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Prefacio 

Obrigado por lei a apresentar um tra
balho no final do meu curso, vi-me seria
mente embaraçado na procura do assum
pto. Tinha-me decidido pela escolha de 
casos clínicos que nas nossas enferma
rias escolares apparecessem e que viessem 
dar um novo esclarecimento, por minimo 
que fosse, quer como trabalho de contra
prova, quer como surpreza de diagnostico 
ou de therapeutica, a questões de patho-
logia. Afigurou-se-me tareia mais simples 
do que é na realidade. 

Com effeito, não abundam casos de mol
de e feitio a poderem ser apresentados 
pela critica rudimentar e desauetorisada 
de quem pouca pratica possue de clinica. 
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Tive que abandonar esta decisão e quasi 
escolhia um assumpto de Hygiene, quando 
um caso de bypertrophia considerável do 
baço, que appareceu na nossa clinica de 
mulheres, me fez voltar á ideia primitiva. 

Tratava-se, como averiguações ulterio
res o demonstraram, de um caso de leu
cemia myelogenica chronica. 

Gomo é esta uma doença pouco vulgar 
e pouco conhecida na sua entidade mór
bida complexa, especialmente no que diz 
respeito á etiologia, pathogenia e trata
mento, resolvi aproveital-a para assumpto 
da minha these, illustrando-a com a obser
vação clinica do caso. 

Foi mais longe, porém, a minha espe-
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etativa: a morte da doente impoz-me a 
obrigação de completar o meu trabalho, 
recorrendo ao exame das lesões anatomo
patológicas macroscópicas e aos seus es
tudos histológicos. 

Auxiliaram-me n'este e n'outros pon
tos com valiosos esclarecimentos os ex.mos 

srs. professor dr. Alberto Pereira Pinto 
de Aguiar, dr. Carlos França e dr. Viei
ra Filho. Para elles toda a minha gratidão 
será pouca. 

Tive que consultar alguns livros ultima
mente publicados sobre o assumpto em 
allemão e inglez. A insuficiência dos 
meus conhecimentos n'estas linguas foi 
poderosamente auxiliada pelo saber da 
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ex.1"11 sir' D. Ambrosina Villaça, a quem 
protesto o meu reconhecimento. 

Apesar (Testes auxiliares valiosíssimos 
e do meu assiduo trabalho d'alguns mezes, 
reconheço, ao rever a minha these, defei

tos que, já agora, é impossível remediar. 

•» 

■& 

Habituado, no percurso da minha longa 
carreira de estudante, ás grandes desillu

sões que me traziam a falta de caracter 
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e de inteireza moral de académicos, que 
apregoavam as mais altas virtudes civicas, 
não me surprehenderão eilas amanhã na 
árdua vida do trabalho e n'um meio que 
se me afigura mais dissoluto do que aquelle 
em que vivi até agora. 

Ao despedir-me, pois, do meu tempo de 
estudante, não levo para o mar tormen
toso da vida accidentada aquellas doira
das illusões de que fala a lenda. 

... E, comtudo, recordarei sempre com 
saudade aquelles que souberam pôr o de
ver acima de todas as conveniências e de 
todas as torpezas. 



CAPITULO I 

lastimo hisíorico e considerações 
geraes 

A leucemia myelogenica chronica é caracterisada por 
um augmenta considerável, contínua ou remittentemente 
progressivo, de leucocytos no sangue e pelo appareci-
mento de elementos anormaes — myelocytes e hemacias 
nucleadas — com as suas figuras mytosicas. Estas figuras 
são em numero maior que em outra qualquer doença. O 
numero de glóbulos rubros diminue, por vezes, muito. A 
par d'estas alterações ha as das vísceras, medulla óssea, 
fígado, baço, ganglios, etc., e mesmo as da pelle. 

Diffère da leucemia myelogenica aguda principalmente 
por a sua evolução não ser tão rápida, por a anemia ser 
menos intensa, por o acido úrico estar na urina em me
nor quantidade, etc. 

FRANKEL não admittia a existência de myelocythemia 
aguda. PINKUS, EHRLICH e LAZARUS não apresentaram, ao 
contrario de WALZ, FUREK, EWING e GRAWITZ, casos d'esta 
variedade de leucemia. 
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* * 

No começo do século XIX principiaram a apparecer 
observações de hypertrophia ganglionar e esplénica. Já, 
comtudo, GALENO e mesmo HIPÓCRATES tinham observa
ções idênticas, que depois da descoberta de WIRCHOW se 
iulgou serem casos de leucemia. 

Em 1801 BICHAT, em 18^2 HOODKIX, em 1834 DUPLAY, 

em 1839 DONNÉ e BARTH e muitos outros apresentaram 
observações sobre as quaes não havia conhecimentos per
feitos em vários livros correntes então, taes como os de 
Velpeau, Rokitansky, etc. 

CRAIGIE, em 1841, explicou a hypertrophia esplénica 
pela accumulação de pús no baço, cuja estruetura se não 
presta á formação de abcessos. 

Em outubro de I 8 4 S ' B E N N E T publicou dois casos em 
que havia augmente de glóbulos brancos, a que chamou 
glóbulos de pus, e que não eram de natureza inflamma-
toria, mas devidos a qualquer principio zymotico. 

Algumas semanas mais tarde, WIRCHOW publicou uma 
observação idêntica, a que primeiro chamou Weisses Blul 

depois leukâmie. 
Este sábio não perfilhou a opinião de BENNÉT : ao que 

este chamou glóbulos de pús chamou elle glóbulos b ran
cos. 

Foi o conhecimento mais perfeito da doença que lhe 
va leu , ' após longa polemica, a prioridade da descoberta. 

DONNÉ demonstrou com o seu caso de autopsia o a u 
gmente numérico dos leucocytos, que dizia ser devido a 
uma diminuição de transformação dos glóbulos brancos 
em rubros. 
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BENNET reuniu trinta e sete casos, que apresentou em 
1851 n'uiiia monographia, onde expôz opiniões relativas 
ao estudo microscópico do sangue, symptomatologia e 
anatomia pathologica. 

Chamou á doença, em vez de leucemia, leucocythemia. 
WiRCHOw relatou um caso em que havia grande hyper-

trophia ganglionar acompanhada de ligeira hypertrophia 
esplénica, e adoptou a divisão d'esta doença em duas va
riedades, lymphatica e esplénica. 
' Serviu-lhe de base para tal divisão a natureza dos leu-
cocytos que appareciam no sangue. 

Dizia este auctor que o sangue era um tecido transitó
rio sempre em desenvolvimento, tendo uma substancia li
quida intercellular e elementos novos constantes. Em con
dições normaes, desenvolvem-se em maior numero as cel-
lulas especificas do sangue, isto é, glóbulos contendo he-
matina. Em condições anormaes, apparece uma pertur
bação do desenvolvimento, que impede a formação dos 
elementos específicos do tecido, mas que em compensa
ção favorece o augmento numérico das cellulas não es
pecificas simples. 

Procurou a causa d'esta perturbação de desenvolvi
mento nos ganglios lymphaticos e no baço, que appare
ciam em primeiro logar atacados de leucemia e produziam 
mudanças no sangue, onde encontrou elementos chimicos 
em grande quantidade. 

Notou nos órgãos hematopoieticos elementos hetero-
plasticos e emittiu as primeiras ideias sobre a métastase. 

FULLER contribuiu para o estudo d'esta doença com a 
demonstração do augmento numérico dos leucocytos du
rante a vida. Análoga contribuição deu depois VOGEL, 
quando em 1851 tentou contar os glóbulos brancos. 

Foi NEUMANN quem em 1869 primeiro descreveu o typo 
myelogenieo da doença. 
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VEILDEYER corroborou estas observações e contribuiu 
com novos estudos para o conhecimento mais perfeito 
d'esté assumpto. 

A descoberta de NEUMANN fez convergir as attenções para 
os caracteres dos novos leucocytos, e confirmou a sus
peita que havia de no sangue leucemico existirem elemen
tos cellulares, que se não observavam no sangue normal. 

MOSLER rematou a questão, punccionando o esterno du
rante a vida, e encontrando n'elle grande numero de ele
mentos idênticos aos da circulação peripherica. 

PONTFICK notou que, em casos, a medulla óssea é ver
melha, emquanto que, em outros, é amarella. Este facto 
depende da maior ou menor actividade nutritiva. 

Nenhuma contribuição houve para o estudo minucioso 
da estructura dos elementos leucemicos e sanguíneos até 
SCHULTZ e ERB, que em 1865 classificaram os leucocytos 
pelas propriedades do seu protoplasma. 

Os estudos de EHRLICH (1879-80) tornaram mais per
feitos os conhecimentos das variedades leucemicas do san
gue. Só então pela primeira vez se distinguiram todos os 
casos de leucemia lymphogenica da myelogenica e se 
acclararam certos pontos obscuros. 

LITTEN descreveu o primeiro caso puro. 
A habilidade de EHRLICH permittiu-lhe encontrar no 

sangue elementos mononucleares com granulações neu-
trophilas, um grande numero de cellulas eosinophilas e 
nonnoblastas, ou antes, megaloblastas. 

A principio o augmenta numérico de cellulas eosino
philas, primeiro conhecidas por JADERHOIIN e SCHWARTZ, 
era sempre considerado como pathognomonic da mye-
locythemia. 

MULLER e RIEDER vieram dizer mais tarde que nem só o 
grande numero era característico, mas também as formas 
especiaes das cellulas eosinophilas, 
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Os myelocytes neutrophils, a que MOSLER attribuiu 
muita importância, voltaram a ser acceitos como os mais 
valorosos morphologicamente. EHRLICH, MOSLER, CORNIL, 
MULLER, RIEDER, FROJÉ e outros, provaram que eram de
rivados da medulla e específicos da leucemia myelogenica. 

HAYEM, LITTEN, F. MULLER e outros observaram que os 
grandes myelocytos, com núcleos pallidos e excêntricos, 
tinham uma grande importância no diagnostico. Mais 
tarde, porém, veio a conhecer-se que em certos casos 
appareciam myelocytos neutrophils em pequeno numero-

Ficou-se, por isso, na duvida acerca da genuinidade 
de certos casos anteriormente relatados. 

O apparecimento de myelocytos no sangue, mas em 
grande numero, é considerado como característico da mye-
locythemia. 

Lowrr, HAYEM, MULLER, NEUMANN, principalmente, nota
ram nos seus estudos que os leucocytos leucemicos não 
apresentavam movimentos, nem mudanças de forma. 
NEUMANN e Lowrr insistiram particularmente sobre este 
ponto, se bem que, dil-o GILBERT, isto se não possa affir-
mar d'uma maneira geral. N'um caso encontrou elle nor
mal a contractibilidade dos polynucleares e observou que 
estes, graças ao seu deslocamento, se apoderavam dos 
glóbulos rubros e os digeriam. 

«Talvez as propriedades cytophagicas dos leucocytos 
estejam exaggeradas na leucemia e talvez este exaggero 
desempenhe um papel importante no empobrecimento do 
sangue leucemico em glóbulos rubros!» (GILBERT). 

JOLLY, na sua these, diz que os eosinophilos teem os mo
vimentos mais accentuados que no estado normal. Os 
grandes leucocytos teem-nos, é certo, mas attenua-
dos; e os leucocytos de protoplas marefringente com 
granulações finíssimas teem verdadeiros movimentos ami-
boides. 



Lii 

WEISS não admitte qualquer diffcrença entre as proprie
dades amiboides do sangue leucemico e normal. 

MAYET não perfilha esta opinião e diz que, ao lado da 
perda de movimentos amiboides, ha uma perda da capa
cidade reproductora. 

Os glóbulos rubros nucleados foram descobertos nó san
gue de cadáveres leucemicos por ERB, BOTTGER e KLEBS. 
NEUMANN descobriu-os no sangue vivo. 

FROJÉ e um discípulo de EHRLICH foram quem primeiro 
encontrou megaloblastas na leucemia; FLEMING e ARNOLD 
descobriram figuras mytosicas; ROBERTSON e PARKES apre
sentaram a primeira analyse chimica do sangue leucemico. 
Alguns mezes depois STRECHTER analysou o sangue d'uni 
caso de VOGEL e mais tarde BECQUERED, ROBIN e SCHERER 
fizeram estudos n'este sentido. 

Por estas analyses via-se que o peso especifico era quasi 
tão baixo como o do soro, a percentagem do ferro tinha 
diminuído e a da agua augmentado, contrastando com a 
diminuição de albuminóides. 

SCHERER isolou os différentes ácidos orgânicos em quan
tidades consideráveis, bem como a hypoxanthina, previa
mente encontrada no baço. 

O excesso de acido úrico foi notado primeiro por SCHE
RER e PARKES e depois por KOERNER, MOSLER e muitos 
outros. 

As analyses dos tecidos de leucemicos teem igualmente 
feito parte dos estudos de numerosos histologistas. 



CAPITULO II 

Etiologia 

A leucemia é mais frequente no homem que na mulher, 
e em ambos mais frequente ainda do que se julgava. 

DOCK diz que, n'um praso de 8 annos, de 10:000 doen
tes, 11,3 foram tratados de leucemia na clinica da Univer
sidade de Michingan; LIMBECK encontrou um numero me
nor, 3,46, em três hospitaes de Vienna. No de Caridade 
de Berlim a percentagem era de 2,24, no de Praga 4,3 e 
no de Stockolmo 9,18. A estatística de A. FRVNKEL dá 
uma média de 4 leucemicos. A de EICHHORST dá 21 leu-
cemicos, dos quaes 12 homens e 9 mulheres, em 20:000 
doentes. 

Não encontrei estatísticas que se reterissem unicamente 
á myelocythemia chronica e por isso cito estas que se re
ferem a todos os casos de leucemia, tanto myelogenica 
como lymphogenica. 

A leucemia myelogenica chronica apparece de ordi
nário dos 30 aos 50 annos. 
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É nas classes trabalhadoras, a despeito da opinião de 
EWING, que ella produz maior numero de victimas. 

Tem-se evocado como fautores de leucemia todas as 
causas banaes de enfraquecimento, taes como: alcoolis
mo, excessos, fadigas, emoções, prenhez, etc. 

SIEFART cita um eis.) interessante em que esta ultima 
accelera d'uma maneira notável a evolução da leucemia. 

MOSLER dizia que causas idênticas predispunham para 
a doença e que desempenhavam um papel importante as 
febres intermittentes e o catarrho intestinal. Dizia, além 
d'isto, que a leucemia podia apparecer na convalescença 
da diphteria. 

Segundo FRANKKL a leucemia também se encontrava al
gumas vezes no fim da influenza. 

Outras doenças teem sido incriminadas, a saber: a tu
berculose, a syphilis, a escarlatina, a coqueluche, a dysen-
teria e a febre typhoide. 

A influencia hereditaria é mal conhecida n'esta doença. 
Vários casos teem sido citados n'este sentido, mas não 

resistem á critica. 
CASATI refere três gerações de esplenomegalicos que 

antes parecem affectados de impaludismo que da doença 
em questão. 

GREENE apresenta a observação de três irmãos que mor
reram leucemicos. 

Muitas outras observações ha, taes como: as de CAME
RON, DURIÎT e VASQUKZ, SENATOR, F.ICHHORST e BKRNIER. 

O traumatismo do baço e dos ossos é, segundo MOSLER 
e modernamente EBSTEIN e outros, causa immediata occa
sional da leucemia. 

«E com razão, diz EBSTEIN, que a relação entre os trau
matismos e o apparecimento da leucemia assenta nas con
siderações dos modernos processos de defeza do organis
mo. Faltam-nos, porém, alguns conhecimentos sobre o 
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mechanismo d'esta relação». É d'esté modo que GRAWITZ 
se pronuncia sobre o assumpto. 

Para confirmar esta opinião cita dous casos. Um de 
um individuo de 35 annos, trabalhador, de grande esta
tura, que caiu d'uma escada sobre um objecto ponte-
agudo, ferindo-se no hypochondro esquerdo, e que pas
sado um anno foi recebido na clinica d'um hospital com 
leucemia myelogenica. Antes de entrar, dias depois da 
queda, appareceram-lhe em varias regiões caroços do ta
manho de nozes, que foram desapparecendo ; veio-lhe ede
ma, palpitações, difficuldade de respirar e emmagrecimento. 

O segundo caso era o de uma viuva de 57 annos, de 
perfeita saúde, que bateu com a cabeça n'uma tranca de 
ferro. Começou desde então a cansar-se muito, não po
dendo trabalhar. Mais tarde notou um tumor do lado es
querdo do abdomen. 

Esta doente estava igualmente atacada de leucemia 
myelogenica. 

* * 

A similhança que existe entre a marcha clinica dos 
casos agudos e chronicos da leucemia e a de certas doen
ças indubitavelmente infecciosas suggeriu, ha pouco tempo, 
a ideia de que ella era da mesma natureza. 

Para corroborar esta supposição contribuiu grandemente 
o contagio que parece ter havido em certos casos de obser
vação. OBRASTZOW cita o de um cirurgião que morreu ao 
çabo de três semanas, depois de ter tratado um rapaz que 
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padecia da mesma doença. Não é isolado este facto: 
outros ha narrados por GREEN, SENATOR, etc. 

GRAWITZ diz que não S3 pôde hoje duvidar de que a 
leucemia seja de natureza infecciosa, e invoca como agente 
produetor uma bacteria, não sendo, comtudo, bem co 
nhecidas as relações entre a doença e o agente etiológico. 

Muitas investigações biológicas teem sido feitas por vá
rios histologistas e hematologistas, sem que tenham con
seguido dizer a ultima palavra sobre o assumpto. 

KELSCH e VAILLARD espremeram gottas de sangue leu-
cemico d'um dedo, conseguindo isolar um bacillo immo-
bil pathogenico para o rato. O mesmo bacillo foi encon
trado também nos ganglios. 

PAWLOWKY encontrou um bacillo no sangue e nas v ís 
ceras, especialmente no fígado, que em culturas de agar 
glycerinado adquiriu um desenvolvimento bastante cara
cterístico. Inoculado em coelhos, conservou os seus c a 
racteres morphologicos durante semanas, mas não pro
duziu symptoma algum de leucemia. 

BONNARDI obteve culturas de estaphylococus pyoge-
neos áureos e albus. 

Além d'estes microorganismos, que mais recentemente se 
teem encontrado em casos de myelocythemia chronica, já 
antigamente KLEB notou nómadas e MACZILLAVRY, OSTER-
WALD e MAYET micrococus. 

As inoculações teem dado resultados negativos. 
Foi o que aconteceu a MOSLER e WESTPHAL, quando in

jectaram sangue leucemico em cães e coelhos. 
Igual resultado obteve BOLLINGER com inoculações de 

sangue leucemico e GILBERT, CADIOT e ROGER com os t e 
cidos de cães igualmente leucemicos. 

Foram feitas injecções de sangue leucemico e sueco 
fresco de baço em vários animaes que, no entender de 
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MOSLKR, WESTPHAL, BOLLINGER, AIULLER e NETTE, não con-
trahiram também a leucemia. 

Este ultimo injectou sangue desfibrinado no tecido sub
cutâneo e no peritoneo, nas veias da orelha, no epigras-
tro e na medulla, não sendo mais feliz em seus resultados. 

MANNABERG, e especialmente Lowrr, admittem a natureza 
parasitaria da doença. 

Lowrr, n'uma monographia publicada em 1900, apresenta 
os resultados das suas vastas investigações n'este sentido. 

Por methodos combinados de coloração encontrou nos 
leucocytos elementos que elle julga ou declara serem ami-
bas. 

No caso de leucemia myelogenica chama-lhe Hema-
mœba leukemia magna, que é différente da que encontrou 
na lymphocythemia—Hemamceba leukemia: parva, ou vi
var, como diz EWING. 

Com o methodo empregado por LOWIT O parasita appa-
rece verde, ou verde azeitona, ou preto esverdeado; as 
granulações basophilas e os produetos degenerados tomam 
a côr vermelho-azulada ou acastanhada e o protoplasma 
dos leucocytos fica amarellado. 

Este auetor diz que a mancha esverdeada produzida 
pelo seu methodo é a reacção especifica do parasita, e con
sidera esta reacção similhante á da cellulose. 

TURK diz que o parasita de LOWIT não passa d'uni ar
tificio de preparação em que os mastzellen se deformam 
pela acção dos corantes que este empregou. Accrescenta 
que encontrou corpos similhantes em indivíduos sãos. 

A seu turno LOWIT diz ter encontrado o parasita no 
sangue de animaes, conseguindo transmittir a leucemia 
d'um animal para outro. 

No congresso que em 1900 se realisou na Allemanha, 
debateram-se os dous, sem que nenhum dos contendores 
se possa ufanar de ter ficado victorioso. 
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BARD considera a leucemia como uma doença propria 
do sangue e chama-lhe cancro do sangue. 

STRAUSS, TURK, DROZDA e BAUTI dizem que os chamados 
myelocytos são verdadeiras cellulas neoplasias sarcomo-
tosas. 

A theoria anatómica perdeu terreno de ha tempos para cá. 
N'esta theoria, a leucemia era considerada como um 

facto importante para uns, contingente para outros, appa-
recendo no decurso da lymphadenia e traduzindo-se por 
uma superactividade funccional dos órgãos hematopoie-
ticos. 

As duas theorias mais em voga são — a infecciosa e 
a parasitaria. 



CAPITULO III 

Pafhogenia 

WiRCHOw considerava a leucemia myelogenica como 
resultante d'uma hyperplasia dos órgãos hematopoieticos, 
em virtude da qual appareciam secundariamente myelo-
cytos no sangue. Era, pois, para elle uma doença pri
mitiva dos órgãos hematopoieticos. 

NEUMANN pouco se afasta desta opinião ; faz derivar 
as leucemias d'uma hyperplasia da medulla óssea. Em 
todos os casos de leucemia a medulla está sempre af-
fectada, não existindo casos de leucemia lymphatica pura. 

EHRLICH admitte a independência das duas leucemias, 
lymphatica e myelogenica, cuja divisão fez, baseando-se 
nas noções anatomo-physiologicas que actualmente se 
possuem da génese dos leucocytos. Esta concepção é 
hoje geralmente admittida. 

WEY encontrou um caso de leucemia myelogenica em 
que havia 65,5 por cento de myelocytos, se bem que 
dous mezes mais tarde os mononucleares não granulosus 
attingiram o numero de 96,3 por cento. 
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LAZARUS critica esta opinião, dizendo: «é provável que 
WEY cofundisse os mononucleares com os myelocytos e 
que as granulações neutrophilas desapparecessem com a 
cachexia». 

BELLINGS e CAPPS também não seguem a opinião de WEY. 
A independência das duas variedades de EHRLICH tem 

resistido á critica. 
Além da hyperplasia a que acima me referi, existem 

perturbações no sangue, devidas ao desvio da producção 
normal de seus elementos. A anemia perniciosa, quando 
a doença está adiantada, também apparece. 

Na myelocythemia, a medulla óssea e os leucocytes 
neutrophilos são os que principalmente soffrem. 

O desenvolvimento de glóbulos rubros é depressa ata
cado. 

O baço não desempenha na leucemia myelogenica um 
papel tão activo, como na lymphogenica ; o seu au
gmente de volume é devido ao afíluxo e retenção de 
glóbulos brancos, talvez por influencias chimio-taxicas 
(.EWING). Os glóbulos rubros auxiliariam também os 
brancos. 

As formações leucemicas parecem ter uma estruetura 
análoga á de certos ganglios. Serão então, talvez, for
mados in situ. 

BiEsiADEKi e LOWIT dizem que a leucemia é uma doença 
própria do sangue, onde ha uma proliferação exaggerada 
dos seus elementos, como provam as figuras mytosicas 
encontradas n'elle. Esta asserção não fica sem objecção : 
— encontram-se estas figuras mytosicas em numero muito 
maior nas vísceras, affirmam-no vários auetores. 

F. MOSLER (em 1902) publicou uma monographia, onde 
expõe as suas observações clinicas, anatómicas e experi-
mentaes, tendentes a infirmar a opinião de LOWIT, que pri-
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meiro foi seguida por VELPEAU, BENNETT e depois por Ho-
THMANN, BARD, BIONDI e outros. 

LOVVIT defendeu a sua opinião apoiando-se nos estu
dos sobre a génese normal das hemacias e leucocytos 
que, segundo elle, teem a sua origem nos erythoblasUs e 
nos leucoblastas. Affirma que no sangue leucemico ha 
uma diminuição da transformação das formas mono em 
polynucleares. 

Os seus trabalhos mais modernos levam-no a afiançar 
que a leucemia myelogenica é devida, como já disse na 
etiologia, a uma amiba. Deixa, comtudo, por decidir se 
a amiba exerce a sua esphera de acção no sangue, ou 
nos órgãos. 

Para STRAUSS, TURK e DROZDA a myelocythemia é uma 
sarcomatose. As cellulas brancas encontradas no sangue 
não são myelocytos, mas cellulas neop la s i a s sarcomato-
sas. 

HOTHMAN, BARD e HERZFELD sustentaram abertamente 
que existe similhança entre a leucemia e um neoplasma 
affectando o baço, medulla, ganglios lymphaticos e sangue. 

«Comquanto o problema não esteja resolvido, bom será 
que estas ideias fiquem gravadas no espirito» (EWÍNO). 

GILBERT, no tratado de medicina de BOUCHARD, diz que 
«actualmente um facto considerável deve ser affirmado : 
é que a leucemia não tem existência independente e a 
sua producção está ligada d 'uma maneira constante a 
uma neoformação de tecido lymphoide. N'um grande 
numero de casos, o processo lymphadenieo occupa ini
cialmente o baço ou os ganglios, como WIRCHOW O consta
tou. . .» Nada especifica a respeito da leucemia myelo
genica, mas, pela descripção que faz, vè-se que pensa da 
mesma maneira quanto á myelocythemia. 

Os estudos histológicos feitos por DOMINICI nos diver
sos órgãos de dois indivíduos que morreram de leucemia 



:n 

myelogenica, levaram-no a emittir uma concepção nova. 
Depois de ter prestado o seu preito aos trabalhos de 
EHRLICH, diz que as suas explicações são incompletas. 

Considera, como EHRLICH, indiscutível a neoformação 
de tecido myeloide fora da medulla óssea no decurso da 
leucemia, mas discorda d'elle quanto ao mechanismo d'e~sa 
formação. Para este seria de origem metastatica : a me
dulla projectaria os seus elementos especiaes no resto 
do organismo, onde formariam verdadeiros enxertos, re
produzindo a distancia o tecido originário. 

No exame que DOMINICI e DKCLOUX fizeram dos rins e 
pulmões d'um dos leuceniicos, assim lhes pareceu, pois 
que os núcleos metastaticos estavam espalhados indiffe-
rentemente, como no processo de generalisação d'um tu
mor por enxertos disseminados. Mas, olhando mais at-
tentamente, notaram que o baço era a sede de uma hy-
pertrophia enorme e macissa c que o ligado estava nota
velmente augmentado de volume. Os núcleos metasta
ticos d'estes órgãos não differiam dos cio resto do terri
tório invadido. 

Estas observações levaram-nos a emittir a opinião de 
que o processo reaccional da leucemia myelogenica con
sistia essencialmente na hypergenese e generalisação do 
tecido myeloide, traduzindo-se pela multiplicação d'esté 
tecido nos órgãos em que existe normalmente e por uma 
espécie de revivescência nos pontos onde elle, depois de 
estar em plena actividade durante a vida intra-uterina, 
persiste no estado rudimentar ou latente. 

A isto ha a accrescentar ainda a multiplicação nos va
sos dos elementos da série myelogenica, formando depois 
colónias a distancia, como diz EHRLICH. 

A myelocythemia é, pois, não doença de órgãos, mas 
de tecido—o tecido myeloide, — que sob a influencia de 
uma causa, ainda muito discutida, entra em actividade. 
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A génese dos diversos elementos do sangue normal é 
assumpto de discussão acalorada e, por isso, não admira 
que a leucemia actualmente ainda esteja rodeada de uma 
certa confusão. 



CAPITULO IV 

J\natom\a paíhologica 

Dividirei a anatomia pathologica em duas partes: uma 
comprehenderá a hematologia, a outra abrangerá a ana
tomia pathologica dos diversos órgãos mais commum-
mente lesados pela leucemia myelogenica. 

A propósito da hematologia, irei descrevendo os cara
cteres do sangue normal, para melhor se notarem as al
terações que elle soffre. 

^emafolo^ia 

O sangue de indivíduos normaes escorre facilmente da 
picadura feita em qualquer ponto, comtanto que a região 
em que ella se effectue esteja suficientemente quente e a 
pelle não seja muito espessa. 

O mesmo se dá nos leucemicos. 
N'estes, comtudo, a hemorrhagia é muito difficil de 
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suster, porque o sangue leucemico tem pequena tendên
cia para a coagulação. Effectivamente este sangue é 
muito rico em peptomis que retardam a precipitação do 
phosphato de ca!. 

0 sangue normal é vermelho, rutilante. Nos leucemicos 
não experimenta grandes alterações de côr, quando o nu
mero de leucocytos não fôr muito elevado. 

Se, porém, esse numero augmenta a ponto de igualar 
o de hemacias, o sangue leucemico torna-se violáceo e 
mesmo puriforme. 

A alcalinidade do sangue normal desapparece a breve 
trecho, para, na leucemia, dar logar á acidez que é de
vida á formação do acido phosphoglycerico e de outros 
ácidos á custa da licithina. 

0 sangue coagulado compõe-se de duas camadas, uma 
superior cinzenta e outra inferior vermelha. O sangue 
desfibrinado separa-se em três camadas: a inferior é for
mada pelos glóbulos brancos e hematoblastas e a supe
rior pelo soro. A média é relativamente grande e serviu 
a principio para grosseiramente calcular a riqueza do san
gue em leucocytos. 

A densidade está na leucemia sensivelmente dimi
nuída : de 1,054 (Landois), 1,036-1,068 (Lloyd Jones), 
1,045-1,066 (Peifer), 1,056-1,063 (Hammerschlag), no 
estado physiologico, desce até 1,049, 1,036 ou mesmo 
T,023 que foi o numero encontrado por GRAWITZ n'um 
caso. A densidade, porém, ainda desceria mais, se n'ella 
não influísse o grande numero de leucocytos. 

Os cálculos feitos para determinar a massa de sangue 
no estado normal não concordam: SCEHMANN e WOBER di
zem que é -7-do peso do corpo, VIERORDT -77, MALASSEZ 
77; e VELCKEK 7 7 a TT-

Na leucemia, a quantidade de sangue não está muito 
modificada. 
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A albumina, fibrina e saes de soro não são modifica
dos constantemente. Apparecem, comtudo, no sangue 
substancias que parecem derivar, pelo menos em parte, 
dos órgãos hematopoieticos. Taes são : a xanthina, 
hypoxanthina, glucina, licithina, peptona, pequeníssima 
quantidade de leucina e os ácidos láctico, fórmico, succi-
nico e phosphoglycerico. A hypoxanthina e a glucina são 
consideradas por alguns auctores como característicos de 
leucemia. A glucina é para NEUMANN e SALKOWSKI indi
cio de uma alteração da medulla óssea. 

Muitos hematologistas não encontraram acido urico no 
sangue. KÕRNER, comtudo, encontrou-o no sangue pro
veniente d'tima sangria. MOSLER, FOWLWARCZMY, KLEM-
PER e WEINTRAND encontraram vestígios d'elle. 

MAGNUS LEVY observou grande quantidade de acido 
urico no sangue d'um cadaver. 

No sangue normal formam-se crystaes, geralmente do 
systema orthorombico, á custa da hemoglobina dissolvida. 
Se se encontram dentro dos glóbulos rubros é porque a l 
guma alteração d'estes está imminente. 

No sangue leucemico, depois da morte, e nos órgãos 
hematopoieticos, durante a vida, encontram-se crystaes 
octaedricos (crystxes de Char cot-Ley den), differindo dos 
de tyrosina pela solubilidade em acido acético (GILBERT). 

ROBIN encontrou-os primeiro nos tecidos d'um cadaver 
leucemico, GRAWITZ, durante a vida, no exsudato pleural 
hemorrhagico, e WESTPHAL no sueco esplénico. 

Também teem sido encontrados nos suores depois da 
morte (EWING). São incolores, algumas vezes de g ran
des dimensões, insolúveis na agua fria, no alcool, no 
ether e na glycerina. São solúveis na agua quente e em 
muitos ácidos e alcalis. Chimicamente foram considera
dos por CHARCOT como albuminóides e por SALKOWSKI de 
patureza mucinosa. Ultimamente POHL mostrou que são 
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idênticos aos crystaes de espermina de BOTTCHER e são, 
segando elle, constituídos pelo phosphato de espermina, 
derivando, no dizer de NEUMANN, dos grandes leucocytes 
muito ricos em protoplasma e de grandes núcleos. 

Geralmente encontram-se no sangue que contém mui
tas cellulas eosinophilas, nos escarros de asthmaticos, etc. 

— O resíduo secco do sangue e soro leucemicos cos
tuma estar mais ou menos diminuído. Ha, comtudo, quem 
diga que elle augmenta, por causa do grande numero de 
leucocytos que contém. 

No estado normal oscilla entre 20,35 e 22,89 n(3 ho
mem e entre 19,58 e 2.1,46 na mulher. 

O sangue contém no estado normal 7:000 glóbulos 
brancos por millimetre cubico, segundo a opinião do 
maior numero dos auctores. 

Ha, porém, muitos que não concordam com este nu
mero : 

HAYEM prefere a média de 6:000 
MAI.ASSEZ » » 7:500 

LIMBECK » » 8:500 

RIEDER » » 7:680 

THOMA » » 8:687 
BECKMAN » » 7 :533 
RENECK-GROEIÏER » » 7:242 

TUMAS • » 6 : 2 0 0 

E difficil assentar sobre um numero certo, porque em 
virtude da digestão, arrefecimento, exercício, etc., dão-se 
no estado physiologico variações importantes no numero 
de leucjcytos. 
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Também nas mesmas condições este numero é variá
vel de individuo para individuo (DUMONTJ. 

JOLLY calcula que estes desvios vão de 4:000 a 10:000, 
DoMiNici de 4:000 a 7:000, GRAWITZ e COSTA de 5:000 a 
a 10:000. 

O calculo da relação entre os glóbulos rubros e bran
cos dá igualmente resultados diversos. 

É de 300:1 segundo a opinião da maior parte dosau-
ctores. JOLLY não a perfilha e crè que só em casos de ane
mia se encontraria. Segundo MALASSEZ, sera de 600:1 
a 700:1. 

Os leucocytos contidos no sangue normal são : mono-
nucleares não granulosus e polynucleares granulosus. 

Aquelles ainda se dividem, segundo o seu tamanho, em 
lymphoeytos (,') iguaes aos glóbulos rubros, ou exceden-
do-os pouco, em mononucleares não granulosus me'dios, 
que teem entre 10 e 14 micras de diâmetro, e em grandes 
mononucleares, cujo diâmetro varia de 13 a 20 micras. 

Os polynucleares divide.n-se em polynucleares neutro~ 
philos, basophilos (mastzellen), e acidophilus (eosinophilos). 

Além das formas de mononucleares descriptas acima 
encontram-se outras, menos numerosas, que apresentam 
um núcleo pallido, excêntrico, reniforme, recurvado em U 
ou em ferradura, ou ainda formado de diversas massas. 
Por estes caracteres approximam-se dos polynucleares. 

Se se admittir a transformação dos mononucleares em 
polynucleares, estas formas podem ser consideradas como 
formas de transição. EHRLICH é de opinião que não são 
de origem lymphatica, mas myelogenica, e considera-as 
como myelocytos. 

(') Na nomenclatura de EHRLICH OS lymphoeytos comprehendem 
todos os mononucleares não granulosos. 
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Segundo este auctor, 24 a 29 por 100 do numero total 
dos leucocytes são mononucleares. JOLLY cita 38, HAYEM 
36, LEREDDE e BKZANÇON 32 a 33 por .100. 

Os kucocytos polynudexres netitrophilos são os mais 
abundantes e attingem, segundo EHRLICH, 70 a 72 por 
100 do numero total dos leucocytes. Segundo EHRLICH 
reduzir-se-iam a 60 por 100. LEREDDE e BESANÇON in

dicam 66, HAYEM 62,5 e COSTA 66 a 75. 

Os mastzellen vão de 0,25 a 0,50 por 100 segundo 
E H R L I C H e L A Z A R U S . 

Os polynucleares eosinophilos são apenas 2 a 4 por 100 
(EHRLICH e LAZARUS). HAYEM, JOLLY e COSTA ainda calcu

lam que este numero seja por vezes menor e fazem va 
riar a percentagem de 0,5 a S por 100. Segundo LAPPERT 
são de I a 3. 

No estado normal a proporção das différentes formas 
varia entre limites estreitos, apesar da formação e da des
truição dos leucocytes : ha equilíbrio leucocytario, como 
diz LEREDDE e LOEPER. 

Os resultados tirados das numerações dos glóbulos ru
bros variam com a teohnica empregada e até com a mes
ma technica nem sempre se obtém resultados iguaes. 

A média das numerações dos glóbulos rubros de san
gue normal pelo processo de Malassez é 4.310:000 e pelo 
processo de Stierlin é de 5.752:000. Entre estes dous n ú 
meros estão outros obtidos por processos diversos. 

Os números geralmente adoptados são de 5.000:000 por 
millimetre cubico de sangue normal no homem 64.500:000 
na mulher. São estes os números adoptados por EHRLICH, 
LIMBECK, WELCKER, ENGEL e muitos outros. 
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O numero de glóbulos rubros varia no estado physiolo-
gico com um sem numero de circumstancias: a vaso-
constricção augmenta e a vaso-dilatação diminue esse nu
mero; os velhos teem menos glóbulos rubros por milli
metre» cubico que os recem-nascidos. Estes teem, no dizer 
de BROUARDEL, O sangue concentrado. Varia igualmente 
com a alimentação, menstruação, prenhez, estações, alti
tude, etc. 

O ^an^ue na leucemia muelogenica chronica 

N'esta doença o numero de leucocytes está considera
velmente augmentado e chega a attingir 600.000 glóbu
los brancos por millimetres cubico ou ainda mais. Este 
augmento faz-se á custa das espécies do sangue normal 
e das espécies leucocytarias que no estado physiologico 
residem na medulla óssea. 

No sangue leucemico encontram-se : 

i.° Lymphocytos, e mononucleares médios e 
grandes, cujo numero absoluto augmenta e o relativo di
minue. 

BEZANÇON e WEIL notaram n'um caso o desappareci-
mento d'estas espécies e SABRAZÉS viu em outro os lym
phocytos e os mononucleares gigantes não granulosus em 
grande numero. Pôde, com tudo, eslabelecer-se como re
gra, que na leucemia myelogenica chronica pura é a pro
porção de lymphocytos a que mais diminue (EWING). 

Estas formas leucocytarias, e mesmo os grandes mo
nonucleares não granulosus, soffrern alterações degenera-
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tivas: os núcleos, em vez de ficarem compactos e arre
dondados, podem arquear-se e tornar-se bi ou trilobados, 
ficando o corpo cellular basophilo (RIECHER e EHRLICH). 

2.° Polynucleares com granulações neutrophilas si-
milhsntes aos do sangue normal. 

O numero absoluto está augmentado e o relativo dimi
nuído. Nos casos de LAZARUS varia entre 6 e 6o por joo. 
As estatísticas de CAHOT dão uma média de 46 por cento. 

Por methodos de coloração apropriados, teem sido en
contradas formas de transição entre os myelocytos e os 
polynucleares 

Vários observadores teem notado que nos polynuclea
res neutrophilos o núcleo é umas vezes excessivamente 
escuro, outras vezes pallido, pallidez que GUMPRECHT at
tribue a transformação do núcleo em corpos xanthicos. Os 
núcleos podem também tornar-se mais numerosos e mais 
densamente corados. A transformação em glycogeneo ou 
gordura não foi ainda notada. 

3.0 Polynticleares eosinopMlos, cujo augmento 
EHRLICH e GILBERT consideram como pathognomonic da 
leucemia myelogenica. Esta opinião é exaggcrada, por
que ha outras doenças, pemphygus, por exemplo, em que 
o seu numero é maior que na leucemia. 

As observações de EHRLICH levam-no a admittir uma 
variação d'estes leucocytos de 3 a 100:000 por centímetro 
cubico. Casos ha em que são em pequeno numero, ou 
chegam até a desapparecer (GOUGET). 

Encontram-se também mononucleates eosinophils, 
markzellcn de MULLER que só raras vezes se encontram 
em outras doenças (EHRLICH). 

4.0 Polynucleares basophilos (mastzellm) que 
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ápparecem constantemente em grande numero n'esta leu
cemia. A sua pesquiza é por vezes difflcil. Em nenhuma 
outra doença é o numero d'estes leucocytos tão grande ; 
pôde mesmo ser maior que o de eosinophilos. A deter
minação do seu numero é, por isso, o meio mais seguro 
de diagnostico (EWING). 

MILCHNER encontrou 23,9 °/0 d'estas cellulas no liqui
do ascitico n'um caso de leucemia chronica myelogenica. 

5.° Myelocytos : 
a) Neutrophils que se separam em duas variedades: 

uma — o grande myelocyto com núcleos excêntricos e des
corados e que, a não ser em alguns raros casos de ane
mia, só apparece em leucemia. Teem-se encontrado figu
ras mytosicas d'estes elementos. A outra é do tamanho 
dos polynucleares normaes, tem còr propria e núcleos cen-
traes (EHRLICH e UTHEMAN). 

MOSLER primeiro, outros depois, attribuiram um valor 
pathognostico ao grande numero de myelocytos neutro-
philos. 

Estes myelocytos são geralmente os mais abundantes no 
sangue leucemico, 83 por 100 (LAZARUS). 

CABOT encontrou uma média de 35 por 100, referindo-
se a todos os leucocytos existentes em doentes de leuce
mia myelogenica chronica. 

b) Eosinophilos que geralmente constituem a maior 
parte das cellulas eosinophilas encontradas na leucemia. 

Algumas vezes ápparecem na malaria, mas é quasi ex
clusivamente na leucemia mj'elogenica que se encontram. 
Em casos chegam a exceder o numero de myelocytos 
neutrophilos. 

Ao lado das granulações eosinophilas, podem encon-
trar-se granulações basophilas. 

Podem também notar-se variações de volume, de densi-
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dade e de côr n'aquellas granulações, o que seria de ca
racter pathognostico (EWING). 

Tanto os myelocytes neutrophilos, como os eosinophi-
los, possuem movimentos amiboides (JOLLY), sendo, com-
tudo, a sua actividade e resistência menor que a dos 
leucocytes normaes. 

c) Basophilos, que ordinariamente são os mais peque
nos e cujo volume chega a ser, por vezes, igual ao dos pe
quenos mononucleares. 

Em casos, estão representados em grande numero na 
lymphocythemia; assim n'uma observação de BEZANÇON e 
WEIL eram um terço dos leucocytos, n'uma de LAZARUS 
47 por ioo e n'outra de MILCHNER 23,9. LF.VADITI encon
trou estas cellulas em grande quantidade n'um caso que 
publicou no jornal de physiologia e pathologia geral de 
15 de maio de 1901. 

Os myelocytes podem ser atacados de degenerescência. 
Quando os núcleos soffrem a degenerescência bydropica, 
é praticamente impossível saber a origem d'estes elemen
tos (GRAWITZ). 

EHRLICH considera algumas das pequenas cellulas mo
nonucleares neutrophilias como o resultado da divisão dos 
polynucleares (pseudo-lymphocytos neutrophilos). 

Não teem movimentos amiboides, o que muitos julgam 
indicar uma perda de poder ulterior de desenvolvimento. 

Em certos casos, grande numero de myelocytes s|o im
perfeitamente formados, sendo as granulações difflceis de 
vêr. 

N'outros as granulações são eosinophilas pelo tamanho, 
mas não tomam a eosina. 
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Apparecem ainda cellulas em que, ao lado das granu
lações neutrophilias, se encontram outras granulações tam
bém neutrophils, mas maiores, que teem o duplo con
torno das eosinophilas. 

BEZANÇON e WEIL encontraram formas de transição en
tre os myelocytos e os polynucleares. 

Apparecem também mononucleares não granulosos com 
forma e dimensões dos myelocytos (BLACKSTEIN ZAPPERT). 

Por todas estas circumstancias a classificação dos mye
locytos é por vezes embaraçosa. 

Os globtãos rubros são geralmente em numero redu
zido, 3:000:000, 2:000:000, ou menos, e chegam a ser em 
menor numero que os leucocytos. 

A relação entre os glóbulos rubros e leucocytos pôde 
chegar a ser de 2:3. 

Encontram-se frequentemente glóbulos rubros nuclea-
dos, sendo os normoblastas em maior numero que os 
megaloblastas, e em alguns casos hemacias polychroma-
tophilas ou de granulações basophilas. 

Teem sido vistas figuras mytosicas de glóbulos rubros 
nucleados. 

No decorrer da doença, apparecem mudanças de forma 
e de tamanho dos glóbulos rubros, bem como alterações 
degenerativas d'uma certa extensão e frequência. Po
dem encontrar-se também alterações parecidas com as da 
anemia perniciosa ; na leucemia, comtudo, as hemacias 
perdem mais uniformemente a hemoglobina e os glóbulos 
rubros nucleados são mais abundantes, especialmente os 
normoblastas (EWING). 

Todos os auctores são unanimes em attribuir o appa-
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recimento de glóbulos rubros nucleados a uma irritação 
dos órgãos hemotopoieticos, especialmente da medulla 
óssea e do baço. 

Outro tanto não acontece com a significação prognostica. 
Assim : EHRLICH e outros, que admittem a formação 

de glóbulos rubros á custa de normoblastas, consideram 
esse apparecimento como um processo renovador, de bom 
prognostico por isso. HAYEM e outros, que, na occasião da 
renovação do sangue nas anemias, após uma perda san
guínea, notaram o desapparecimento dos glóbulos rubros 
nucleados, não os julgam capazes de desempenhar papel 
renovador. São, pois, para elles indicio de mau prognos
tico. 

EHRLICH e seus discípulos dizem que os megaloblatas 
não dão origem a glóbulos rubros nucleados, emquanto 
GRAWITZ, ASKANAZY e PAPPENHHIN admittem a transforma
ção dos megaloblastas em normoblastas e d'estes em gló
bulos rubros ordinários. 

No sangue leucemico encontram-se também crystaes e 
acido úrico de que já se falou em outra parte. 

Os hematoblastzs augmentant segundo HAYEM e LITTEN, 
ou augmentait) e diminuem, segundo os casos, nas obser
vações de ENDEN. NO sangue normal variam de 200:000 
a 300:000 por millimetro cubico, ou de 180:000 (FUSARI) 
a 500:000 (PRUSS). 

Variações da tórmula hemoteucocyfaria 

A relação entre os glóbulos brancos e rubros varia. 
As variações podem ser muito sensíveis até no mesmo 

dia: HAYEM encontrou ás 10 horas da manhã 2.525:000 
rubros e 122:500 brancos, relação 20,6:1 e ás 4 horas 
da tarde 2.305:000 rubros e 23:500 brancos, relação 9,7: I. 
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Ás infecções secundarias determinam geralmente uma 
variação muito maior. Assim: RICHTER observou uma 
diminuição dos leucocytos de 380:000 a 29:100, sob a in
fluencia da erysipela, e KRAUSS, em outro caso, viu o nu
mero de leucocytos descer de 393:000 a 4:000 em vir
tude de uma pneumonia dupla e empyema. 

As visceras (medulla, fígado e baço) não apresentavam 
infiltração leucemica. Segundo KRAUSS o processo suppu
rative não só tinha transformado o sangue, mas também 
tinha concorrido para a resolução das lesões visceraes es-
senciaes. 

A septicemia produz uma diminuição numérica, sem 
grande alteração das proporções das diversas formas. 

A febre typhoide produz também uma diminuição nu
mérica de glóbulos brancos. As proporções das diversas 
formas parecem soffrer alteração. 

As infecções chronicas alteram muito menos o numero 
de leucocytos. 

QUNCKE e STINTZING notaram que o processo leucemico 
melhorou em virtude de uma irritação da tisica chronica. 

O abaixamento do numero dos leucocytos é motivado 
por uma diminuição da actividade dos centros cytoge-
nicos (ORTNER) OU antes por uma destruição mais activa 
d'estes elementos, como o prova um augmente de acido 
úrico na urina (FRANKEL). 

A acção das medicações manifesta-se também sobre a 
fórmula hemoleucocytaria. As injecções repetidas do ex
tracto glycerinado de baço produzem em poucos dias 
uma diminuição de 568:000 leucocytos (caso de JACOB). 

RICHTER obteve idêntico resultado com a espermina, e 
GRAWITZ, provocando abcessos pela injecção de tereben-
thina, conseguiu com esta pratica uma diminuição do nu-
esmero dos leucocytos. 

4 
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Nenhum effeito therapeutico se tem obtido com todas 
estas experiências e observações. 

A fórmula hemoleucocytaria pôde variar espontanea
mente. 

FLEISCHER e PEUZOLDT foram quem primeiro observou a 
transformação da leucemia myelogenica em lymphoge-
nica. 

A ser assim, não haveria a independência, hoje geral
mente admittida, das duas variedades de leucemia. 

WEY observou um caso de myelocythemia em que, du
rante dez semanas, os polynucleares desceram de 33,5 
por cento a 3,7 e os mononuclears subiram de 66,5 a 
96,3. N'estes foram incluídos myelocytes, grandes cel-
lulas hialinas e alguns lymphocytos. 

A fórmula hemoleucocytaria da leucemia myelogenica 
chronica é característica no seu conjuncto; não é con
stante, porém, como a da leucemia lymphogenica. 

N'uns casos predominam os polynucleares eosinophilos, 
n'outros os myelocytes basophilos; ora os myelocytos 
neutrophilos, ora os glóbulos rubros nucleados. EHRLICH 
diz mesmo que cada caso tem a sua fórmula especifica. 

Esta fórmula pôde, porém, variar, como já fica dito, 
n'um mesmo caso, sob influencias espontâneas ou phy-
siologicas, therapeuticas e principalmente pathologicas. 

Alterações visceraes na leucemia myelos*ica chronica 

Medulla óssea 

A medulla óssea quasi nunca, ou nunca, se apresenta 
transformada na sua totalidade de amarella em vermelha; 
apparecem numerosas areolas gordurosas. 
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Õ exame microscópico da medulla mostra-nos que a 
hyperplasia affecta as variedades de cellulas encontradas 
no sangue e cou maior ou menor intensidade, segundo 
apparecem em maior ou menor numero. Estas cellulas 
são : myelocytos neutrophils, mononuclears hialinos, ge
ralmente em grande numero, e cellulas gigantes eosino-
philas, que parecem tomar parte predominante na hyper
plasia (EWING). 

Os myelocytos neutrophils apresentam-se geralmente 
em grande quantidade, quer sob formas mytosicas, quer 
em phases degenerativas. 

Além d'estes elementos, ainda se vêem alguns polynu-
cleares, mais frequentemente os neutrophilos, numerosos 
megacaryocytos e glóbulos rubros normaes ou nucleados. 

Parece que os glóbulos rubros occupam menos ma
lhas, emquanto os elementos da série leucocytaria occu
pam as outras. Estas malhas formam-se entre as areolas 
gordurosas e cavidades vasculares, á custa de tecido re
ticulado, constituído por feixes parallelos ligados entre si 
por outros feixes. 

Nas ultimas phases da leucemia myelogenica chronica, 
observam-se alterações de glóbulos rubros similhantes ás 
da anemia perniciosa, não sendo, comtudo, os megalo-
blastas tão numerosos. 

PONFICK, MOSLER e MULLER sustentam que o processo 
leucemico pôde affectai-, em alguns periodos do seu des
envolvimento, os elementos lymphoides e n'outros a me
dulla óssea ; de modo que o sangue apresenta no primeiro 
caso cellulas denunciadoras da reacção lymphoide, e no 
segundo as da reacção myeloide. 

A fórmula hemoleucocytaria varia com os casos. Por 
isso, também a reacção deve variar, o que de facto acon
tece. 
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Baço 

O processo pathologico do baço consiste n'uma hyper-
pasia das grandes e pequenas cellulas mononucleares, que 
apparecem em numero excessivo (EWING). 

Os corpúsculos de MALPIGHI tornam-se mal delimita
dos : os cordões do tecido reticulado, cheios de cellulas, 
espessam-se e ficam separados uns dos outros por grandes 
capillares venosos turgescentes. Podem occorre.r enfartos, 
hemorrhagias ou degenerações que levam a modalidades 
différentes na apparencia do órgão. Encontram-se cellu
las hialinas e myclocytos, alguns dos quaes em divisão 
mytosica. 

Com este grande numero de cellulas incolores, appare
cem também glóbulos rubros nucleados. HENCK, obser-
vou-os na polpa esplénica em casos em que os não havia 
na circulação peripherica. 

Isto levou-o a admittir que na myelocythemia o baço 
adulto desempenha funcções embryonarias. 

Com o desenvolvimento do processo, o baço vae au-
gmentando de volume. A consistência também augmenta 
visto haver uma transformação fibroide, começando pelas 
trabéculas e estendendo-se muitas vezes diffusamente atra
vés da polpa. 

Ganglios e outros órgãos lymphaticos 

0 processo pathologico dos ganglios é um pouco pa
recido com o do baço. 

Ha augmente de consistência e de volume, e nas pre
parações observam-se quasi os mesmos elementos, com a 
differença apenas de que aqui os lymphocytes são em nu
mero relativamente maior. 
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MULLER observou figuras mytosicas nos myelocytes, que 
nos ganglios são em pequeno numero.—Pela secção, no-
ta-se que se não pôde distinguir a substancia cortical da 
medullar. A estructura do órgão está transformada n'uma 
massa diffusa de cellulas mononucleares, grandes e peque
nas, com figuras mytosicas em alguns casos. 

Figado 

O augmento de volume do figado raríssimas vezes falta 
na leucemia myelogenica, e é usualmente attribuido a for
mações metastaticas numerosas. 

O figado, para poder desempenhar as funcções do pe
ríodo embryonario, soffre uma evolução regressiva. 

E, com effeito, NEUMANN e HENCK notaram o appareci-
mento de glóbulos rubros nucleados nos capillares hepá
ticos; NEUMANN e MULLER cellulas gigantes e figuras my
tosicas de leucocytos. 

• Formações meíasfaticas 

RINDFLEISCH-, CORNELL, RAI;VIER e ZIEGLER attribuem os de
pósitos leucemicos á accumulação dos leucocytos do san
gue ; WIRCHOW, pelo contrario, sustenta que estes depósi
tos se formam in situ. 

BIZZOZERO crê que a estructura d'estas formações se as-
simelha á dos ganglios lymphaticos, não sendo, por isso, 
um deposito confuso de cellulas sanguíneas. Encontram -
se n'ellas tanto núcleos mytosicos, como núcleos similares 
de carcinoma metastatico. 

Estas formações obedecem, portanto, ás leis que gover
nam os neoplasmas metastaticos. 
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A hyperplasia d'esté, por assim dizer enxerto, é seguida 
com o progresso do tempo de uma transformação fibrosa 
que augmenta muito o volume e consistência dos órgãos, 
principalmente do baço. 

Encontram-se no fígado, baço, pulmões, rins, etc. 



CAPIULO V 

3 y r n p t o m a t o l o g i a 

O processo pathologico da myelocythemia principia pela 
medulla óssea e raríssimas vezes se limita a ella. Ordi
nariamente estende-se pelo baço, fígado, ganglios, etc. 

As alterações da medulla produzem os symptomas se
guintes : 

As forças do doente enfraquecem progressivamente ; as 
mucosas vão-se descorando; as dores ósseas, inconstan
tes e que muitas vezes passam despercebidas, localisam-
se principalmente no esterno, nas vertebras, ou na dia-
physe dos ossos. 

Em outros casos os ossos apenas teem pontos de flexi
bilidade. 

Com o decorrer do tempo vão-se evidenciando os sym
ptomas da anemia perniciosa progressiva. 

Assim : á pallidez e perda de forças, já referidas, jun
ta-se a suffocação, palpitações e alterações das funcções 
digestivas. Estas perturbações são : ora inapetência, prin
cipalmente para a carne, ora polyphagia ou polydipsia. 
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Alguns doentes depois da refeição sentem peso no estô
mago, pyrosis, abaulamento de ventre ; queixam-se de 
vómitos, de diarrhea, ou de constipação. 

As vertigens, tonturas e zunidos de ouvidos são fre
quentes. 

A pelle pôde apresentar uma còr amarella caracterís
tica, distincta da dos cancerosos e chloroticos ; pôde 
mesmo ser bronzeada, como na doença de ADDISON. 

É sècca por causa da diminuição de secreções. Pôde 
existir n'ella hyperesthesia ou paresthesia. 

As insomnias, rebeldes a principio, desapparecem 
quando a morte se avisinha. 

O processo pathologico fere também o baço. Umas 
vezes notam-se os symptomas geraes, taes como: tegu
mentos e mucosas exangues, diminuição sensível das 
massas musculares, etc. Outras vezes estes symptomas 
são precedidos de tensão abdominal, peso no bypochon-
drio esquerdo, sensação vaga de tumor, e dor na região 
esplénica com irradiação para a espádua e região lom
bar. Esta dor ó acompanhada de nauseas, vómitos, cons
tipação e pequena elevação thermica; é devida á peri-
splenite (BRUHI,), ou a uma pleurite de vizinhança. 

O baço augmenta cada vez mais de volume, continua
mente, ou com remissões, conservando a sua forma, até 
que o diaphragma lhe obriga a extremidade superior a re-
curvar-se para dentro. Chega assim a adquirir um vo
lume considerável. Também pôde apresentar zonas cm 
que a sua dureza característica é mais accentuada. 
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Os symptomas dependentes do ataque dos ganglios va
riam com a região a que pertencem. 

Quando os ganglios são superficiaes, os signaes physi-
cos abundam; quando são profundos, mediastinicos por 
exemplo, a sua falta contrasta com a frequência dos sym
ptomas funccionaes. 

A principio os ganglios tumefazem-se isoladamente, 
sob a forma de tumores duros, escapando debaixo do 
dedo ; depois fusionam-se 

Mais tarde, quando o seu volume é já accentuado, ap-
parecem symptomas funccionaes. 

Geralmente os ganglios cervicaes são os primeiros ata
cados pelo processo, o que talvez seja devido á frequên
cia de lesões da pharinge, boca, fossas nasaes e condu-
cto auditivo externo, corysa chronica, etc. 

Os symptomas nos ganglios cervicaes, axiliares e cru-
raes são dores ao longo dos nervos, produzidas pela com
pressão que, quando exercida nas veias, determina diffi-
culdade da circulação de retorno e edemas. Os movi
mentos estão compromettidos, algumas vezes muito. 

Os tumores mediastinicos de natureza leucemica teem 
pouca tendência a vir para o exterior, ao contrario do 
que se dá com os aneurismaes. Pela percussão podem 
ser notados. 

Mettendo os dedos profundamente por detrás do ester
no, encontram-se algumas vezes ganglios thoraxicos. 

As perturbações funccionaes são : dyspnêa, ou mesmo 
accessos de suffocação, tosse secca, dysphagia e alteração 
da voz. A congestão pulmonar é frequente. 

A auscultação revela diminuição do murmúrio viscicu-
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lar com elevação de tonalidade na região comprimida, 
sopro bronchico e mesmo sarridos mucosos. 

Se a parede abdominal é magra e flaccida, a palpação 
permitte algumas vezes descobrir os tumores ganglionaes 
abdominaes. 

Na investigação dos ganglios da pequena bacia, os to
ques rectal e vaginal prestam muitas vezes um excellente 
serviço. 

As tumefacções ganglionares abdominaes são acompa
nhadas de perturbações gástricas, vómitos, meteorismo, 
ascite com circulação collateral, hemorrhoidas, edemas 
dos membros inferiores e dos grandes lábios ou do es
croto. 

A leucemia, depois de declarada, provoca, seja qual fôr 
o seu aspecto inicial, além do que já fica dito, accessos 
de palpitações espontâneas ou provocadas pelo menor es
forço, ou por uma emoção. 

A zona de som baço do coração augmenta. 
A auscultação revela, muitas vezes, um sopro systolico 

com o seu ponto de eleição na parte interna do segundo 
espaço intercostal esquerdo. Nas veias do pescoço e na 
crural notam-se ruídos contínuos, nem sempre constantes. 
O pulso é molle e rápido. 

Ha suores nocturnos, geralmente acompanhados de fe
bre contínua ou rémittente com exacerbação vespéral. 

Os leucemicos são muito atreitos a edemas e a he-
morrhagias. Os edemas, ligeiros e pouco duradoiros a 
principio, permanentes depois, localisam-se nas pálpebras, 
ou em toda a face, membros inferiores e partes declives. 
Quando permanentes são acompanhados de derrames hi-
dropicos na pleura, pericárdio e peritonei!. 

As hemorrhagias, frequentes e por vezes abundantes, são : 
purpura, hemorrhagia cerebral e abdominal, hemoptysia, 
hematemese melena e em casos metrorrhagia e hematuria. 
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A extracção d'um dente ou a applicação de sanguesugas, 
pela hemorrhagia que produzem, podem occasionar a morte 
do leucemico. 

As alterações da vista, que passam despercebidas ao 
doente, são raras, e muitas vezes só o exame ophtalmos-
copico as descobre. São geralmente asymetricas. 

GILBERT descreve-as assim: 
«Nota-se uma deformação em zig-zag das imagens re

ctilíneas (metamorphopsia), o estado lacunoso e retrahi-
mento do campo visual; excepcionalmente pôde mesmo 
haver cegueira. 

O exame ophtalmoscopico mostra d'uma maneira con
stante as alterações do fundo do olho (retinite leucemica de 
Liebreich). 

Estas são características, e por isso a leucemia pôde ser 
diagnosticada pelo ophtalmologista, se ainda era desco
nhecida. 

A retina apresenta uma côr amarella especial. As lido-
veias retinicas são tortuosas, dilatadas e de uma côr pal
lid o-violeta. As artérias estão retrahidas e teem uma côr 
amarello-descórada. Ao longo dos vasos, especialmente 
das veias, vêem-se massas esbranquiçadas formadas por 
leucocytos que occupam as bainhas perivasculares.» 

As hemorrhagias retinicas apresentam-se sob a forma 
de manchas amarelladas, proeminentes e cercadas d'uma 
auréola rosea; encontram-se na peripheria da retina ou 
nas vizinhanças da mancha amarella. 

A papilla é saliente. 
Pôde haver hemorrhagias do corpo vitreo, da choroidèa, 

da iris e da papilla. 
A choroidèa e a iris apresentam ás vezes neoplasias 

hymphoides. 
Nas pálpebras, nas glândulas lacrimaes e na orbita po

dem existir excepcionalmente análogas producções, d'onde 
resulta por vezes a exophtalmia. 
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As perturbações do ouvido, mais raras ainda que as da 
vista, estão em relação com hemorrhagias ou desenvolvi
mento de tecido lymphoide n'este órgão. São: surdez 
brusca ou progressiva, acompanhada ás vezes de zunidos. 

A sede é por vezes intensa. A deglutição é em casos 
difficil por causa da estomatite e da pharingite leucemicas. 

As amygdalas estão fortemente tumefactas. 
O figado participa quasi sempre do processo e está au-

gmentado de volume, ás vezes enormemente. 
Nota-se ascite e urubilina nas urinas. A icterícia é rara. 
A urina apresenta caracteres variáveis, conforme a ali

mentação, a assimilação c o período da doença. O que 
logo salta aos olhos é a enorme quantidade de acido úrico, 
que dizem estar em relação com a leucolyse. A albumi
na apparece em pequena quantidade, e os ácidos sulfúrico 
e phosphorico augmentam. O cocfiícientc urotoxico está 
pouco diminuído. 

Com uma boa hygiene alimentar não se encontram ge
ralmente na urina elementos, por onde se prove que a assi
milação é incompleta, a não ser que haja alterações intes-
tinaes. 

De repente sem causa apparente, ou após hemorrhagias, 
sobrevem o priapismo. Desapparece sem deixar vestígios, 
ou fica indelevelmente marcada a impotência sexual. É 
devido a um thrombo branco dos corpos cavernosos, que 
primeiro produz estase e depois esclerose com hyperpla
sia diffusa do tecido conjunctivo (A. KAST). 

A menstruação pára. 



CAPITULO VI 

Diagnostico 

No estado actual da sciencia, só a analyse do sangue 
pôde dar elementos seguros para o diagnostico das varie
dades de leucemia. Também pôde falhar, é certo, mas 
é o recurso de que primeiro se deve lançar mão em caso 
de suspeita. 

Caracterisam a leucemia : 
a) Uma leucocytose excessiva, de 70:000 (GILBERT), ou 

150:000 (EWING) a 10.000:000. 
b) Um grande numero e proporção considerável de 

myelocytos neutrophils (20 a 60 °/0)-
c) Um grande numero de cellulas eosinophilas (3:000 

a 100:000), algumas mononuclcares com granulações gran
des e densamente coradas. 

d) Um grande numero de polynucleares neutrophilos. 
A estes caracteres ainia se devem juntar : 
l.° O apparecimento de glóbulos rubros nucleados e 

mastzellen. 
2° Figuras mytosicas, tanto d'aquelles como das cel

lulas brancas. 
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3.0) Transformações degenerativas dos leucocytos e 
glóbulos rubros. 

Em nenhuma outra doença os myelocytes, as cellulas 
eosinophilas e mesmo os mastzellen são tão abundantes 
como n'esta. 

Uma série de symptomas pôde, na falta de exame do 
sangue, fazer-nos suspeitar da leucemia myelogenica. 
Nunca com elles, porém, se chega a ter a certeza. Taes 
são: frequência de hemorrhagias, a anemia profunda, o 
augmento considerável de acido úrico na urina, a hyper-
trophia do baço sem antecedentes que a justifiquem, etc. 

A retinite leucemica, quando existe, o que é raro, é 
comtudo um bom meio de diagnostico. 

Diagnostico de myelocythemia, igualmente incerto se 
obtém com a analyse do sangue, quando no decorrer da 
doença apparece uma infecção. Esta analyse revela-nos 
então os caracteres d'uma leucocytose aguda inflamma-
toria, chegando o numero dos myelocytos a baixar até 
5 por cento. 



CAPITULO VII 

Evolução, duração, prognostico 
Ô terminação 

A leucemia myelogeniea vae progredindo com alterna
tivas de volume do baço e d'outros órgãos, ora auginen-
tando, ora diminuindo. 

O numero de leucocytos augmenta gradualmente, a 
não ser que uma infecção intercurrente, uma acção the-
rapeutica,—a medicação arsenical, injecções de acido cin-
namico, etc.—venha transitoriamente diminuil-o. 

A duração da myelocythemia varia de um anno até 
oito. O prognostico é fatal. 

A morte é umas vezes consequência da cachexia, ou
tras da asphyxia devida a adenopathias mediastinicas, ou 
ao enorme volume do fígado e do baço. 

As hemorrhagias são frequentemente causa de morte. 
Entre estas teem papel preponderante as hemorrhagias ce-
rebraes, estomacaes, abdominaes (ruptura do baço), etc. 

A morte pôde ainda ser devida a uma doença inter
currente. 



CAPITULO VIII 

Tratamento 

A intervenção operatória deve ser proscripta. A ten
dência que os leucemicos teem para as hemorrhagias tor
naria esta pratica perigosa. Citam-se casos de morte 
instantânea, ao operar leucemicos. 

Vários tratamentos medicos teem sido ensaiados com 
resultados pouco satisfactorios. 

Tem-se empregado o extracto de baço e a medulla 
óssea, quer pura, quer sob a forma de extracto também. 

WHART mandou ingerir a um doente 3 colheres de sopa 
de medulla óssea cosida e prescreveu-lhe juntamente ar
sénico em dose elevada, conseguindo melboral-o. 

Análogo resultado se tem obtido com o licor de Fowler 
em alta dose,' segundo o processo usual. 

Ultimamente tem-se ensaiado o tratamento pela radio-
therapia. 

SENN, professor em Chicago, apresentou um caso de 
leucemia curado, diz elle, pelos raios Rõntgen. 

5 
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Recentemente o medico, também americano, EVERETT 
BROWN obteve com o mesmo processo therapeutico appli-
cado á mesma doença resultado não menos satisfactorio. 

O caso passou-se com um homem de 30 annos, attin-
gido ha 6 mezes d'uma leucemia de evolução rápida, 
com hypertrophia do baço e estado característico do san
gue (2.600:000 hemacias, 800:000 lcucocytos e 65 % de 
hemoglobina). Depois da applicação dos raios X sobre 
o baço duas vezes por semana, durante 8 mezes, os lcu
cocytos desceram a 8:000, emquanto os glóbulos rubros 
attingiram 4.690:000 e a hemoglobina 95 %• 

O baço, que a principio ultrapassava a linha média, 
voltou ao estado normal c o doente retomou as suas oc-
cupações {Semana Medica, de 13 de abril de 1904). 



CASO CLINICO 



Caso clinico 

M. A., solteira, cosinheira, entrou no dia 15 de janeiro 
de 1904 para o Hospital Geral de Santo Antonio, do 
Porto. Era natural da freguezia de Alpendurada, Marco 
de Canavezes, e residia ultimamente proximo de Entre os 
Rios. 

Tinha 33 annos de idade e era filha de M. V. e de M. R. 
Pelo rápido interrogatório e exame a que procedeu o 

Professor dr. Roberto Frias, director das enfermarias de 
clinica cirúrgica, suspeitou elle de que se tratasse d'um 
caso de esplsnomegalia simples, ou Ieucemica. 

Para afastar hesitações, foi immediatamente requisitada 
a analyse do sangue. 

Por ella se viu que a doente era uma Ieucemica, e ape
sar de estar fora da alçada da cirurgia, consentiu o mes
mo professor que a doente ficasse n'uma sala da sua cli
nica. 

Foi-me então distribuída. 
0 numero de Jeucocytos n'esta analyse era de 323:000. 
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Pouco habituado a trabalhos d'esta natureza, chegou-
se a crer que na colheita do sangue houvesse qualquer erro 
da minha parte, tal era o numero de leucocytos ! Infeliz
mente, as analyses que depois fiz trouxeram a confirma
ção do resultado obtido na primeira. 

A extrema abundância de myelocytos nas preparações 
do sangue d'esta doente fez nascer a suspeita de que este 
era um caso de leucemia myelogenica. Ulteriores exa
mes trouxeram a certeza. 

No dia 16, procedendo ao interrogatório, disse-me a 
doente que notara o tumor de que era portadora, em ju
nho de 1903, tendo então menor volume que agora. 

N'este dia, o tumor estendia-se desde cerca do oitavo 
espaço intercostal esquerdo até á bacia, onde estava pro
fundamente mergulhado, sem que se pudesse attingir o seu 
limite inferior. O bordo anterior, muito nitido pela sim
ples inspecção, tinha ao nivel do umbigo a incisura ca
racterística do baço e ultrapassava a linha média 4 cen
tímetros abaixo d'esta incisura. Mais abaixo, na fossa 
iliaca direita, só pela palpação se podia delimitar este 
bordo, que n'este ponto já não era tão saliente como em 
cima. 

Pela inspecção notava-se, além do enorme volume do 
abdomen e d'esté bordo com a sua incisura, um certo des
envolvimento da circulação supplementar. 

Pela palpação via-se que o tumor era uniformemente 
duro e da forma d'um crescente de concavidade direita. 
O bordo posterior palpava-se ao nivel do limite externo 
da região lombar, comtanto que os músculos estivessem 
flaccidos. Nas fossas iliacas era completamente impossível 
metter os dedos entre o tumor e o iliaco a ponto de attin
gir esse bordo. 

Na parte superior o som baço cardíaco confundia-se 
com o do tumor. 
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A phototypia junto é a cópia de uma photographia que 
o alumno Senna Cabral tirou á doente por especial obse
quio a meu pedido. 

O limite esplénico vae indicado com um traço escuro, 
que se não vê á direita da linha branca nem para baixo 
do umbigo. O fígado estava muito hypertrophiado, sendo 
a sua exploração difficil por causa da tensão abdominal 
e do derrame ascitico. 

Os ganglios lymphaticos estavam normaes, a não ser um 
da axilla esquerda, e os inguinaes esquerdos e da região 
antero lateral do mesmo lado, que eram ligeiramente hy-
pertrophiados. 

Pelo toque, tanto rectal como vaginal, não encontrei 
ganglios pélvicos. Pelo vaginal notei uma retrofíexão do 
utero. 

Não era possível palpar-se ganglios mesentericos, por
que ainda que os houvesse, a parede abdominal estava 
muito tensa e não o permittia.. 

Do lado dos apparelhos circulatório e respiratório nada 
notei de anormal, tanto n'este exame como n'outros ul
teriores. 

Não accusava grandes perturbações do lado do appa-
relho digestivo: o appetite raras vezes lhe faltou, ia fa
zendo as digestões e só de quando em quando é que tinha 
prisão de ventre. O systema nervoso estava normal. 

A sua historia poucos esclarecimentos dá. 
Teve sarampo e varioloide ha cerca de oito annos. 
Desde setembro ultimo que lhe faltava a menstruação. 

E provável que essa falta fosse acompanhada da de ap
petites genésicos, como muitas vezes acontece n'esta 
doença. 

De então para cá tem tido de vez emquando epistaxis. 
Desde que teve um filho, ha seis annos, tem um corri

mento branco. O filho é saudável e muito robusto, Seus 
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pães são saudáveis. Igual sorte gosam os sete irmãos que 
tem. 

Logo que entrou para a enfermaria, foi-lhe prescripta a 
seguinte fórmula : 

Arsemato de estrychnina aa dous milhgr. » de ferro 
Para uma pilula. 

Tomou quatro d'estas pílulas por dia até 28 de janeiro. 
No dia 19 fez-se nova numeração dos glóbulos bran

cos, que já então eram 342:000 por millimetre cubico, e 
dos rubros que estavam reduzidos a 2.620:000. 

A hemoglobina só attingia a cifra de 70 por cento. 
No dia 21 a doente queixou-se de prisão de ventre, 

que passou com o emprego de clysteres simples. 
No dia 23 comecei a applicar-lhe diariamente, durante 

S minutos, correntes eléctricas contínuas sobre o baço. 
Estas applicações estenderam-se pelo espaço de um mez 
sem que, como com qualquer outro meio empregado, se 
conseguisse atenuar os males da infeliz M. A. 

N'este mesmo dia fez-se outra numeração de glóbulos 
e nova determinação da percentagem da hemoglobina. 
Os glóbulos brancos ainda tinham attingido maior nu
mero, 395:000 por millimetro cubico, e os rubros, em 
menor numero que na anterior numeração, eram 2.535:000 
por millimetro cubico. A hemoglobina estava reduzida a, 
65 por cento. 
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No dia 24 foram-lhe receitadas S pilulas por dia de 
sulfato de quinino de um decigramma cada uma. 

No dia 26 appareceu-lhe uma dor na perna direita. 
No dia 28 notou-se a turgescência venosa do mem

bro e mais symptomas de phlébite, tão frequente n'esta 
doença. Ao cabo de dez dias, com uncções de pomada de 
belladona e applicação de cataplasmas de linhaça, já a 
doente estava livre d'esta intercorrencia. 

A temperatura manteve-se durante á doença cerca de 
37 graus; emquanto lhe durou a phlébite augmentou, 
porém, attingindo 40,7 no dia 2 de fevereiro ás 6 horas da 
tarde. Não se publicam os graphicos por não merece
rem absoluta confiança. 

No dia 28 de janeiro começou a tomar o licor de 
Fowler na dose de 6 gottas diariamente, dose que foi 
augmentando até ao dia 5 de março em que se manifes
taram os symptomas de intoxicação, quando já tomava 27 
gottas por dia. 

No dia 30 fez-se nova contagem. Os leucocytos es
tavam reduzidos a 113:000 por millimetro cubico. Jul-
gou-se que haveria qualquer erro de technica, mas repe-
tiu-se a numeração com o mesmo resultado. 

Chegou-se a attribuir esta diminuição ao uso do licor 
de Fowler que, em alta dose, tão bom effeito produziu 
n'um caso de lymphadenoma na clinica de homens. 

A decepção, porém, não se fez esperar ; no dia 4 de 
fevereiro o numero de leucocytos estava de novo muito 
elevado e o de hemacias não passava de 2.380:000 por 
millimetro cubico. A hemoglobina estava ainda em me
nor percentagem que na anterior determinação. 

Viu-se depois que diminuição tão sensível devia ser 
attribuida a phlébite que, como a septicemia, etc., deter
minaria tal alteração da fórmula hemoleucocytaria. Com 
bastante magua minha, não foi feita n'esta occasião a nu,-
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meração das diversas espécies leucocytarias, o que seria 
de grande interesse. 

A numeração do dia 7 de fevereiro dciupara os leu
cocytes, 392:000 por millimetre cubico e para as hema-
cias, 2.575:000. 

No dia 9 M. A. queixou-se de tosse sêcca, que me 
não pareceu devida á compressão bronchica exercida por 
qualquer ganglio hypertrophiado. Com effeito, os gan-
glios bronchicos não estavam hypertrophiados, como de
pois se viu na autopsia, e não é provável que, esponta
neamente ou por acção medicamentosa, elles diminuís
sem de volume. A ser assim, também os superficiaes 
diminuiriam. Demais, os ganglios bronchicos hypertro
phiados podem ser encontrados pelos dedos mettidos pro
fundamente atrás do esterno, o que aqui não acontecia. 

Esta tosse foi combatida pelo emprego da seguinte po
ção opiada : 

Hydrolato do alface 1 
, . . ' ílít 50 grammas 

» de louro-cerejo ( 
Xarope de ópio 20 grammas 

As duas analyses seguintes, feitas no Laboratório No
bre, são, a primeira da urina de 24 de janeiro, e a se
gunda da de 12 de fevereiro. 
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Por estas analyses se vê que ha absoluta e relativa
mente um excesso de acido úrico, augmentado na se
gunda analyse talvez devido ao excesso de leucolyse. 
No entanto nota-se que o defeito na elaboração do acido 
úrico já existia na época da primeira, em que o valor da 
relação urica é de 7,5 e de 6,5. 

O segundo factor é a diminuição de phosphates e sul
fatos com fraqueza de oxydação dos compostos de enxo
fre, accentuada nos últimos períodos da doença. 

Não ha elementos anormaes a não ser um excesso de 
indican, que o fígado parece sulfoconjugar com relativa 
facilidade. 

Ha um pouco de azoturia provavelmente devida á des
nutrição (desassimilação dos leucocytes), e, finalmente, 
um leve excesso de urobilina. 

Na analyse a que procedi no dia 14 obtive as seguintes 
cifras: 480:000 por millimetro cubico para os leucocy
tes e 2.578:000 por millimetro cubico para as hemacias. 

Do dia 20 em diante, terminada a tosse, foi passando 
regularmente sem outras perturbações que não fossem, 
de vez emquando, dyspnea e pequena falta de appetite. 

No dia 21, os leucocytos eram 516:000 por millimetro 
cubico e os glóbulos rubros 3.120:000. 

No dia 28, aquelles attingiram o numero de 561:000 
por millimetro cubico e estes baixaram a 2.820:000. A 
percentagem da hemoglobina desceu também ; era de 60 
por cento. 

Também a adrenalina foi experimentada na M. A. 
Para isso, injectou-se-lhe um milligramma do seu chlo

rhydrate em solução, da seguinte forma: no dia 6 de 
março injectou-se um quarto de seringa; no dia 7, outro 
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quarto ; e no dia 8, meia seringa. Previamente fez-se 
uma numeração que deu este resultado: 

Lcucocytos 499:000 por millimetre cubico 
Hemacias 3.400:000 » » » 

As diversas espécies leucocytarias estavam n'estas pro
porções: polynucleares, 41,0 por cento; mononucleares, 
o,S; lymphocytos, 6,5; leucocytos eosinophilos, 1,0; 
myelocytos basophilos 28,0, myelocytos neutrophilos 
20,0 e myelocytos eosinophilos, 3,0. 

Em outras determinações feitas, estas proporções pouco 
variavam. 

O que dominava nitidamente n'estas preparações era a 
extrema abundância de myelocytos, que lhes davam o as
pecto d'um verdadeiro frottis de medulla óssea. Os po
lynucleares existiam também em grande abundância. De 
longe em longe viam-se alguns glóbulos rubros nuclea-
dos; o seu numero, poré.n, era tão diminuto que se 
passavam muitos campos sem se encontrar um único. 

Viam-se raras figuras de reproducção nos myelocytos; 
em alguns, figuras mytosicas, em outros de divisão directa. 

No dia immediato ao da ultima injecção, os glóbulos 
estavam reduzidos: os brancos a 413:000 e os rubros a 
2.450:000. A percentagem de hemoglobina foi então de 
55 por cento. 

Este resultado é anologo ao obtido com a espermina, 
extracto glycerinado de baço, etc. Em virtude de dimi
nuir o numero de hemacias foi a adrenalina posta de parte. 

No dia 17 d'esté mez de março teve a sua indicação 
a theobromina na diminuição sensível do volume das uri-
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nas. A doente tomava duas hóstias de 5 decig. cada uma, 
uma pela manhã e outra á tarde. 

Ao cabo de seis dias a urina voltou ao volume ante
rior, cerca de 1:500 centímetros cúbicos por dia. 

Foi-lhe prescripto de novo o licor de Fowler, que to
mou até proximo da morte. 

No exame a que o ex.m° professor dr. Placido proce
deu no dia 19 de março, notou que a vista do olho di
reito estava reduzida a um oitavo da normal e que a 
do olho esquerdo ainda o estava um pouco mais. Em 
ambos os olhos o campo visual luminoso estava normal; 
no campo visual chromatico faltava o verde. 

No exame ophtalmoscopico com a imagem invertida, o 
contorno da pupilla estava um pouco apagado do lado 
externo, e os vasos pallidos, tortuosos sobretudo na retina. 
Em volta da pupilla havia leve edema. No olho esquerdo 
notou as mesmas alterações, as tortuosidades c edemas 
eram, porém, menos pronunciados. 

A asymetria das lesões manifestou-se n'este caso, como 
geralmente acontece. 

No dia 29 começaram a ser-lhe dadas injecções de mor-
phina, com o fim de minorar o soffrimento que a dyspnèa 
lhe produzia. 

No dia S d'abril foi-lhe prcscripta uma poção anti-
spasmodica : 

Hydrolato de melissa 
» de hortella" pimenta 

Ether sulfúrico 
Xarope de flor de laranjeira .. 

A dyspnêa e a angustia foram augmentando, até que 
a desventurada M. A. suecumbiu no dia 6 ás 11 horas 

S.& 50 g r a m . 

2 » 

15 » 
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da manhã, sem perder o seu bom humor e a meiguice que 
lhe era peculiar e sem, na visinhança da morte até, se 
recusar á colheita do sangue. N'essa occasião recebia o 
ex.m0 professor dr. Alberto d'Aguiar o pedido de prepara
ções de sangue que eu do Real Instituto Bacteriológico «Ca
mará Pestana» lhe fazia e que elle amavelmente attendeu; 
pois nem mesmo então oppoz o menor obstáculo á co
lheita do sangue! 

Outro tanto não aconteceu com um egoista doente da 
enfermaria n.° I, portador de lymphadenoma, que com 
mau grado me deixou fazer duas colheitas de sangue e 
que, quando um meu condiscípulo pretendia fazer outra, 
se oppôz tenazmente. N'este, a felicidade acompanhava 
o egoísmo ; saiu curado ! 

LembroLi-se o ex.m0 sr. dr. Carlos França do emprego 
d'urn soro leucotoxico que, como o que tem empregado 
em casos de raiva, exerceria a sua acção sobre os elemen
tos brancos em hypergenese. 

Estava elle disposto a preparal-o, quando a morte ines
perada da doente fez abandonar todos os preparativos. 

Que conste, até agora, ainda não foi empregado simi-
lhante soro cm casos de leucemia myelogenica. Talvez 
fosse mais feliz do que WIUAL n'um caso de leucemia 
lymphatica. 

Era mais uma tentativa que prolongaria provavelmente 
os dias da doente sem grandes soffrimentos, actuando, é 
claro, sobre os symptomas. 



J\u\ops\a 

No dia 6, duas horas e meia depois da morte, foi feita 
a autopsia pelos professores os ex.moS srs. drs. Alberto de 
Aguiar e Souza Junior. Notaram elles que a face estava 
congestionada, que pelas narinas saía um liquido sanguí
neo e que havia varizes nas pernas. 

Os ganglios inguinaes, branco-acinzentados e muito 
succulentos (edema), estavam túrgidos; os axillares ti
nham menor edema e estavam um tanto rubros. 

7\bertura do cadaver 

Cavidade thoraxica : 

As pleuras estavam lisas e livres, a não ser a direita, 
onde havia adherencias brandas. Em cada cavidade pleu
ral o derrame citrino existente era de cerca de um litro. 
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O pericárdio estava liso e encerrava perto de 3 decili-
tros d'um liquido citrino muito pallido. 

O mediastino estava infiltrado e os gangíios bronchicos 
normaes. 

Os pulmões estavam anemiados, muito brancos, só com 
alguma anthracosis. Havia focos de enfartos, talvez leu-
cemicos, estando os vasos em relação com elles cheios de 
coágulos bem moldados. 

Existiam também pequeníssimos nódulos calcificados e 
um grande com adherencia pleural (tuberculose). 

O coração estava pallido, tlaccido e levemente hyper-
tropbiado. O direito ficou cm diastole e repleto de san
gue. O musculo cardíaco não parecia degenerado. 

Cavidade abdominal: 

Ao abrir o abdomen, surprehendia o grande desenvol
vimento do ligamento suspensor do fígado, cujos folhe
tos estavam separados e infiltrados, parecendo o grande 
epiploon, e a enormíssima bypertrophia do baço princi
palmente, e do figado. Estes dois órgãos, como se vê na 
phototypia do schema, enchiam quasi completamente o 
ventre. ; 

O peritoneo estava liso; havia derrame citrino pouco 
abundante. 

Na mucosa gástrica, cm columnas, sobresaía a pállidez. 
O baço, que pesou 4:500 gr., estava livre, excepto na 

parte superior, onde estava adhérente ao lobo esquerdo 
do fígado e ao diaphragma por uma série de bridas for
tes. Os gangíios perisplenicos estavam hypertrophiados. 

A dureza que se notava no baço durante a vida exis
tia depois da morte. 

No interior, para o lado do hilo, havia zonas brancas. 
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O fígado pesou 5:000 grammas. 
Os rins, pallidos e degenerados, tinham nas extremida

des dos calices concreções radiadas branco-amarelladas 
(acido úrico?). A urina, que mantinha repleta a bexiga, 
era normal na apparencia. 

O musculo uterino estava hypertrophiado e os vasos 
parenchymatosos dilatados. O utero era pequeno. 

Os ovários, sobretudo o esquerdo, tinham o aspecto de 
escloro-kysticos. 

Cavidade cerebral e medullar: 

As meninges estavam normaes. 
O liquido cérebro-rachidiano saía em abundância, 

quando o bolbo foi cortado ; nos espaços subarachnoi-
deos havia-o, se bem que em pequena quantidade. Os 
vasos estavam túrgidos de sangue descorado e, pelo cor
te, viam-se muito dilatados, principalmente em torno do 
corpo optoestriado. Era, de resto, o que se notava em 
qualquer região. Pelo corte saía abundante sangue fluido 
e descorado. 

Nas cavidades ventriculares havia algum liquido um 
pouco pigmentado de sangue. 

Conclusão : 

A morte deve ter sido causada por dyspnea mecha-
nica. 



histologia 

Com o fim de tornar relativamente completa a minha 
observação, procurei apresentar a histologia do caso, que 
não vae muito desenvolvida por motivos de ordem varia 
e entre os quaes figura como principal a falta de tem
po i1). Ainda assim, julgo que o vae sufficientemente 
para corresponder ao objectivo a que acima me refiro. 

A impressão que mais realça, depois de se observarem 
as différentes preparações, é a da extrema abundância de 
leucocytos e a da grande dilatação dos vasos. Esta ul
tima, macroscopicamente até, nota-se nos vasos d'um certo 
calibre. 

Medulla óssea. —Observa-se uma proliferação muito 
intensa da medulla óssea, chegando a gordura, que nor
malmente n'ella existe, a desapparecer quasi por completo. 
Dos leucocytos predominam em primeira fila os myelocy
tes; os polynucleares também apparecem. 

Os megacaryocytos, se bem que não tão abundantes 
como os myeloplaxes, são bastante numerosos. O seu ap-

(i) No Laboratório Nobre ficam preparações para observação do 
professor dr. Alberto de Aguiar, a que ainda nâo procedeu pelo muito 
que teve que fazer n'este fim d'anno. 
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parecimento em tal numero está em harmonia com a con
cepção de DOMINIGI acerca da pathogenia da doença e a 
que já me referi em outro ponto do meu trabalho. 

Baço,—N'este órgão observa-.se o que normalmente 
se nota em casos análogos. 

Fígado. — Igualmente, sobresaindo muito a dilatação 
dos vasos cheios de leucocytos. 

Rins. — Além da extraordinária abundância de leuco
cytos nos vasos renaes, ha no tecido intersticial uma in
tensa infiltração produzida pelos leucocytos ; os glomeru
lus teem um aspecto que bem quadra com a quantidade 
de leucocytos intravasculares. No epithelio renal, muito 
pallido e de contornos indistinctos, observa-se albumina. 

Tanto nos vasos do glomerulo, como nos capillares e 
nos interstícios, ha myelocytes com figuras mytosicas, po-
lynucleares, etc. 

Medulla espinal.— Ao corte, as cellulas nervosas 
medullares mostram-se quasi todas normaes. Algumas 
teem diversas lesões de chromolyse. O canal ependyma-
rio, cujo epitelio proliferou extraordinariamente, está per
feitamente obturado. 

Os vasos não teem as paredes alteradas e apresentam-
se completamente cheios de leucocytos. É curioso o seu 
aspecto. 

Ha grande predomínio dos leucocytos de núcleo poly-
morpho. Apparecem alguns myelocytes, figuras mytosi
cas d'estes, e eosinophils em numero relativamente ele
vado. 

Cérebro.—O que impressiona á primeira vista é a di
latação dos capillares cheios de leucocytos. O corte, como 
na medulla, tem um aspecto interessante, devido a grande 
quantidade de leucocytos. 

A adventícia não se mostra infiltrada. As paredes dos 
vasos não estão alteradas e as cellulas, se o estão, é li
geiramente. 

http://observa-.se
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Proposições 

Anatomia descr ipt iva — O tridpete femoral é pentacipete. 
P h y s i o l o g i a — O s tendões não são, sob o ponto de vista mecha

nieo, mais que apophyses molles e flexiveis. 

Materia m e d i c a — A associação do iodeto de potássio ao mercú

rio é contraindicada no tratamento das lesões terciárias do véu do pa

ladar. 

Pathologia externa — As secções são feridas contusas. 
O p e r a ç õ e s — Deve havei a maxima reserva em operar os leuce

micos. 

Partos — Condemno as cadeiras de parturientes. 

Pathologia interna Aconselho a puneção lombar na meningite 
cerebroespinal. 

Anatomia patho log i ca — Os tumores brancos podem limitarse 
ás partes molles. 

Medicina legal — A falta de causa conhecida de aborto espontâ

neo não nos auetorisa a excluir a possibilidade d'esté. 
Pathologia geral —■ A leucemia é uma doença do tecido myeloide. 

Hygiene — A palavra é séptica. 
Histologia normal — O sangue não é um tecido. 
Anatomia t o p o g r a p h i c a — O limite externo da região lombar é 

o bordo posterior do grande obliquo do abdomen. 

Visto. Pôde imprimirse. 
O PRESIDENTE, O DIRECTOR, 

A. Brandão. Moraes Ca/das. 
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