté órgão; austen« 
tando que. o excesso do ealer animal nas doenças 
febris ora decido í aoeeíeração dos movimentei 
do sangue, e aos attrites por elle f^pcrimenteâas, 
em toda a arvore circulatória. 

Mas es progressos da pbysjologia moderna» 
vieram dar um desmentido snlemne ás idéas d© 
Boerhaave, relativas á produoção do calor animal} 
ao mesmo tempo que a patbologia se enearregon 
por seu lado de provar, que, se ê certo que as ai? 
terações da circulação devem ser tomadas em aJU 
guma consideração para por meio d'ellas avaliar
mos Q gráo, a intensidade, do estado febril, não é 
todavia este» inacção qne nos bade fornecer os mais 

* 
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preciosos dados para o conhecimento e determina
ção da febre. 

Por outro lado, o facto demonstrado por Ga-
varret e por todos os pathologistas subsequentes, 
de que o thermometro, mesmo durante o período 
ou episodio do frio nas febres intermittentes, ac
cusa uma elevação de temperatura, quando então 
o pulso se conserva geralmente quasi normal, ê 
sem duvida já de per si uma resposta formal e di-
recta á opinião de Boerbaave, o qual dizia:— nDans 
toute fièvre, produite par des causes internes, le fris
son, la frequence du pouls et la chaleur se présen
tent, â des degrés variables, à différentes êpoches de 
la fièvre; mais de ces trois phénomènes, la frequence 
du pouls seule se presente à toutes êpoches de la 
fièvre. » Além d'isso tal opinião cáe ainda diante 
d'est'outro facto d'observaçao clinica — que nas 
creanças sãas ou doentes, o pulso é muito mais 
frequente do que nos adultos; e todavia a tempe
ratura normal ou mórbida d'uns e d'outros é quasi 
idêntica—. 

Muito ao contrario pois das idéas de Boerbaave, 
©fundados na auctóridade de quasi todos os patho
logistas modernos, affirmaremos que:—a elevação 
da temperatura é o elemento essencial, e mais con
stante do estado febril; porque, qualquer que seja 
a sua forma, o seu typo, duração, phases, alterações 
concomitantes dos sólidos e dos líquidos, a febre 
marcha sempre acompanhada do augmento da ele
vação do calor geral: de tal sorte, que o seu phe-
nomeno caracteristico, fundamental, consiste n'uma 
alteração de calorificação—. 

D'esté modo e rejeitando quasi todas as defini
ções, dadas pelos antigos, umas por incompletas, 
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por defeitosas outras, direi coin alguns medicos 
modernos:—a febre ê um estado paihologico, essen
cialmente caracterisado pelo augmento das combus
tões orgânicas e pela elevação da temperatura; e 
secundariamente por outras perturbações funccio-
naes-r-r<. 

E se acrescentarmos, que estas diversas per
turbações devem ter uma certa duração, evitare
mos d'esté modo a confusão do estado febril com 
muitos outros estados, dando ao mesmo tempo uma 
idéa, suficientemente clara e explicativa d'esté phe-
nomeno para o podermos reconhecer todas as ve
zes que elle se nos apresente. 

Mas se, como dissemos, é difficil apresentar 
uma definição exacta de febre, que satisfaça a to
das as exigências, e se por este motivo tivemos que 
enumerar alguns dos principaes symptomas, por
que ella se nos revela, para assim mostrar, o que 
ficávamos entendendo por similhante estado, nem 
por isso deixam de estar sufficientemente bem estu
dados e conhecidos muitos dos caracteres ou phe-
nomenos, porque habitualmente se nos dá a co
nhecer. E para maior facilidade e clareza d'exposi-
ção dos phenomenos febris, a que vamos proceder, 
reduziremos a cinco cathegorias ou classes as dif
férentes alterações ou perturbações, a que a febre 
pôde dar logar:—perturbações de calorificação, de 
circulação, de respiração, de nutrição e das secre
ções, de innervação. 



PRIMEffiA PARTE 

i 

.PËBTimfiÀÇÔÉS ÛE CALÛRIflÊÂÇÂO 

De todos û% pheaomeftos.) que se -mostram e 
observam no estado febril, D primeira, e mm.fi con
stante e aquelle que nos parece dever oeeupar o 
ptimeiro logar entre todos os .outroe, a que a febre 
pôde dar origem, è sem duvida alguma a modiÊ-
o^ão^ que e&periménta a temperatura normal ou 
ph^siologica do corpo humano* Antes porém de 
descrever as perturbações, que o estado febril pôde 
arealisar n'esta importante funcção da calorificação, 
4 conveniente e util apresentar, ainda que muito 
fugitivamente » algumas considerações physiology 
éas^ que soak strietas relações possam ter com o 
ponto de doutrina, de que agora nos oceupamoSi 

Qs animaes e particularmente o homem apre-
MfmM) «aai virtude da sua erganisação e debaixo «da 
Mkienoia da vida, u » cer-to numero de pbenome-
nos que á primeira vista pareceria deftekos &6s 

http://mm.fi
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considerar, como não estando sujeitos á influencia 
e império das leis physicas. D'esté numero e or
dem de phenomenos ê sem çontradicção alguma a 
existência do calor animal. 

Este calor, que no homem oscilla entre limi
tes,muito restrictos áquem e além de 37° centígra
dos, permitte-lhe supportar os rigores do inverno, 
bem como os ardores do estio, passar em algumas 
horas e até mesmo em alguns minutos d'um sol 
abrazador ás mais altas regiões da atmosphera, 
onde o frio se faz sentir com a mais forte intensi
dade. N'uma palavra, é por este calor próprio... 
por este calor que não oscilla com a temperatura 
do meio ambiente, que o homem é de todos os ani-
maes o único cosmopolita e que por conseguinte 
pôde em tempos successivos e em logares remotos 
arrostar, quer os ardores do sol equatorial, quer 
os frios mais intensos da zona frigida. 

Qra uma faculdade tão notável, Como esta, é 
notável tanto mais, quanto se reconhece ser o ho
mem o único ente da creação, que a possue em Ião 
elevado gráo, por certo que em todos os tempos 
devia chamar a attenção dos philosophos e dos me
dicos para a explicarem. E se a historia das scien-
cias naturaes nos mostra, que effectivamente os 
physiologistas de todos os tempos e de todas as > 
idéas empregaram os seus maiores esforços e sa- ; 
gacidade para a explicação d'esté phenomend do 
calor animal, é certo todavia que as suas tentati-) 
vas ficaram por muito tempo infructiferas, pois que c 
foi só pelos fins do século 18.°, que este problema ; 
dei;physiologia pôde ser resolvido satisfatoria
mente pelo celebre e immortal reformador da chi-
mica moderna. oiríâvibui r r ^ 
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Effectivamentè, a théoria proposta por Lavoi
sier para explicar a producção do calor animal, 
parece ainda hoje a mais completa e racional que 
a sciencia possue. E se os trabalhos e observações 
dos physiologistas subsequentes a tem modificado, 
mostrando e destruindo algumas das suas imper
feições e inexactidões, é certo ainda assim que esta 
theoria permanece a mesma, pelo que diz respeito 
á sua parte essencial e fundamental. Os actos Ínti
mos da nutrição, que se passam no mais recôndito 
do nosso organismo, os actos de assimilação e de 
desassimilação, são com effeito para nós a fonte 
mais abundante e poderosa, senão porventura a 
única, do calor animal. 

Ora, entre as actividades funccionaes do corpo 
humano, umas tendem a elevar ou conservar no 
mesmo nivel esse calor animal; emquanto que ou
tras tendem pelo contrario a abaixal-o, a diminuil-o. 
No estado physiologico estas forças ou elementos 
antagonistas de augmente e diminuição de calor 
compensam-se de modo a produzirem e a conser
varem sempre constante a temperatura normal do 
homem. Uma falta porém de equilibrio entre estas 
forças contrarias, cuja potencia respectiva ainda 
não tem sido sufficientemente calculada, dá-nos a 
explicação da elevação ou do abaixamento da tem
peratura, que se observam nas doenças. 
' M a s a elevação da temperatura não tem sido 

considerada por todos os medicos, como o pheno-
meno capital do movimento febril; chegando al
guns auetores, aliás notáveis, a sustentar que a 
temperatura se conservava sempre constante, qual
quer que fosse a idade do individuo, o sexo, a con
stituição, etc.; quer o individuo estivesse no seu 
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estado de saude ou affeetado de doença». *Z& tem
perature du corps, diz Roger, est à peu prés inva
riable, cJwz tous les hommes jeunes ou vieux, forts ou 
faibles, sains ou malades, en été comme enhiver, dans 
les climats les plus opposés Les indications de 
l'application du calorique à l'organisme ne sauraient 
<etm puisées dans la consideration de la température 
inteneurteffective,thermomatriquementobtenue}puis
qnm elle est la même dans toutes les conditions* » 

Comtudo não obstante toda a auctoridade do 
medico, a que alludimos, é forçoso confessar, que 
esta singular opinião em nada vem destruir a nossa 
■convicção, de que a alteração da calorificação, em 
todo o movimento febril, é um áacto irrecusável, 
que a observação clinica diariamente nos está for
necendo e confirmando; devendo de mais a mais 
acrescentar, que as indicações thermometricas po
dem ser muito úteis—algumas veees mesmo indis
pensáveis,—quando sabemos interpretabas conve
nientemente e segundo as regras, que para isso a 
«ciência nos prescreve. 

Vêse pelo que precede, que a calorificação, 
«eiado uma das funcções que primeiro e principab 
mente se altera, desde que a febre se manifestei, é 
por conseguinte também para ella que o roedioo 
deverá dirigir toda a sua attenção, investigando 
minuciosamente e com todo o cuidado, quaes as mo
dificações porque a temperatura vai successiva
mente passando, nos diversos períodos os* stadios 
do movimento febril. 
i. , E ainda que alguns medicos tenham posto em 
duvida a utilidade do emprego do thermomètre 
para julgar das alterações da calorificação nas doen
iça» febra», sustentanáo alguns «fine le thermomètre 
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'm ûmsmrak■ %/ue um idée imperfaiie de V elevation 
vmme de la vkaïeur et serait tovi û fait impropre à 
faim mppr&âer les autres modifications que elhpre
seœfe» % nós diremos pel© contrario, que actual
mente por ninguém podem ser negados e desco
nàecMos os relevantes serviço» que o tnermome
trô nos pôde prestar na pratica medica, como sen
do o único instrumento capaz de no® fornecer da
dos preciosos e seguros para bem avaliar o gráo 
de intensidade da febre, evitando por esta forma 
muitos egraves erros, que, sema intervenção doeste 
instrumento necessariamente seriam commettidos, 
•em pura perda, e descrédito da scieacia e mani
festo perigo para os doentes. 

Mas em primeiro Jogar: qual a temperatura 
normal d© corpo do bornent, como e onde devere
mos nós applicar o thermometro, para colhermos 
dados ti® preciosos que só elle nos pôde ministrar? 

É o que passamos brevemente a expor. 
jà temperatura do homem tem sido objecto de 

reiterados trabalhos e observações; e os resultados 
obtidos, se bem que em geral se possam dizer m 
mesmos, offerecenu todavia algumas vezes difieren
<ças, cuja explicação se poderá talvez encontrar nas 
diversas condições dos individuo s observados, nos 
atooáos d'explorafeao postos em prática, na maior 
<©u menor perfeição dos instrumentos e no legar 
«tefie se faz esta exploração. Podemos comtado di
»er., que a anedia da temperatura normal Ou phy
iaaologksa do homem, na idade adulta, oscilla entre 
limites anuito restrictos áquem e alem de 37° cen
tígrados; querendo, ÍBIO obstante, alguns physio

* titSfrsftéía, âifeorfe 'do fe *fiè«e. 
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lo'gistas que nas creanças a media da temperatura 
seja apenas de 36°: o que está longe de ser con
firmado por bem dirigidas observações e experiên
cias, para esse fim intentadas. Se pelo que toca ás 
creanças, a observação mostra que ellas podem ar
refecer muito mais rapidamente do que os adultos, 
é isso devido ao seu pequeno volume e a muitas 
outras circumstancias, que fora já agora supérfluo 
e ocioso enumerar, sem que por isso a media da 
sua temperatura deixe de ser de 37° centígrados, 
pouco mais ou menos. *«*»*«» aboM»? *.( \ 

Em quanto ao logar de applicação do thermo-
metro, pôde e tem variado segundo os diversos 
observadoresj que d'esté instrumento teem feito 
uso e segundo o fim que se tem em vista. Assim-^-
a axilla, a boca, o recto, a vagina—são os logares, 
em que geralmente se costuma applicar o thermo-
metro; sendo comtudo a cavidade axillar e bocal 
as duas partes, a que dariamos preferencia, pela 
facilidade e promptidão com que sempre podere
mos proceder a taes explorações, seja qual fôr o 
sexo e condição dos indivíduos observados. 

Devemos ainda notar, que n'este ultimo caso a 
observação thermometrica na cavidade bocal dá 
resultados muito menos exactos, do que sendo feita 
na cavidade axillar, visto que na primeira a tem
peratura está muito mais sujeita a variar, não só 
pelas correntes d'ar que a atravessam, mas ainda 
também pela refrigeração, causada pelo ar que 
passa através das cavidades nazaes e pharingea 
quando porventura o doente respira pelo nariz. 

Em todo o movimento febril nota-se: — que a 
temperatura se eleva mais ou menos rapidamente 
até um certo gráo, depois conserva-se estacionaria 
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por algum tempo, para mais tarde tornar a ele
varse (periodo agonico), ou a descer; e n'este ul
timo caso umas vezes muito rapidamente, outras 
vezes por uma serie de ondulações e oscillações 
graduaes e progressivas. O que nos leva a consi
derar em todo o estado febril, bem caraeterisado, 
três períodos ou stadios—periodo de augmente ou 
inicial, periodo d'estado e periodo de terminação. 
•:... . . :■ . .  '   ; . . ■ • . ■ : ■■ O8OÍ0O S 

§ 1.° Período inicial ou de augment o 

y . I . .   . '  . t 

i Este periodo que marca o começo do movi
mento febril, apresenta uma duração muito variá
vel, não só em relação ás diversas doenças em que 
se considera, mas também porque só muito exce
pcionalmente é que nos será possível assistir desde 
o principio á completa e inteira evolução d'um fa
cto pathologico qualquer. 

; Em todo o caso porém acontece, que umas ve
zes a temperatura sobe rapidamente até ao gráo 
mais elevado que ella deve attingir, no curto espaço 
d'algumas horas e quando muito n'um dia: outras 
vezes a temperatura sobe mais lenta e gradual
mente e só attinge a sua maior elevação n'um in* 
tervallo de tempo variável, mas que poderá ser 
comprehendido talvez entre 3 e 7 dias, pouco mais 
ou menos. tgq ûiadxxtBî 

Nas pneumonias, nas anginas, erysipelas, etc\ 
o thermomètre pôde desde logo elevarse dentro de 
poucas horas a 3 9o e 40° centígrados; em quanto 
que na febre typhoide a ascensão thermometricá 
é gradual e lenta, ainda que sempre constante: isto 
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é> »ã<» oteteïîte a remissão madsutina, o cábr d'um 
dia ultrapassa sempre o do dia antecedents. 0 theis 
memeisra aóbe «a* geral, na febre typhoides> gráo 
e meio por dia;: mass como a remissa.® matutina, é 
habibajalmentie de dmw decimas de gráo,. a diffem* 
ç& effectiva da temperatura d'uma tard© para a tarda 
do dia. aMeoedemte é apenas- díum gráo, VÍIMI© por 
esta. fífarma o thermometro a iadieaoMXQS. uma as* 
censão gradual regular, interrompida em cada ma
nhã por uma remissão igualmente regular. 
• Assina pois a temperatura eleva-se; e esta ele

vação é o facto constante e característico d'esté 
período d'augmento: chegando porém ao seu ma
ximum a temperatura experimenta um leve abai
xamento para immediatameMe tornar a. subir d® 
moro; e esta nova elevação, que persiste quasi a 
mesma por um intervaUo de tempo mais ou menos 
longo constitue e toma o nome de periodo d'estado, 
de que passamos desde já a aceupar-nos. 

§ *..* Perlado «I'esstiMlo 

Para podermos descrever todas aa modifica
ções, que a temperatura pôde experimentar n'est© 
periodo, fora mister passar em revista e percorrer 
todas as moléstias febris, de que temos conheci
mento; pois que só d'essa forma é que seriam com
pletamente mencionadas todas as particularidades, 
que ella pôde revestir. Não obstante porém, dire
mos d'uma maneira geral que este periodo pôde 
durar desde algumas horas—-como se observa nas 
febres intermittentes simples, febre ephemera, etc, 
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m*atá tre»« eiiico semanas--assim ©oro» aconteee 
na febre typhoid©—-.. 

Oomtudo a temperatura,, ateste período, não s© 
conserva, sempre invariavelmente no mesmo nivelf; 
pelo contrario experimenta, habitualmente uma se» 
rie de oseillações para mai» e para menos^-oseil-* 
ïaçëes, euja amplitude não excede muitas vezes 
ura gráo centígrado'. 
e È certo com effeito quey sem fallar em outras 

variações que a temperatura pôde sofrer duraste 
o período d'estado, e que estio dependentes do gé
nero ou ©specie de doenças, em que a febre se pode 
manifestarr sem duvida que haverá, quasi sempre 
a notar uma remissão matutina, maia ou menos 
pronunciada e considerável;, d'onde resulta que a 
temperatura apresentará um typo rémittente q«©~ 
tidianor o que implica necessariamente a idéa da; 
existência de osxauações thermometries» apreeia* 
veis, como precedentemente indicamos. b 

Alguns pathologistas ha porém, que, nã© que
rendo reconhecer a existência d'estas oscillaeõe» 
ou remissões, de cp& acaba de fallary ehegam a af-
firmar que em certas moléstias febris, ainda qu© 
em pequeno numero, a temperatura conserva-se 
constante e invariável durante todo este período; 
o que por outro lado nos deveria levar a supper,, 
segundo os mesmos auetores e nomeadamente Spiel-
mann, uma extrema gravidade ©u sérias compli
cações na doença febril,- em que esta- cireuffistamfe 
©ia se verificasse. 

Comtudo somos de opinião -r que esta asserção 
é menos fundamentada e que não ha facto alguu* 
clinico, bem averiguado, que a possa comprovar; 
devendo desde já declarar muito terminantemente, 
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que não partilhamos a opinião, de que haja, no ri
gor da expressão, uma febre contínua: opinião, 
baseada na muita auctoridade de Monneret, que a 
tal respeito se exprime do modo seguinte:—«.Plus 
la fièvre a d'intensité, moins la remittence est mar
quée. Toute fois nous maintenons que, même dans 
ce cas, l'accélération du pouls et la chaleur diminuent 
et s'accroissent aux heures, que nous avons indiquées. 
Un nombre considerable d'observations, faites avec la 
montre à secondes et avec le thermomètre ne nous 
laissent aucun doute à cet regard. On peut donc éta
blir, comme proposition trés-general, qu'il n'existe 
pus de fièvre réellement continue et qu'elle offre tou
jours quelque remittence dans le stade dufastigium. » 

No periodo d'estado, o calor febril, a accelera-
ção do pulso e a excitação de todo o apparelho 
sanguineo, as perturbações do systema nervoso, 
n'uma palavra, todos os phenomenos porque ordi
nariamente se nos revela a febre, tem adquirido 
todo o desenvolvimento e intensidade, que devem 
attingir. E uma febre intermittente simples, mo
derada, no seu periodo ou stadio de calor, póde-
nos representar muito fielmente o quadro clinico, 
que apresenta um febricitante, em que a febre tem 
chegado ao periodo, de que nos estamos occupan-
do:—calor extremo da pelle, fluxo de suor mais 
ou menos abundante, turgencia da face e de todos 
os capillares sanguineos, diminuição das forças, 
principalmente dos membros, sede intensa e viva, 
anorexia mais ou menos completa, urinas carrega
das, raras e sedimentosas, taes são em geral os 
symptomas do periodo d'estado—. 
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§ 3.° Período de terminação mmiï 
■  '*• lei 

\  • . ■ ■ ■ ■. • 

Este ultimo periodo apresenta variações e par
ticularidades différentes, conforme a terminação é 
favorável ou fatal. «OOJ. 

Descreveremos pois em separado cada uma 
d'estas duas formas de terminação. 

A. TERMINAÇÃO FATAL.—Umas vezes a tempe
ratura febril augmenta ainda depois do fastigium; 
ao mesmo tempo que o pulso se torna cada vez 
mais frequente e fraco, a respiração mais rápida, 
o delirio, se perventura existe, tornase mais con
tínuo, as secreções mais raras e menos abundan
tes, as mocosas e a pelle mais sêccas e ardentes e 
as forças do paciente enfraquecidas até o ultimo 
ponto. Outras vezes porém apparece um suor frio, 
o resfriamento tornase geral, sem que todavia o 
calor interno tenha diminuído, os membros acham
se na resolução completa, o pulso apenas perceptí
vel, e o doente morre assim no collapso. 

•:■■.■ Dhst^do 
B. TERMINAÇÃO FAVORÁVEL ou DECLINAÇÃO.—A 

declinação da febre ou a passagem da temperatura 
febril para a temperatura normal pôde ter logar 
ou effectuarse principalmente por duas maneiras 
diversas, que passamos a mencionar. 

I.8 Umas vezes a diminuição da temperatura 
febril é lenta e progressiva, gastando para chegar 
ao seu algarismo physiologico um numero de dias 
mais ou menos considerável, segundo a diversi

3 

• 
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dade das doenças em que o estado febril se consi
dera. Em taes casos, a temperatura conserva-se, 
como que estacionaria, durante um' certo tempo, 
para depois começar a diminuir pouco a pouco, 
mas d'uma maneira contínua. 

2;° O segundo modo porque se estabelece a de
clinação é* inteiramente différente do primeiro. A 
diminuição do calor febril, bem longe de ser lenta 
e gradual, é pelo contrario repentina e de pouca 
duração; e a tal ponto, que em certos casos espe-
ciaes dentro do espaço de 48, 36, 24, 12 boras a 
temperatura se acha outra vez e novamente redu
zida ao seu estado normal. 

Este modo de terminação da febre, verificada 
d'uma maneira tão rápida, como quando a termi
nação se opéra em quatro horas—febres epheme
ras—não foi sempre admittido por todos os medi
cos; o que, não obstante, não deixa por isso de ser 
menos certo, ao mesmo tempo que nos não deve 
surprehender, que isso assim succéda. 

Pois não é certo também e não sabemos nós, 
que, nas doenças que repentinamente se desenvol
vem e que portanto não são precedidas de prodo-
mas, a passagem da temperatura normal á tempe
ratura mórbida ou febril se effectua igualmente 
d'uma maneira tão rápida, que o período d'incre- " 
mento deixa muitas vezes d'existir ou pelo menos 
de ser clinicamente apreciável? 

Porventura não são tão frequentes os casos, 
em que o individuo no pleno goso da sua saúde, 
não passa repentinamente e sem transição notável 
ao estado de doença e porventura uma das mais 
graves? Se assim é, se assim tantas vezes acontece, 
como não é dado duvidar, que muito é pois que a 

• 
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temperatura febril passe também d'uma maneira 
rápida e quasi thermometricamente inapreciável, 
sem gradações notáveis, ao gráo physiologico, 
áquella temperatura anterior ao desenvolvimento 
da doença? 

Fecharemos este artigo dizendo, que é muito 
difficil prever, quando a febre se acbe no periodo 
d'estado, qual o modo de declinação que a tempe
ratura seguirá até chegar ao seu estado physiolo
gico. Comtudo pôde dizer-se d'uma maneira geral, 
que, se a temperatura attinge desde logo e em pou
co tempo um gráo elevado, se essa elevação é con
siderável, se se trata, sobretudo, d'uma pneumonia 
franca por ex., o medico poderá com muitas pro
babilidades esperar por uma declinação repentina 
e de pouca duração; se pelo contrario a tempera
tura gastar um numero considerável de dias até 
chegar á sua maior elevação e se depois o periodo 
d'estado se prolonga por muitos dias, sem que no 
movimento febril se notem remissões considerá
veis, em taes casos é muito de crer, é até muito 
provável, que esta declinação se effectuará d'uma 
forma lenta e gradual. 

N'este ultimo caso, o typo da febre muda; e de 
contínuo que até então era transforma-se em ré
mittente e até mesmo em intermittente; de sorte 
que a temperatura que de manhã se encontrava ou 
observava quasi normal, de tarde pôde elevar-se 
um ou dous gráos acima do algarismo physiolo
gico. Mas pouco a pouco, estas exacerbações ves
pertinas vão successivamente diminuindo e a tem
peratura volta assim, ao que ella deve ser no es
tado normal. Este modo de declinação observa-se 
frequentemente nos casos graves de febre typhoide. 
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PERTURBAÇÕES D.E CIRCULAÇÃO 

■ . ■ " ' ; . j g .-••■•' " & 

A frequência do pulso, effeito immediate e eon | 
seguintemente indicio infallivel da acceleração dos 
movimentos do coração, é, immediatamente depois , , 
da alteração da calorificação, o caracter mais sa
liente e significativo do estado febril; e que, desde / 
a mais remota antiguidade, tem fixado a attenção 
dos medicos para a determinação da febre. 

E se não é exacto concederlhe, como Bóer , 
haave, uma importância preponderante e exclusiva 
para avaliarmos pelo pulso a existência e a inten
sidade da febre, visto que muitas e variadas cir ' 
cumstancias o podem accélérai, independentemente i 
de todo o movimento febril, não poderíamos por 
certo despresar, sem grave prejuizo e erro, os va
liosos esclarecimentos, que a exploração e exame 
do pulso nos pôde fornecer. Como porém a acce
leração das contracções do coração está dependente 
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por um lado d'uma elevação directa da tempera
tura, por outro lado do augmente ou da accumu-
lação dosproductos das metamorphoses que se pas
sam no organismo enfermo e finalmente da influen
cia nervosa, que sobre este órgão actua, não é per-
mittido esperar do conjuncto d'esta*s e de outras 
condições, a que estão sujeitas as contracções car
díacas, uma mutua e exacta correlação entre a ele
vação da temperatura e o numero e frequência das 
pulsações arteriaes. 

A propria observação clinica de todos os dias 
mostra-nos com effeito, que umas vezes o pulso 
pôde accelerar-se n'um estado pathologico apyre-
tico; em quanto que n'outros casos poderá tornar-
se mais lento e vagaroso, do que no estado phy-
siologico, quando mesmo o thermometro nos esteja 
demonstrando irrecusavelmente uma elevação de 
temperatura das mais consideráveis. 

Mas na grande maioria dos casos, o numero 
das pulsações augmenta, quando a temperatura se 
eleva, para diminuir depois de novo de sua fre
quência, quando o calor febril abate e desappa-
rece. E d'esta forma a exploração e exame do pulso 
ainda fica sendo para nós, depois do exame das al
terações da temperatura, o meio mais seguro, ao 
mesmo tempo que mais commodo e prompto, para 
o medico poder com muitas probabilidades affirmar 
ou negar a existência de febre n'um dado-indivi
duo. 

A frequência pois das pulsações do coração 
constitue um dos pontos mais importantes da se-
meiotica d'esté órgão; sendo que offerece ao mes
mo tempo um grande interesse physiologico e pa
thologico, visto que esta qualidade só de per si 
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pôde indicar-nos com segurança o estado da circu
lação em toda a arvore circulatória. 

Para avaliar e apreciar o numero dos movi
mentos cardiacos, podemos simplesmente limitar-
nos a contar o pulso com um relógio de segundos 
na mão; visto que, no homem são ou doente, em 
geral ha sempre uma pulsação arterial correspon
dente a cada systole ventricular. É este o meio 
mais commodo e fácil de avaliarmos a frequência 
das pulsações cardiacas e que, desde que foi intro
duzido na prática medica, não tem deixado desde 
então de ser posto em prática, por todos os obser
vadores. 

Mas para que o exame do pulso nos possa ser
vir d'algum proveito e utilidade, na determinação 
da febre, é mister, é inteiramente indispensável, 
que saibamos previamente, qual 0 numero das 
pulsações, que no estado physiologico se obser
vam nas diversas epochas ou idades do homem, a 
fim de que, ignorando-o, não vamos porventura 
considerar, como febril ou anormal, o que é sim
plesmente physiologico e vice-versa. 

Ora, das observações e trabalhos dos physio-
logistas mais notáveis resulta, que d'uma maneira 
geral as pulsações cardiacas diminuem de numero 
desde os primeiros tempos da vida extra-uterina 
até á idade adulta, para se tornarem um pouco 
mais frequentes na velhice l. Assim, segundo Leu-
ret e Quetelet, a média das pulsações arteriaes nos 
diversos períodos da vida são como se seguem:— 
136 pulsações durante os primeiros dias consecu
tivos ao nascimento, 88 desde este tempo até aos 

1 Longet, pag. 807 e 808, 
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seis annos, 78 dos dez aos quinze, 70 dos quinze 
aos vinte annos e 74 na velhice. 

A frequência porém não é certamente o único 
caracter, que pôde apresentar o pulso febril; por
que, ao mesmo tempo que elle adquire esta quali
dade, o systole arterial pôde também executar-se 
com mais rapidez e d'esté modo o pulso tornar-se 
veloz: frequência e velocidade são com effeito as 
duas qualidades, que principalmente apresenta o 
pulso febril e que podem mais seguramente, do 
que a desigualdade, a intermittencia, etc., denun
ciar ao clinico a existência da febre. 

Em quanto ao coração nota-se, que a activi
dade d'esté órgão modifica-se variavelmente na fe
bre, não só em relação á frequência, como acaba 
de ser ponderado, mas ainda relativamente á força 
e rythmo de suas contracções. E assim que, umas 
vezes se observarão as contracções d'esté órgão 
mais fortes e intensas, os sons e o choque por elle 
produzido contra as paredes thoracicas mais enér
gicas; em quanto que em outros casos a diminui
ção na força das mesmas contracções, coincidirá 
com uma temperatura febril muito elevada. 

Por conseguinte, o que se pôde a este respeito 
avançar de mais geral, é que, na maior parte dos 
estados febris, no momento em que a febre começa 
a desenvolver-se, a frequência das contracções do 
coração coincidirá com o augmento da força e in
tensidade das mesmas; mas no curso ulterior da 
febre, aquella força e maior energia das contrac
ções desapparecem para serem substituidas por 
qualidades ás vezes inteiramente oppostas. 

Finalmente deveremos ainda mencionar, que 
as modificações da circulação capillar peripherica 
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formam ou constituem um dos phenomenos obje
ctivos muito apreciáveis do estado febril. Assim, 
no período de concentração—se se trata sobretudo 
d'uma febre intermittente franca—a diminuição da 
onda sanguínea nos capinares traduz-se pela palli-
dez dos tegumentos, pela sua flacidez, parecendo 
que a pelle se torna muito larga, relativamente ás 
partes que ella é destinada a cobrir e proteger. 
Pelo contrario no periodo de calor ou de expan
são o systema capillar torna-se túrgido e a pre
sença d'uma nova e maior quantidade de sangue, 
que das partes centraes reflue para os tegumentos, 
explica-nos o maior rubor, que n'elles se observa. 
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III 

PERTURBAÇÕES DA RESPIRAÇÃO 

A respiração participa também das alterações 
geraes, occasionadas pela febre, ainda que em gráo 
inferior; visto que esta funcção acha-se menos di
rectamente, do que a calorificação e a circulação, 
sob a influencia do estado febril. 

Podemos comtudo dizer d'uma maneira geral, 
que o rythmo dos movimentos respiratórios se al
tera: a respiração ora é frequente, curta, anciosa 
e irregular, ora se torna mais ampla, morosa e 
profunda segundo varias circumstancias e confor
me os periodos da febre, em que esta funcção se 
considera e observa. 

Emquanto ás modificações dos phenomenos 
ehimicos da respiração, durante a existência da fe
bre, é certamente esse um ponto de doutrina, que 
por mal estudado ainda pelos pathologistas, tocare
mos por isso aqui muito perfunctoriamente. Ainda 



- 42 -

assim, fundando-nos nas poucas experiências e ob
servações clinicas de Malcohn e Doyere, julgamo-
nos com direito de poder affirmar, que, se é certo 
que na grande maioria das moléstias febris o acido 
carbónico augmenta, em outras, se bem que em 
numero muito restricto—febre typhoide, pneumo
nia—a diminuição d'esté producto, d'esta substan
cia, é um facto, que de boa fé não poderia ser ne
gado. 

Ora sendo assim, como não é dado duvidar, 
attentas as auctoridades, a que alludimos, como ex
plicar então similhante phenomeno e mais que tudo 
ainda, como combinar agora este facto da diminui
ção do acido carbónico em determinadas doenças 
febris, quando por outro lado é certo e sabido, que 
a febre presuppõe um excesso, uma exageração 
das combustões orgânicas? E primeiramente: a di
minuição da quantidade d'acido carbónico, exha-
lado pelos pulmões, será devida a condições espe-
ciaes, que dominam o organismo na febre typboide 
por ex., á alteração que o apparelho respiratório 
experimenta na pneumonia (visto que é principal
mente n'estas duas doenças que se observa o facto, 
a que nos referimos); ou será isso pelo contrario 
uma condição geral de todo o estado febril? 

A resolução d'esta importante questão é sobre 
maneira espinhosa e não temos conhecimento de 
que até hoje fosse levada a effeito, guardando alguns 
pathologistas sobre este ponto o mais completo si
lencio, aventurando porém outros opiniões, qual 
d'ellas a mais insustentável. 

Comtudo, se attendermos, que geralmente du
rante a febre e em certas doenças febris em parti
cular, é diminuta e por vezes mesmo nulla a alimen-
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tacão dós doentes e que por outro lado uma grande 
parte do acido carbónico, que, não obstante esta 
circumstancia, ainda se produz no organismo, irá 
muito provavelmente entrar em combinações par
ticulares, dando assim logar á formação de pro-
ductos, que mais tarde tem de ser eliminados para 

i fora da economia, vêr-se-ha então que se não temos 
pOr esta forma resolvido completamente a questão, 
pelo menos e porventura teremos procurado para 
ella uma explicação, uma solução que não será tal
vez inteiramente insustentável. 

Muito conviria também, que se tivesse deter
minado, quaes as modificações que experimenta a 
quantidade d'agua, que, debaixo da forma de va
por, atravessa os pulmões durante a febre. Este 
estudo porém, esta determinação não foi ainda em-
prehendida por medico algum; mas, attendendo a 
que, na maioria dos casos, os lábios e a mucosa da 
cavidade boccal se conservam demasiadamente sec-
eos, não será ir muito longe da verdade, se affirmar-
mos, que, durante a febre, a quantidade d'agua que 
atravessa os pulmões diminue consideravelmente. 

Não fecharemos este artigo sem ponderarmos, 
que alguns auctores, fundados talvez em observa
ções um pouco superficiaes e inexactas, tem preten
dido sustentar que existe sempre uma relação tão 
intima entre o numero das pulsações e o das inspi
rações, que, durante a febre, poderiamos julgar e 
avaliar com toda a segurança da frequência do 
pulso pelo numero das inspirações e reciproca
mente. « Toute ce qui change la respiration, diz Pe
tit Radel, change aussi la teneur du pouls, dont trois 
battements correspondent toujours à une seule respi
ration». 
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Sem pôr em duvida a verdade d'esta lei phy
siologica, pela qual se admitte, que o numero das 
respirações é proporcional á quantidade do san
gue, que, n'um momento dado, passa pelos pul
mões, podemos comtudo assegurar desde já mui 
terminantemente, que tal lei não se observa, não 
se réalisa no organismo doente. As experiências e 
observações clinicas d'Andral e d'outros patholo
gistas assim nos auctorisam a similhante affirma
ção, visto que estes medicos, n'um grande numero 
de doenças febris e não febris, notaram que os mo
vimentos respiratórios se acceleravam, sem que 
igualmente e na mesma proporção o pulso apresen
tasse modificações na sua frequência. 

Do mesmo modo e no dizer dos medicos, a que 
precedentemente nos referimos, muitos e variados 
são os factos mórbidos, em que a frequência do 
pulso ê considerável, extrema, sem que por isso 
a respiração se altere. 

D'aqui pois podemos concluir, que, se é ver
dade que, considerados em si mesmo e indepen
dentemente de toda a confrontação com o pulso, 
os movimentos respiratórios se alteram mais ou 
menos sob a influencia da febre, não deixa também 
de ser menos certo, que as modificações, que esta 
funcção da respiração experimenta, nem sempre 
se correspondem em justa proporção e concomi
tantemente com as do pulso. 

. ■ ■ ■ 
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IV 

PERTURBAÇÕES DMNNERVAÇÃO 

O systema nervoso não fica indifférente no meio 
d'esta perturbação geral das funcções, suscitada 
pela febre. 

E raro com effeito, que segundo os casos de 
maior ou menor intensidade do movimento febril, 
os doentes não experimentem cephalalgia, um mal 
estar vago e indefinido, prostração, insomnia ou 
agitação, especialmente durante a noite. 

Do mesmo modo e pela mesma causa, a intel-
ligencia torna-se indolente, os movimentos impos
síveis ou muito diíficeis; a tal ponto, que, se o fe
bricitante intenta mover-se, só o pôde conseguir á 
custa d'alguns esforços, experimentando desde logo 
uma imperiosa necessidade de descançar. E se a 
força muscular, posto que ordinariamente dimi-
nuida, pôde adquirir, nos momentos d'excitaçao, 
uma energia excepcional, taes esforços, similhan-
tes exaltações sempre passageiras são depois segui-
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das d'um abatimento muito mais considerável e 
persistente. 

Os órgãos dos sentidos especiaes soffrem igual
mente; é assim que o doente, incommodado pelas 
sensações desagradáveis, que lhe causa um som 
mais intenso e uma luz mais viva, procura um lo-
gar solitário e escuro, onde nada possa vir inquie-
tal-o e arrancal-o d'aquella espécie de torpor, que 
lhe é relativamente mais favorável em taes cir-
cumstancias. 

Durante o periodo d'estado, a cephalalgia pôde 
tornar-se mais intensa, as idéas perturbar-se e o 
doente proferir palavras sem nexo e ligação, e no 
meio d'esta agitação geral sobrevir um delirio mais 
ou menos violento segundo a diversidade dos ca
sos e a susceptibilidade dos próprios doentes. Ou
tras vezes, o febricitante cáe n'um estado de tor
por e somnolencia, do qual só mui dificilmente é 
arrancado, os movimentos dos membros, que se 
conservam em resolução geral, são difficeis e mo
rosos; e estes symptomas, combinados com a ato
nia dos sphincters, podem já indicar-nos de per si 
sós um estado d'adynamia mais ou menos consi
derável. 

Se porém, em logar d'esté abatimento ou pros
tração das funcções do eixo cerebro-spinai, ha pelo 
contrario agitação, excesso de cólera, uma loqua
cidade insólita, e se além d'isso os membros são 
acommettidos de tremuras geraes, sobresaltos de 
tendões, movimentos emfim sem coordenação, co
mo na carphologia, taes signaes, similhantes phe-
nomenos, bem revelam um estado grave, que os 
pathologistas designam commummente com o no
me de—ataxia—. 
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Finalmente, parece-nos inutil affirmar que no 
estado febril, qualquer que seja a intensidade da 
sensação do frio, accusada pelo doente, a tempera
tura nem por isso deixa algumas vezes de ser bas
tante elevada: verdade esta, suficientemente de
monstrada pelas observações de Gravarret, pelas 
quaes se tem verificado por muitas vezes, que, nas 
febres intermittentes por ex., a temperatura da 
apyrexia sendo de 36° centígrados se eleva pelo 
contrario a 40° durante o episodio do frio. D'onde 
se poderá concluir, que, em casos análogos, tal 
sensação de frio, quando experimentada e accusada 
pelos doentes, é puramente subjectiva. 

Isto porém só se deverá entender em relação 
á temperatura das regiões centraes; porque, se ap-
plicarmos a mão sobre qualquer das extremidades 
do febricitante, que assim accusa uma sensação de 
frio, não será raro verificar um abaixamento real 
de temperatura, que o próprio thermometro de
monstra e confirma, quando porventura o appli-
cassemos a essas mesmas partes. 



PERTURBAÇÕES DE NUTRIÇÃO E DE SECREÇÃO 

Resta-nos descrever as perturbações de duas 
ordens de funcções, que, parecendo á primeira vis
ta de valor e importância secundaria, não deixam 
todavia d'estar sob a influencia directa da febre e 
que como taes merecem uma menção especial. 

Fallaremos em primeiro logar das alterações 
de nutrição.—O emmagrecimento que acompanha 
o estado febril, quando este se prolonga, e que se 
torna ainda mais sensível na convalescença, é um 
phenomeno frequente e fácil de verificar. 

Duas causas concorrem para a sua producção: 
—a diminuição e até algumas vezes a privação 
completa d'alimentos, ao mesmo tempo que a con-
sumpção febril, que, mesmo durante a dieta abso
luta, se effectua no organismo do febricitante; o 
que é demonstrado pela analyse da composição da 
urina. Trabalhos ainda muito recentes mostram 



- 49 -
com effeito, que a urêa, a qual pôde e deve ser con
siderada como a expressão muito exacta do exces
so das combustões orgânicas, augmenta, apparece 
na urina dos febricitantes em maior quantidade e 
em justa proporção com a elevação da tempera
tura. 

D'esté modo pôde dizer-se, que o febricitante, 
privado d'alimentos, vive á custa da propria sub
stancia do seu organismo; e com esta autophagia 
febril, que faz diminuir o volume do corpo, o doen
te pôde no fim de duas ou três semanas perder 20 
ou 30 por cento do seu peso primitivo. 

Por conseguinte, o augmento da consumpção 
do corpo, resultante do movimento febril, assim 
como a insufficiencia ou privação completa d'ali
mentos ingeridos, explica-nos completamente o gráo 
adiantado d'emmagrecimento, que em certos febri
citantes se observa. 

A perturbação das funcções e órgãos digesti
vos é uma d'aquellas que também muito frequen
temente acompanha o estado febril. A lingua, qua
si sempre secca, cobre-se algumas vezes d'um en-
ducto espesso e esbranquiçado. A seccura ou hu
midade porém d'esté órgão não tem uma relação 
stricta com o gráo de temperatura, por isso que em 
muitos casos de febre intensa, quando a tempera
tura é muito elevada, a lingua pôde conservar um 
certo gráo d'humidade. 

A saliva, segregada em menor quantidade, per
de quasi sempre as suas propriedades digestivas, 
deixando de transformar em assucar as matérias 
amyláceas. 

Em geral a sede augmenta com o desenvolvi
mento da febre; a necessidade de tomar alimentos 
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pelo contrario diminue cada vez mais; sendo que 
muitas vezes a mais leve ingestão d'alimentos é se
guida d'incommodos gástricos — dores ou sensa
ções de peso na região epigastrica, nauseas, vómi
tos. 

As futícções do canal intestinal podem expe
rimentar alterações ainda muito mais pronuncia
das, porque pôde, no começo ou no decurso do es
tado febril haver constipação de ventre ou dyar-
rhea. Esta ultima acompanha muito geralmente as 
febres de longa duração, podendo ser determina
da em taes casos por lesões anatómicas muito 
manifestas do tubo digestivo. 

Fadaremos em ultimo logar da secreção urina
ria, que, pela significação physiologica e patholo-
gica que merece ao medico o augmente ou dimi
nuição das matérias componentes da urina, é sem 
duvida um ponto de doutrina da mais alta impor
tância e interesse e que desde muito tempo tem 
prendido a attenção de todos os pathologistas. 

E com effeito, numerosos e importantes são os 
trabalhos, que Beequerel, Lheritien e outros teem 
publicado, relativamente á composição da urina 
das moléstias febris em seus différentes periodos. 
Por elles se tem verificado, que a urina é tanto 
mais densa, tanto mais corada, mais carregada de 
urêa, îïuma palavra tanto mais/e&nY, quanto mais 
intensa é a febre que n'um dado caso se desen
volve. 

Com estas idéas condizem os resultados seguin
tes, que Jochmann julgou poder tirar da observa
ção da secreção urinaria d'um doente, affectado de 
uma febre intermittente: 

1.° Durante o stadio do frio e do calor da fe-
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bre intermittente, diz Jochmann, a quantidade de 
agua excretada pelos rins diminue. 

2.° A excreção do acido úrico e da urêa cor
responde em justa proporção com a elevação da 
temperatura. 

3.° E como o paciente, durante o accesso, não 
tomou refeição alguma e conseguintemente não 
houve ingestão d'alimentos azotados, parece poder
mos affirmar que o augínento na proporção da urêa 
existente na urina, seja feito á custa dos materiaes 
constitutivos do próprio organismo do doente. 

Segundo Ringer este excesso d'oxydaçao este 
augmento d'excreção d'urêa começa ainda antes 
que o doente experimente os primeiros frios, e an
tes que o thermometro accuse a menor elevação de 
temperatura. 

Ora sendo assim, podemos então concluir que 
durante a febre, tem logar uma maior oxydação 
d'elementos azotados do corpo, ao mesmo tempo 
que se reconhece o grande partido, que se pôde e 
deve tirar do exame da urina, para d'esté modo se 
elucidar um dos pontos mais difficeis do problema 
—febre. 



SEGUNDA PARTE 

THEORIAS DA FEBRE 

Eis-nos agora chegados ao ponto mais impor
tante e difficil de todo este trabalho, em que a dis
cordância e diversidade das opiniões contrasta bem 
com o intrincado e obscuro do assumpto. 

Effectivamente, são tantas e tão diversas as 
theorias, que, para a explicação da natureza da 
febre, se teem inventado desde a mais remota an
tiguidade até aos nossos dias, que a sua completa 
exposição e critica seria sem duvida empreza tra
balhosa e arriscada. Sendo que por outro lado pou
ca ou nenhuma utilidade nos adviria d'isso, visto 
que o pouco fundamento d'umas, a extravagância 
e originalidade d'outras e a insuficiência de todas 
está desde ha muito reconhecida e provada por to
dos. 

Dando pois aos tempos o que é dos tempos, tão 
somente reproduziremos aqui e criticaremos d'en
tre as principaes theorias modernas aquellas que 
mais importância tem gosado na sciencia e que 
com mais ardor e interesse teem sido abraçadas e 
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defendidas pelos pathologistas. O que por forma 
alguma não obsta, a que registemos e mencione
mos aqui, que as investigações, da scienoia mo
derna estão confirmando as previsões d'alguns me
dicos antigos sobre o phenomeno, essencialmente 
constitutivo da febre. Galeno na verdade expri-
mia-se do modo seguinte: 

«Febris est innati coloris declinatio ad statwm, 
qui praeter natura/m sit, pulsions quo que vehemen-
tioribus ac crebrioribus redditis, » 

Quasi todos com effeito aceitam hoje, como 
verdade incontroversa, que o augmento do calor 
é o facto primordial, necessário e obrigado do es
tado febril; o qual deve por isso servir de funda
mento a toda a theoria racional da febre. Mas, 
desde que se trata de interpretar este augmento, 
esta elevação de temperatura, as difficuldades le-
vantam-se, as divergências apparecem, as discus
sões multiplicam-se e todavia a questão fica jazen
do envolvida da mesma obscuridade, em que até 
aqui se nos apresentava. 

Ora, este augmento ou elevação de temperatu
ra pôde ser attribuido a uma das três circumstan-
cias seguintes, d'onde derivam também outras tan
tas theorias: 

1.° A quantidade do calórico produzido con-
serva-se a mesma; mas a sua perda ou diminuição 
é menor, d'onde resulta a sua maior accumulação 
no organismo, a elevação da temperatura. 

2.° Os phenomenos próprios, da febre devem 
ser considerados antes como o resultado de mo
dificações, effectuadas na distribuição do calor nor
mal ou physiologico, do que devidos ao augmento, 
á maior producção d'esté. 
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3.° As fontes do calor tornam-se mais abun

dantes e a temperatura do corpo eleva-se d'uma 
maneira real e effectiva. 

Traube é o principal representante e defensor 
da primeira opinião. 

Emquanto que os medicos, seus contemporâ
neos, tinham geralmente admittido, quer tacita
mente, quer em termos explicitos, que o augmen
te do calor na febre devia ser considerado como a 
consequência d'um excesso de producção thermi-
ca, Traube veio declarar, em contraposição a to
das as idéas recebidas e adoptadas, que o elemen
to essencial da febre não residia no augmente da 
producção thermica, mas sim na diminuição da 
perda do calor. Reproduziremos aqui as suas pro
prias palavras. « L'élévation thermique, avec tous les 
autres phénomènes de- la fièvre, est provoquée de la 
façon suivante: sous l'influence exercée pour la cause 
pyretogéne sur le système nerveux vaso-moteur les mus
cles vasculaires qui sont, comme on le soit, soutout 
développés dans les arterioles et dans leurs ramu-
seules se contractent energiquement. Le rétrécissement 
relatif de ces petits vaisseaux doit avoir une duble 
consequence:—la quantité de sang, que les capillai
res reçoivent du système aortique diminue dans un 
temps donné; mais en revanche, la pression sur la 
surface interne de ces vaisseaux extrêmement tenus 
devient plus fort. Le premier de ces effets a pour 
résultat une refrigeration plus faible du sang pour de 
transmission et de rayonnement périphérique, une 
transsudation moins grand du plasma sanguin, qui 
s'exhale â travers les parois vasculaires sous l'in
fluence de la pression artérielle et qui fournit á cha
que tissu les elements de leur nutrition; et enparti-
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culier aux appareils secretoirs les matériaux qui ils 
doivent élaborer. L'approvisionement d'eau diminué 
dons les couches superficielles de la peau et de la 
muquese respiratoire entraine nécessairement une 
diminution dans Vevaporation; et tel est la deuxiè
me cause de la moindre refrigeration du corps. » 

Nos desenvolvimentos que dá a esta theoria, 
Traube procurou fazer concordar com ella todas as 
condições e todos os phenonienos que se apresen
tam na febre e que a constituem. 

Por conseguinte n'esta hypothèse, seria a con
tracção de todas as pequenas artérias do corpo que 
produziria o calor febril. A temperatura na febre 
eleva-se, por isso que o sangue deixará de vir ar-
refecer-se á superficie do corpo durante todo o tem
po d'aquella contracção. Mais tarde porém, quan
do a paralysia succède á contracção, encontraría
mos n'esta paralysia ou relaxação dos vasos a ex
plicação das congestões periphericas, assim como 
a explicação do periodo de suor com abaixamento 
da temperatura. 

Esta opinião de Traube não pôde por forma 
alguma admittir-se; não só porque, como diz Jac-
coud, a observação demonstra que a elevação ther-
mica é devida a um augmento real na producção 
do calor, mas porque esta contracção spasmodica 
das pequenas artérias, a que allude Traube, não 
se réalisa em todas as doenças febris: porque nem 
sempre o movimento febril começa pelos calefrios 
como n'esta hypothèse implicitamente se suppõe: 
o que de per si só a invalida completamente, visto 

• que não é applicavel a todos os casos. 
Além d'isso Schiff, refutando a theoria de Trau

be, demonstra com toda a exactidão, que o cale-
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frio e o calor febris são dous phenomenon indepen
dentes um do outro; que o calor não pôde ser ex
plicado pela contracção spasmodica primitiva dos 
vasos, como Traube suppõe; e que toda a theoria, 
que faz d'um d'estes dous phenomenos condição 
indispensável para a producção do outro deve ser 
rejeitada como incompleta e errónea. 

D'esté mesmo sentir e parecer é ainda Auer-
bach; o qual demonstra de mais a mais, que a pre
tendida contracção das arteriolas na febre não es
tá ainda absolutamente provada e reconhecida; que 
nomeadamente a pallidez da pelle pôde resultar da 
contracção dos músculos papillares; que finalmen
te a duração muitas vezes tão prolongada do calor 
febril não permitte de modo algum deduzir a ele
vação da temperatura dos curtos intervallos da con
tracção arterial, do calefrio que a tem precedido. 

A segunda opinião é abraçada e defendida por 
Marey. «A elevação da temperatura, diz este me
dico, sob a influencia da febre, consiste antes n'um 
nivellamento ou uniformidade do calor pelas diffé
rentes partes do organismo, do que verdadeira
mente n'um aquecimento ou producção absoluta 
d'esté.» 

No período ou stadio do frio, segundo Marey, 
a contracção dos vasos periphericos explicar-nos-
hia o arrefecimento real das partes ou órgãos dis
tantes do centro: emquanto que no segundo perío
do ou de congestão d'estas mesmas partes, a che
gada d'uma quantidade anormal de calórico trazi
da pelo sangue, que reflue das partes centraes, 
forneceria a razão de sua temperatura mais eleva
da. Todavia, obrigado pela força irresistível dos 
factos, Marey não desconhece que o calor central 
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se eleva também. Mas ainda assim, este auctor não 
attribue a esta elevação d'alguns gráos toda a im
portância, que ao clinico deve merecer; e julga po
der explical-a pela maior rapidez do curso do san
gue e pela sensação mais intensa de frio, que ao 
principio o febricitante experimenta e que o leva 
ou obriga a cobrir-se com mais roupa. 

Como se vê, em pouco diffère esta tlieoria da 
precedente e por conseguinte são-lhe applicaveis 
todas as considerações e reparos que a esta ultima 
foram feitas. 

Duas cousas lia porém na explicação, dada por 
Marey, que não poderíamos deixar passar em com
pleto silencio. A primeira refere-se á elevação de 
temperatura do sangue nas partes centraes, que 
Marey julga poder explicar-se pela maior rapidez 
d'esté liquido dentro dos vasos, em que circula; o 
que implicitamente dá a entender, que este auctor 
admitte e considera como origem do calor animal 
o movimento circulatório do sangue. 

Mas esta maior rapidez no curso do sangue co
mo poderá produzir mais calórico? Será multipli
cando os attritos d'esté liquido contra as paredes 
vasculares ou dos glóbulos sanguíneos uns contra 
os outros? 

Estas tentativas d'explicaçao do calor animal, 
tacitamente admittidas por Marey e que já era abra
çada por Boerhaave e por todos os mecanicistas, 
não podem resistir ás experiências directas e de-
ducções rigorosas,, que, para elucidar este ponto 
de physiologia, se effectuaram: e já agora não ba 
ninguém, que não reconlieça o nenhum valor e 
pouco fundamento de similhante opinião. 

Quanto á circumstancia dos febricitantes se co-
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brirem com mais roupa e que Marey adduz para 
ainda explicar por ella o augmento, a elevação de 
temperatura, deveremos dizer que isto refere-se a 
condições especiaes, que na maioria dos casos, não 
se realisam. 

A terceira opinião, que attribue a elevação da 
temperatura febril ao augmento e maior activida
de nas combustões orgânicas, é a que conta hoje 
maior numero de sectários e que, com justa razão 
é mais calorosamente defendida. Os partidários 
d'esta hypothèse, tendo para si como certo e par
tindo do principio demonstrado pela physiologia 
moderna, de que a fonte, a origem principal e por
ventura a única do calor animal se deve procurar 
nas combustões intersticiaes, que, no mais intimo 
e recôndito do nosso organismo, se effectuam, ex
plicam a elevação thermica da febre pela multipli
cidade, pela maior actividade, d'estas mesmas com
bustões. 

E para justificar este seu modo de ver, elles in
vocam a apparição constante, nas excreções e par
ticularmente na urina, d'uma maior quantidade de 
productps comburidos que resultam da methamor-
phose dos elementos constitutivos dos tecidos: e 
cuja presença nos liquidos excretados seria inex
plicável sem este excesso, sem esta maior activida
de nos processos nutritivos. Além d'isto, a dimi
nuição no peso do corpo dos febricitantes, que não 
está de forma alguma em justa proporção com a que 
podemos attribuir á diminuição da alimentação, 
assim como o emmagrecimento, que é tanto mais 
considerável quanto a febre tem sido mais intensa 
e de mais longa duração, vem ainda em auxilio 
d'estahypothese, visto que indirectamente parecem 
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demonstrar... seriam mesmo inexplicáveis sem es
te excesso nos processos nutritivos. 

Mas seja qual for a opinião que se adopte so
bre a causa do augmente do calor, resta procu
rar determinar, qual o papel que o systema ner
voso representa nos phenomenos da calorificação 
e circulação durante o estado febril. 

Ora, todos os auctores concordam em admittir 
e reconhecer a necessidade da sua intervenção; o 
modo porém d'esta intervenção não é igualmente 
interpretada. Porque emquanto uns attribuem os 
phenomenos febris a uma alteração primitiva do 
systema nervoso, outros pelo contrario conside
ram e sustentam que só secundariamente é que es
te systema é affectado. Entre os que partilham a 
primeira opinião encontram-se Traube, Marey, 
Virchow: entre os que sustentam a segunda citam-
se Jenner, Marchinsons, Wachsmut. 

Marey, apoiando-senas experiências de C.Ber
nard sobre o grande sympathico, em que os phe
nomenos de calorificação e de congestão se se
guiam immediatamente á secção d'esté nervo no 
pescoço, por paralysia dos nervos vaso-motores, 
admitte que a causa pyretogenetica, actuando des
de logo sobre o systema nervoso, produz a con
tracção dos vasos periphericos pela excitação d'a-
quelles nervos. 

Depois a esta excitação primitiva succederia 
uma paralysia dos mesmos nervos, por esgotamen
to da força nervosa, d'onde resultaria um affiuxo 
mais abundante de sangue aos vasos; o que expli
caria o rubor dos tegumentos, a sua dilatação, etc., 
ao mesmo tempo que, em virtude da diminuição 
da tenção sanguinea dentro dos vasos, o coração 
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acceleraria os seus movimentos, se bem que a ener
gia de suas contracções seria por isso considera
velmente enfraquecida. 

Esta theoria, habilmente deduzida, seria satis-
factoria, se, relativamente ao papel representado 
pelo systema nervoso, assim como debaixo do pon
to de vista da explicação da elevação de tempera
tura, não pozesse completamente de parte os phe-
nomenos chimicos, que certamente se passam no 
estado febril. Por outro lado a contracção spasmo-
dica das arteriolas de toda a superficie do corpo, 
attribuida por Marey a uma excitação dos vaso-mo-
tores existindo algumas vezes apenas por um in-
tervallo de tempo extremamente pequeno, como 
seria possivel deduzir racionalmente d'uma causa 
tão insignificante uma elevação thermica tão rá
pida e extraordinária, que tantas vezes e em tan
tas doenças se observa? 

Contra esta opinião de Marey poderemos ain
da adduzir algumas das razões, que Jaccoud apre
senta para refutar a theoria dos vaso-motores, re
lativamente á producção do calor febril. Diz com 
effeito Jaccoud:—«Esta theoria (a dos vaso-moto
res) não resiste a um exame. severo, baseado no 
conhecimento completo e exacto dos factos. A ob
servação demonstra com effeito, que a elevação 
thermometrica inicial é devida a um augmento real 
na producção do calórico e não simplesmente á 
sua différente distribuição: a observação demons
tra, que esta hypergenese de calor é um facto já 
secundário resultante do excesso das combustões 
nutritivas; a observação demonstra emfim, que nas 
febres d'accesso, as alterações de nutrição prece
dem algum tempo a apparição dos frios. Por con-
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seguinte, as alterações de nutrição e de calorifica-
ção precedem as perturbações do systema nervoso; 
estas são inconstantes e secundarias, aquellas im-
mutaveis e primordiaes; as alterações de nutrição 
podem ser a causa das perturbações nervosas, mas 
não vice-versa. » Jaccoud. Pathol, int. 

Wirchow admitte, que o facto primitivo e fun
damental da febre—a elevação de temperatura— 
resulta de que os departamentos ou centros mode
radores da calorificação são primitivamente im
pressionados pela causa pyretogenetica. 

Segundo este hábil pathologista, a acção anor
mal do calor sobre os nervos sensitivos provoca 
phenomenos reflexos, que se traduzem ao princi
pio por leves horripilações, mas podendo mais tar
de dar origem a violentas tremuras em todo o cor-
poi Depois no periodo de paralysia o coração apres
saria e precipitaria os seus movimentos, porque 
então o nervo pneumogastrico não poderia desem
penhar as suas funcções de nervo moderador d'es
té órgão, em virtude da paralysia do bolbo rachi-
diano. 

Esta theoria porém é inaceitável, não só por
que não dá importância alguma á acção possivel 
do sangue alterado sobre o systema nervoso, mas 
também porque repousa sobre duas hypotheses, 
cujo valor não está ainda bem definido. Effecti-
vamente, estará porventura provada a existência 
dos suppostos departamentos ou centros de calori
ficação? Onde, em que parte do systema nervoso 
estão elles collocados? Que factos, quaes as expe
riências, que os justificam? 

São estes outros tantos pontos, outras tantas 
perguntas a que a anatomia e a physiologia ainda 
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não poderam responder, não obstante o gráo de 
adiantamento, a que ultimamente tem chegado es
tas duas sciencias. 

Wachsmut, n'um trabalho recentemente pu
blicado, parte d'esté principio—que no estado de 

, saúde ou normal o organismo é capaz, para as ne
cessidades da sua conservação no estado physio-
logico, de sustentar uma temperatura regular e 
constante, não obstante as muitas e variadas in
fluencias a que elle pôde estar sujeito; esta pro
priedade porém desapparece na febre. O que por
tanto, no pensar de Wachsmuth, caractérisa o es
tado febril é o desapparecimento d'esté poder, d'es-
ta propriedade, é uma perturbação do poder re
gulador da calorificação. 

Demais: emquanto durante a febre se produz 
mais calor, perde-se ao mesmo tempo muito me
nos, por isso que nas partes periphericas do cor
po teve logar a interrupção das funcções da pelle, 
motivada pela acção e influencia da causa mor-
bifica. 

Admittindo um centro particular, que preside 
â regularisação do calor, este auctor suppõe que 
a causa pyretogenetica produzirá desde logo a pa-
ralysia ou suspensão d'acçao d'esté centro espe
cial. O mesmo pathologista porém entende e reco
nhece, que tudo isto é uma pura e simples hypo
thèse; porque assim como elle admitte um centro 
moderador do calor, poderia do mesmo modo sup-
pôr a existência d'um centro productor e da exci
tação d'esté fazer depender o excesso do calor, que 
na febre se observa. Comtudo tem para si, que a 
hypothèse é permittida em ambos estes casos, visto 
que ainda até hoje não estão perfeitamente conhe-
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cidas e demonstradas as relações intimas, a in
fluencia do systema nervoso central sobre a pro-
ducção do calor. 

* « 

Vê-se pois pelo que precede, que todas estas 
theorias, que acabamos d'expor, por mais enge
nhosas que pareçam e qualquer que seja a habili
dade e ardor, com que muitas d'ellas são susten
tadas pelos seus inventores, não satisfazem com
pletamente. E se não podemos passar em completo 
silencio todas estas tentativas d'interpretaçao pa-
thogenica da febre, fácil nos foi todavia reconhe
cer e apreciar a sua fragilidade e o seu pouco fun
damento. Além de que, como diz Jaccoud, todas 
estas theorias tem e mostram o cunho d'uni grave 
defeito, d'um erro muito frequente, que consiste 
em confundir uma explicação com uma demons
tração e em substituir uma pela outra. 

Por isso também a nossa conclusão acerca 
d'esté assumpto será ainda a que o mesmo auctor, 
a que me refiro, apresenta ao terminar o seu arti
go sobre febre. Eil-a:— «O que é certo, o que a 
observação demonstra, é que a causa ou principio 
pyretogenetico cria no organismo uma modalidade 
anormal da nutrição dos tecidos; é que este modo 
nutritivo produz tim augmente ou elevação de ca
lor; é que sob a influencia d'esté calor febril a ac
ção do coração modifica-se; é que muitas vezes es
ta temperatura anormal produz uma convulsão re
flexa temporária, que constitue então o episodio do 
frio e da algidez. Mas além d'estas noções certas e 
irrefutáveis, eu não vejo senão contradicções e hy
potheses, qual d'ellas a mais absurda c não encon-
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tro senão esta única verdade positiva aproveitável: 
a febre, é um estado pathologico essencialmente cara-
cterisado pelo augmento das combustões orgânicas e 
pela elevação de temperatura. » 

FIM 



THESES 

l.a Anatomia.—A existência de vasos lymphaticos nos 
ossos não está ainda suficientemente demonstrada. 

2.a Physiologia.—A formação d'assucar na economia 
humana não deve ser considerada como o producto d'úma 
funcção especial do fígado: não admitto portanto a theoria 
da glycogenia hepática. 

3.a Pharmacologia geral.—A homœopathia de Hanhe-
mann tem por fundamento o absurdo e o erro; rejeito-a 
pois, não só por inutil, mas porque pode ser extremamente 
perigosa e prejudicial na prática. 

4.a Medicina operatória.—A compressão methodica é 
o melhor meio para a cura das varizes. 

5.a Pathologia externa.—A pouca ou nenhuma tendên
cia para a cura é o caracter mais saliente, que distingue as 
ulceras das feridas simples. 

6.a Pathologia geral.—O thermometro é o único meio 
seguro d'avaliar ou reconhecer a existência de febre e sua 
intensidade. 

7.a Partos.—Os sons cardíacos do feto são o único si
gnal infallivel de gravidez. 

8.a Anatomia pathologica.—Para a explicação dos phe-
nomenos ou caracteres anatomo-pathologicos da inflamma-
ção prefiro a theoria allemã á theoria franceza. 

9.a Medicina legal.— O caracter physico e moral da 
virgindade pôde conservar-se, não obstante a mulher ter 
concebido e gravidado. 

Podo imprimir-se. 
0 CONSF.UIEinO DIBECTOn, 

Costa Leite. 

Approvada. 

Monteiro. 
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