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INTRODUCÇlO 

Na enfermaria de clinica cirúrgica da Es
cola Medica, tivemos occasião de observar uma 
doente, que nos fora distribuida em principios 
de Março do anno lectivo de 1900, portadora 
de numerosos tumores, de processo evolutivo 
rápido, disseminados pelo tronco e extremida
des e acompanhados de perturbações nervosas 
múltiplas, que recordavam o syndroma patho-
logico da doença de Recklinghausen. 

O resultado da autopsia, revelando a gene-
ralisação dos tumores ao systema nervoso cen
tral e peripherico, ao peritoneo, músculos, etc. 
vinha ainda confirmar o diagnostico clinico de 
neurofibr ornato se generalisada. 

Entretanto, a ausência de manchas pigmen-
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tares e principalmente a natureza sarcomatosa 
dos tumores quer superficiaes quer profundos, 
já anteriormente estabelecida pelo exame his
tológico de dois nódulos cutâneos tirados em 
vida, não permittiam identificar as duas affec-
ções. 

Estas differenças serão, pois, caracteres dis-
tinctivos suficientes para excluirmos do qua
dro da doença de Recklinghausen esta sarco-
matose tão semelhante a ella pela sua historia 
e evolução clinica ? 

As considerações que adeante expomos, 
fundamentadas em diversos factos que fornece 
a neurofibromatose generalisada principalmen
te nas suas formas incompletas, não permittem 
julgar a affecção que a nossa doente era porta
dora como uma entidade mórbida distincta da 
doença de Recklinghausen. 

É, pois, esta opinião que nos propomos de
fender. 

No primeiro capitulo descreveremos resu
midamente a doença de Recklinghausen-typo 
e as suas formas imperfeitas. 

A descripçâo detalhada da nossa observa
ção, incluindo os exames histológicos dos di
versos tumores realisados pelo professor Dr. 
Alberto d'Aguiar e as opiniões de alguns histo-
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legistas estrangeiros, fará o objecto do segun
do capitulo. 

Finalmente, n'uni terceiro e ultimo capitulo 
exporemos as rasões que nos levaram a consi
derar a neurosarcomatose como uma modali
dade da doença de Recklinghausen. 

Daremos, d'esta forma, por terminado o 
nosso trabalho, que motivos de ordem particu
lar nos forçaram a addiar a sua conclusão. 

O diminutíssimo numero de casos observa
dos idênticos a esta affecção e a sua extrema 
curiosidade, bem como não conhecermos obser
vação alguma d'esté género em Portugal, foram 
circumstancias que actuaram em nós para a es
colha d'esté assumpto como base apropriada 
para a nossa dissertação inaugural. 

A todos os professores e clinicos que nos 
auxiliaram na elaboração d'esté trabalho, espe-
cialisando o nosso erudito professor Dr. Eober-
to Frias pelo valioso auxilio que nos prestou no 
estudo das lesões cerebraes e topographia dos 
respectivos tumores, bem como o distincto his-
tologista e illustre professor Dr. Alberto d'A-
guiar, recommendando-nos este assumpto como 
adequado para uma dissertação e pelo valioso 
concurso das suas investigações anatomo-pa-
thologicas — sem as quaes o nosso trabalho 
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perderia todo o interesse e valor — a todos, 
reiteramos a expressão sincera do nosso reco
nhecimento e gratidão. 

Ao distincto clinico Dr. Bensaude, residen
te em Paris, e ao iminente histologista hespa-
nhol Dr. Cajal, uma das maiores glorias scientifi-
cas do seu paiz, os nossos sinceros agradeci
mentos pela alta distincção com que nos hon
raram dando-nos as suas auctorisadas opiniões. 

Ao illustrado jury que houver de apreciar 
esta nossa ultima prova escolar pedimos a 
mesma benevolência que nos tem sido dispen
sada durante o nosso curso. 



CAPITULO I 

Considerações gcraes sobre a neuroflbromatose generalisada 
ou Doença de Recklinghausen 

A nêurofibromatose generalisada consiste na 
transformação fibrosa d'um grande numero de 
troncos nervosos, acompanhada de perturbações 
mais ou menos accentuados de todo o organis-
mo. C) 

Recklinghausen, na sua monographia publi
cada em 1882, indica três symptomas caracterís
ticos d'esta affecção, considerados como constan
tes nas suas formas typicas. 

i.° Placas hyperchromicas da pelle, naevi 
pigmentares, pilosos e vasculares congénitos. 

2.0 Tumores fibrosos da pêlle, sem relação 
apparente com os nervos. 

(1) Pierre Marie, Leçons de clinique médicale, i895-o6. 
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3.° Tumores nodulares dos nervos. 
Pierre Marie, em 1896, apresenta duas obser

vações novas de neurofibromatose e, ao síndro
ma descripto por Recklinghausen, associa certos 
phenomenos psychicos, fazendo egualmente parte 
do conjuncto symptomatico d'esta curiosa affec-
ção. 

Symplomalologia 

i.° Placas hyperchromicas da pelle—Os, 
naevi pigmentares, consistindo n'uma simples pi
gmentação em placa da pelle sem fazer saliência 
á sua superficie, apresentam cores e dimensões 
variáveis. 

Uns, semelhantes ás manchas de lentigo, são 
pequenos, arredondados, do tamanho d'uma cabe
ça de alfinete e muito numerosos; outros, de gran
des dimensões, podendo abranger por vezes 'me
tade do tronco, são muito pouco frequentes. 

A cor offerece todas as variantes desde a côr 
de café com leite até á de café puro. 

As manchas de lentigo são, umas vezes, mui
to pronunciadas no peito, dorso e raiz dos mem
bros, attenuando-se em numero e côr á medida 
que se approxima da sua extremidade; outras ve
zes, manifestam-se de preferencia no rosto, região 
lombar e extremidade dos membros (salvo nas 
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mãos e pés que parecem gosar d'uma immunida-
de especial). 

As largas manchas, muito menos numerosas, 
residem principalmente no abdomen. Por vezes, 
estas manchas encontram-se na face, onde são, 
então, habitualmente cobertas de pellos, consti
tuindo os naevi pilosos. 

Os naevi vasculares, ordinariamente menos 
numerosos que as placas precedentes, são ora ar-
teriaes, ora venosos. Os primeiros são vermelhos 
ou róseos, ordinariamente pequenos e desap-
parecem pela pressão do dedo; os segundos 
são azulados, escuros e, por vezes, muito exten
sos. 

Todas as placas hyperchromicas são geral
mente assymetricas na sua distribuição e orienta
ção e quasi sempre congénitas ; ás vezes, pouco 
numerosas no nascimento, desenvolvem-se mais 
tarde com uma prodigiosa rapidez. 

As mucosas são sempre isentas de manchas 
pigmentares da mesma forma que o são, em ge
ral, dos tumores. 

2.° Tumores fibrosos da pelle. 
Estes tumores sem relação apparente com os 

nervos adjacentes têm, como ponto de partida a 
bainha conjunctiva dos troncos nervosos ou das 
ultimas ramificações nervosas da pelle. 
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Segundo Recklinghausen, os tubos nervosos, 
sede da origem do processo neoplasico, compri
midos pelo desenvolvimento exaggerado do tecido 
conjunctivo, atrophiam-se, degeneram e terminam 
por desapparecer. 

Estes tumores são constituidos por massas fi-
brornatosas em numero considerável, podendo ás 
vezes attingir milhares (Moodzejewsky) e de volu
mes intermediários entre o d'uma cabeça de alfi
nete e uma noz ; algumas vezes adquirem o volu
me dJuma cabeça de feto. (*) 

Uns, de pequeno volume e de consistência 
molle, são pediculados, de pedículo proporcional 
ao desenvolvimento do tumor e constituem os 
molluscum pendulum. 

Outros, egualmente de pequeno volume, sa
lientes e de consistência dura, são sesseis, seme
lhantes a grãos de milho e situados na parte mais 
superficial da pelle, sob a epiderme. 

Outros ainda, fibromas molles (2), os menos 
consistentes dos tumores cutâneos são geralmente 
pequenos, fluctuantes, bastante largos relativamen-

(i) Léon Desguin, d'Anvers, fez a ablação d'um mollus
cum do peso de 17 kil. — Le Scalpel, juillet 1891. 

(2) Feindel, these de Paris, i896 
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te á sua altura e situados na parte profunda da 
derme. 

Outros, mais ou menos salientes e situados na 
espessura da pelle, são elásticos, de côr normal ou 
violácea, de tamanhos variáveis entre o d'um grão 
de milho e o d'uma noz e representam um se
gmento de esphera mais ou menos desenvolvido. 
Alguns, são caracterisados por pontos escuros 
correspondentes aos orifícios obliterados das glân
dulas sébacées, e outros, por alguns pellos no seu 
vértice e ainda por manchas pigmentares recobrin
do parcial ou totalmente estes tumores. 

Tem-se notado alguns d'estes fibromas des
envolvesse n'uma placa de pigmentação. 

Finalmente, uma quinta variedade de tumores, 
moveis, subcutâneos e livres pelo desappareci-
mento das connexões que os ligavam á pelle ou 
aos ramos nervosos, assemelha-se aos tumores em 
segmento de esphëra e formam a transição entre 
os tumores cutâneos e os dos nervos. (') 

As mucosas são geralmente isentas de tu
mores. 

Entretanto, Recklinghausen cita alguns fibro
mas do estômago e intestinos, Moodzejewsky fi-

(i) Labouverie, These, de Nancy juillet 1899. 
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bromas salientes na cavidade intestinal e Furet fi

bromas das amygdalas. 
3.° Tumores dos nervos—Estes tumores mais 

ou menos numerosos e situados no trajecto dos 
nervos são: umas vezes, separados uns dos ou

tros — nevromas múltiplos; outras, reunidos n'uma 
só massa — nevromas plexiformès. 

a) Nevromas múltiplos—Estes, ordinaria

mente múltiplos, indolentes, moveis principalmen

te no sentido opposto á direcção do nervo e de 
volume não excedente a um ôvo de pomba, apre

sentamse isolados ou dispostos em serie como as 
contas d'um rosário, situados de baixo da pelle e 
encostados aos troncos nervosos (nevromas tron

culares) ou aos seus ramos cutâneos (nevromas 
ramulares). 

A pelle correspondente a estes tumores é de 
côr normal e não apresenta perturbação alguma 
de sensibilidade. São ligeiramente appreciaveis á 
vista e só dignosticaveis pela palpação. 

Geralmente assymetricos, encontramse indis

tinctamente distribuídos nos nervos motores, sen

sitivos, craneanos, no grande sympathico, nos 
ganglios espinaes, na base do encephalo, bolbo e 
na medulla. Temse observado egualmente nevro

mas nas mucosas è serosas. . 
b) Nevromas plexiformès—Os tumores dos 
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nervos, pela sua multiplicidade, èstructura e mo
dificações que imprimem ás fibras nervosas, po
dem desenvolverem-se sob a forma de plexus, 
constituindo assim os nevromas plexiformes (Ver-
neuil). 

Estes, de base profundamente situada, mais 
ou menos consideráveis, ás vezes dolorosos, mo
veis e de consistência muito molle, são tumores 
constituídos por pequenas massas de grandezas 
variáveis, moniliformes, e ligadas entre si por cor
dões mais ou menos espessos. A pelle correspon
dente a estes nevromas é geralmente a séde d'uma 
pigmentação mais ou menos intensa. 

Os nevromas plexiformes, ainda que possam 
existir em todas as regiões do corpo, affectam, 
comtudo, uma predilecção para a face, região 
cervical e craneo. 

Podem egualmente existir nevromas d'esta na
tureza nas mucosas. 

4.° Debilidade physica e intellectual—A ca
chexia intellectual e a cachexia physica são muito 
pronunciadas. 

As perturbações nervosas, communs aos indi-
viduos portadores d'esta affecção, são caracteri-
sadas, diz Pierre Marie, por «uma perda con
siderável da memoria, uma melancolia accentua-
da, crises hysteriformes, perturbações da sensibi-
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lidade cutanea e da sensibilidade especial, ac-
cessos dolorosos das pernas, torpor dos movi
mentos e arthralgias muito dolorosas». 

A par d'estas perturbações, indicando uma 
depressão das funcções cerebro-medullares, obser-
va-se uma debilidade physica manifesta. 

O tubo digestivo funcciona irregularmente, as 
perturbações dyspepticas são evidentes e o fíga
do é, por vezes, hypertrophiado. 

O apparelho cardio-pulmonar apresenta egual-
mente perturbações de funccionamento caracterisa-
das por palpitações cardíacas e accessos de asthma. 

Os tecidos conjunctivo e muscular são con
sideravelmente enfraquecidos. 

O tecido ósseo é algumas vezes a sede de 
perturbações trophicas de evolução rápida, mani
festas principalmente nos ossos do craneo e do 
thorax e caracterisadas por modificações da sua 
estructura—osteomalacia. Hoisnard explica estas 
alterações por uma verdadeira cachexia óssea 
produzindo o amollecimento e a rarefacção do 
systema ósseo. 

Independentemente dos symptomas já des-
criptos, observam-se outros devidos á existên
cia de fibromas no interior dos tecidos. Assim, 
alguns indivíduos portadores d'esta affecção e 
com fibromas localisados no trajecto dos ner-
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vos, queixam-se de violentas dores irradiadas 
ao longo dos membros, impossibilitando-os 
de trabalhar e, por vezes, de andar; outras vezes, 
os fibromas invadem os ganglios espinaes e apre
sentam, por compressão e degeneração dos feixes 
pyramidaes e dos feixes de Turck, todos os sym-
ptomas diurna esclerose lateral amyotrophica ; fi
nalmente, observam-se perturbações mye'opathi-
cas características da myélite diffusa que indicam 
a existência de fibromas na medulla. 

Esta affecção évolue sem febre, sem repercus
são no systema limphatico e não se généralisa á 
maneira dos tumores malignos. A generalisação 
estabelece-se por via nervosa e não por vias lym-
phatica e sanguínea (Labouverie). Com effeito, 
quando a affecção não adquire um caracter de for
mação geral, encontram-se, muitas vezes, tumores 
múltiplos no tronco ou nos ramos do mesmo ner
vo, em diversos nervos ou em todos os troncos 
d'uma mesma região. 

Formas incompletas da neurofibromatose—O 
conjuncto symptomatico da doença de Recklin
ghausen— pigmentação da pelle, fibromas cutâ
neos, fibromas dos nervos e perturbações funecio-
naes — nem sempre se observa completo no mes
mo individuo: é mesmo muito pouco frequente 
observar-se as formas typos da neurofibromatose. 
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Um d'estes symptomas, dizem Feindel e 
Oppenheim, pôde faltar sem que o aspecto geral 
da affecção seja modificado. 

Quando duas ordens de symptomas não exis
tam, trata-se ainda de doença de Recklinghausen; 
as duas ordens de symptomas subsistentes, podem 
combinar-se diversamente e dar logar a dois ty
pos nitidos — o dos tumores e o da pigmentação. 

A neurofibromatose reduzida a uma só ordem 
de symptomas altera a physionomia geral d'esta 
affecção; entretanto; na existência apenas de fi
bromas múltiplos dos nervos é ainda a doença de 
Recklinghausen. 

Nos três outros casos trata-se somente de for
mas que, além de dependerem certamente da mes
ma causa e de terem a mesma origem, são con-
nexas á doença confirmada, do mesmo modo que, 
como diz Labouverie, a tosse não constitue 
por si só a bronchite, mas somente um dos sym
ptomas. 

Temos, pois, a par de formas completas da neu
rofibromatose, formas frustes em que dois ou três 
symptomas cooexistem e formas connexas reduzi
das a um só symptoma. 

Entretanto, como facto importante a notar, 
a neurofibromatose generalisada nas suas formas 
mais incompletas, évolue sempre em indivíduos 
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portadores de taras congénitas e de lesões ner
vosas. 

Varias observações não mencionam a côr da 
pelle. Outras declaram a pelle de côr normal. 

Do mesmo modo que a doença de Recklin
ghausen pôde existir sem pigmentação, a ausência 
de tumores nos nervos pôde também ser obser
vada. 

Bussand, Chauffard, Jehl, etc. descreveram, 
com o nome de dermato-neuroses, de dermc-n-
bromatoses, uma forma da doença de Recklin
ghausen, sem tumores fibrosos dos nervos. 

Jehl Q considere a dermo-flbromatose como 
uma forma particular da neurofibromatose gene-
ralisada, différente doesta pela sede dos tumores 
fora dos nervos. Pôde existir, segundo o mesmo 
auetor, formas exclusivamente constituídas por 
uma d'estas localisações, como pôde haver casos 
mixtos. 

Chauffard descreveu um caso de dermo-fibro-
matose pigmentar em que a autopsia mostrou os 
nódulos subcutâneos, constituídos por tecido fi
broso adulto, completamente independentes dos 
nervos adjacentes. 

(i) These de Paris, Abril 1898, 
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Feindel, Oppenheim, Pierre Marie, Thibierge, 
Darier e outros observaram alguns casos de neuro-
fibromatose generalisada com ausência de tumo
res localisados no trajecto dos nervos. 

N u m caso mixto observado por Hallopeau, 
além da existência de fibromas subcutâneos loca
lisados nos nervos e cuja origem perinevritica era 
histologicamente demonstrada, havia fibromas cu
tâneos sem relação comos filetes nervosos. 

Thibierge (Soe. Méd. Hôpit. 18 février 1898) 
descreve um caso de doença de Recklinghausen, 
sem fibromas da pelle e dos nervos. 

Os casos de neurofibromatose generalisada 
com tumores dos nervos e ausência de tumores da 
pelle são muito pouco numerosos, contrariamente 
aos casos precedentemente mencionados. 

Moses cita um caso de Gerhardt caracterisado 
por vários tumores localisados nos nervos peri-
phericos, cerebraes e sympathico e ausência de 
tumores cutâneos. 

Labouverie narra um caso relativo a um rapaz 
de 1 5 annos, portador de diversos tumores nervo
sos, démanchas pigmentares desenvolvidas desde a 
primeira infância e com ausência de tumores da 
pelle. 

Alguns casos de neurofibromatose com o úni
co symptoma principal da atfecção — tumores 
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múltiplos dos nervos —foram egualmcritc obser
vados. 

Von Bungner refere um caso d'uma mulher de 
36 annos que apresentou a principio um fibroma 
do nervo femoro-cutâneo direito. Este fibroma 
attinge, alguns mezes depois, um volume d'um ovo 
e acompanha-se de violentas dores nevrálgicas. A 
sua ablação foi seguida da formação de novos fi
bromas nos outros ramos do nervo crural. 
Após a sua extirpação, necessitada pelas do
res violentas irradiadas a todo o membro com con-
tractura dos músculos da coxa, nova irrupção nos 
nervos da perna esquerda. Finalmente, o processo 
neoplasico invade todo o corpo e a doente suc-
cumbe a uma pneumonia, resultado da sua cache
xia extrema. A autopsia permitte verificar que to
dos os nervos, salvo os da cabeça e face, a pari 
da sua origem rachidiana, eram a sede de tumo
res do volume d'uma azeitona e dispostos em se 
ries moniliformes. 

Independentemente d'esta cachexia e dos tu
mores dos nervos, a predisposição congenita que 
é um dos signaes essenciaes da neurofibroma-
tose foi o principal fact©r que levou Von Bun
gner a incluir o seu caso no quadro d'esta affec-
ção. 

São as mesmas rasóes de congenitalidade e de 
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identidade de estructura das neurofibromatoses 
plexiformes que levaram os auctorcs a incluir es
ta ultima affecção no grupo da neiirofibromatose 
generalisada. 

Labouverie (These de Nancy) diz que «além 
da congenitalidade e identidade de estructura, 
se quizermos dar mais uma prova da necessi
dade de incluir os nevromas no quadro da 
doença de Recklinghausen, encontral-a-hiamos 
no facto d'uma mãe neurofibromatosa procrear 
uma filha portadora de nevromas plexiformes 
(caso de Herezel)». 

Finalmente, algumas observações mencionam 
a transformação sarcomatosa dos fibromas. 

Dor, Delore-Girard citam alguns casos de 
neurofibromatose em que a ablação de alguns 
dos fibromas era seguida de recidiva de tumo
res histologicamente sarcomatosos. 

Langenbuch, em 1892, descreve um caso de 
fibrosarcomatose generalisada da pelle, cujos tu
mores apresentavam uma estructura histológica 
commum ao fibroma e sarcoma. 

Raymond (Semaine Médicale, 26 août 1903) 
descreve egualmente um outro caso clinico de 
neurofibrosarcomatose central. 

Franchet (These de Paris, 1900) cita duas 
observações de neurosarcomatose generalisada 
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(de sarcomas encephaloïdes sem infiltração me-
lanica) de marcha extremamente rápida e sem 
sarcomas dos nervos, que as identifica ás formas 
incompletas da doença de Recklinghausen. 

Anatomia palbologica (J) 

«Segundo Brigidi,as granulações pigmentares 
provêm da presença de granulações amarello-es-
curas ou negras abundantemente dispersas no 
protoplasma das cellulas de Malpighi, sobretude 
d'aquellas que já no estado normal encerram gra
nulações pigmentares. 

As manchas escuras situadas na camada papil-
lar do chorion eram egualmente devidas a um 
deposito de granulações pigmentares no corpo 
das cedullas connectivas; entretanto, alguma-
d'estas encontravam-se disseminadas livremente 
entre as fibras do corpo papillar. 

Relativamente aos tumores cutâneos, estes 
são constituídos por tecido conjunctivo de aspe
cto um pouco différente segundo os tumores e 
segundo a região do tumor que se examina; 
umas vezes, este tecido adquire um aspecto mais 

(i) Lições de Pierre Marie. 
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francamente fibroso, outras vezes, ha predominân
cia dos corpos cellulares. 

As fibras conjunctivas têm direcções diversas; 
um certo numero parece circumscrever espaços 
arredondados, vestigios dos nódulos adiposos que, 
normalmente, se encontram na hypoderme. N'es
ta massa de tecido conjunctivo observa-se, em 
grande quantidade, vasos de calibre muito peque
no ricos em cellulas que parecem comprimidas 
pela proliferação conjunctiva. Os pellos, as glân
dulas sudoríparas e glândulas sebaceas também se 
encontram, mas em numero muito menor que no 
estado normal». 

Além das fibras lisas, observam-se muitas ve
zes na massa do tecido conjunctivo, principal
mente das formas perfeitas da neurofibromatose, 
um pequeno numero de fibras nervosas reunidas 
em feixes delgados, atravessando toda a espessura 
das nodosidades. 

Etiologia 

A etiologia da neurofibromatose não está ainda 
bem elucidada. 

«Muitas vezes, diz Marie, a neurofibromatose 
é congenita». O começo, porém, ó, umas vezes, 
congénito ao mesmo tempo para os molluscum 
e manchas pigmentares ; outras vezes, os mollus-
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cum evoluem tardiamente e as manchas pigmen
tares são congénitas. 

Algumas vezes ainda, diz Marie, um tumor 
mãe apparece mais ou menos tardiamente, ao 
qual vêm, em seguida, juntar-se pequenos tumo
res generalisados. Assim, Marie cita uma observa
ção referente a um individuo em que o primeiro 
tumor appareceu na edade de 24 annos e que 
dois annos depois da sua ablação, novos tumores 
de dimensões inferiores ao primeiro apparecem 
dispersos na axilla e no tecido cellular do braço. 
A mãe tinha sido portadora de numerosos fibro
mas no pescoço, thorax e braços; sua irmã, de 
numerosos tumores congénitos. A hereditarieda
de era pois manifesta. 

A hereditariedade pôde ser similar, como no 
caso precedente em que as filhas tiveram tumores 
da mesma natureza que sua mãe, ou variada, 
como no caso de Herezel em que uma mulher 
portadora de neurofibromatose generalisada de 
forma muluscoide tem uma filha com nevromas 
plexiformes. 

A par d'estes casos evidentemente congénitos 
ê  hereditários, outras observações têm sido men
cionadas em que a doença de Recklinghausen ap
parece n'uma edade adulta, ás vezes n'um periodo 
bastante avançado da vida. 
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«Estas formas adquiridas, diz Labouverie, 
nada têm de extraordinário. Todos sabem que a 
hereditariedade nem sempre é congenita e que as 
affecções hereditárias se desenvolvem em différen
tes edades segundo as causas occasionaes : gotta, 
cancro, doença de Friedreich, heredo-ataxia cere-
bellosa, etc.» 

«Um exemplo frisante, diz Feindel, segundo 
uma communicação de Brissaud á Société anato-
mique, de vicio congénito tardiamente appareci-
do, é o dedo supra-numerario que se desenvolveu 
n'um individuo de 32 annos». 

«O individuo, continua Labouverie, nasce 
pois predisposto. É preciso uma causa occasional 
para despertar esta predisposição e dar-lhe todos 
os seus effeitos». 

O traumatismo, o arrefecimento, as intoxica
ções e as infecções têm sido invocados como cau
sas occasionaes da neurofibromatose generalisada. 

Natureza da doença 

A neurofibromatose caracterisa-se, como vi
mos, por modificações na côr da pelle, por neo
plasias do tecido conjunctivo, por perturbações 
nervosas múltiplas e por uma cachexia especial 
mais ou menos tardia. 
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«Não se deve, pois, considerar a cachexia, 
diz Jehl (These de Paris, 1898), n'estes casos, co
mo consequência da apparição dos fibromas e da 
pigmentação, pois que o seu desenvolvimento é 
posterior longos annos á irrupção dos tumores». 

Qual é, pois, a pathogenia d'esta affrcção ? 
«A neurofibromatose, diz Marie, será o resul

tado d'uma infecção especial, microbiana, locali-
sada nos troncos nervosos e comparável, até cer
to ponto, á lepra ? 

Será o resultado duma alteração ou de atro
phia de alguma glândula vascular sanguinea da 
economia? Langhans, com effeito, descreveu alte
rações nos troncos nervosos periphericos conse
cutivas á thyroïdectomia. 

A cachexia que acompanha esta bizarra affec-
ção não será consequência da invasão do grande 
sympathico pelos neurofibromas? (Recklinghau
sen, Follin, Landowski, etc.). 

Entretanto, no meio de todas estas theorias, 
sempre sujeitas a discussão, a influencia prepon
derante do systema nervoso é um facto incontes
tável. 

Os neurofibromas, com effeito, só apparecem 
e evoluem em indivíduos dotados duma predis
posição innata especial, traduzindo-se por taras 
congénitas e perturbações psychicas. 
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' Segundo Recklinghausen, auctor da theoria 
nervosa d'esta affecção, o ponto de partida dos 
tumores é a bainha conjunctiva dos nervos, quer 
fosse pertencente aos troncos nervosos quer ás ul
timas ramificações nervosas da pelle. 

Marie, Brissaud, Feindel e outros completam 
a theoria nervosa de Recklinghausen creando a 
grande classe das dermato-neuroses, particular
mente a dermo-fibromatose generalisada. 

«Quasi todas as dermatoses, diz Brissaud, á 
excepção de certas affecções parasitarias, podem 
desenvolver-se pela acção d'uma perturbação ner
vosa». 

Se algumas dermopathias disseminadas sem 
ordem na superficie tegumentar parecem escapar 
á influencia do systema nervoso, ha outras, mui
to numerosas, que, pela sua disposição regular 
e symetrica participam claramente da acção regu
ladora do systema nervoso (Brissaud). 

«Estas dermopathias, continua Brissaud, ma-
nifestam-se quando a menor resistência do appa-
relho nervoso deixa á diathese ou á predisposi
ção innata, toda a latitude para se affirmar». 

Relativamente aos fibromas cutâneos, Brissaud 
considera-os d'origem congenita. 

«Da mesma forma que as outras doenças fa
miliares, accrescenta Brissaud, os germens do mal 
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que datam do período blastodermico, podem fi
car latentes até uma epocha mais ou menos af-
fastada». 

«Logo que a sua irrupção se manifeste, fka-se 
indeciso se a monstruosidade é fortuita, consecu
tiva a factores pathologicos recentes, ou se é 
constitucional, contemporânea dos primeiros phe-
nomenos da vida embryonaria». 

Podemos, pois, considerar a neurofibromato-
se, da mesma forma que Feindel, como uma affec-
ção devida a uma anomalia de desenvolvimento 
dos elementos da ectoderme, causa primaria das 
lesões dos elemento's nervosos e da falta de toni
cidade dos tecidos vascular e muscular. 

Estes (folheto externo do blastoderme d'onde 
derivam o systema nervoso e a pelle) primitiva-
mante mal formados estão n'um estado de equilí
brio instável, prestes a romper-se sob a influencia 
de causas de natureza diversa (traumatismo, in
fecção, intoxicação, etc.), (Feindel). 

«Não é pois de surprehender, como faz notar 
Gaucher, que estes teratomas cutâneos múltiplos 
se desenvolvam em seres abortados, coincidam 
com uma evolução physiologica imperfeita e se
jam acompanhados de perturbações variadas de 
nutrição». 



I 

? 

C A P I T U L O I I 

Sobre um caso raro de ncurosarcomatose generalisada 

Na nossa observação, cujo syndroma patho-
logico, á excepção das manchas pigmentares, é 
idêntico á doença de Recklinghausen-typo, os tu
mores apresentam uma natureza histológica dis-
tincta dos da neurofibromatose generalisada. Com 
effeito, são sarcomatosos, malignos e de processo 
evolutivo rápido, contrariamente aos tumores da 
doença de Recklinghausen que são fibrosos, be
nignos e de evolução demorada. 

Alguns casos muito raros de neurosarcoma-
tose generalisada têm sido mencionados. Além 
da nossa observação, cuja descripção detalhada 
constitue o assumpto d'esté capitulo, apenas te
mos conhecimento de dois outros casos mais ou 
menos análogos ao nosso e que serviram de base 
á dissertação inaugural de Franchet (these de Pa
ris, 1900). 
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N'um d'elles, publicado em 1898 por Moura-
viene, medico russo, Franchet não faz menção da 
coloração da pelle; o outro, observado por este 
auctor, apresentava naevi pigmentares e pilosos 
congénitos. 

N'estas observações, os tumores (sarcomas en-
cephaloides sem infiltração melanica) encontra-
vam-se, da mesma forma que na nossa doente, ir
regularmente distribuídos pelo tecido cellular sub
cutâneo, músculos, pulmão, base do coração, pe-
ritoneo, fígado, rins e baço. Entretanto, o systema 
nervoso central e peripherico era isento de tumo
res; apenas, no doente de Mouraviene se obser
vavam alguns tumores nas meninges. 

Franchet menciona um outro caso de neuro-
sarcomatose, cuja observação lhe foi impossível 
obter. 



OBSERVAÇÃO (PESSOAL) 

J . R. P . , 44 annos de edade, casada, domestica, 
natural do Porto, entra a 7 de Março de 1900 no 
Hospital de Santo Antonio, por motivo de impotência 
funccional dos membros inferiores e tumores múltiplos 
dispersos pelo tronco e extremidades. 

Antecedentes hereditários—O pae falleceu de 77 
annos de edade, victimado por uma hernia estrangu
lada. Possuia quasi todos os estigmas da neurasthe
nia. 

A mãe, não obstante queixar-se frequentemente 
de dores estomacaes, foi relativamente saudável. 

Falleceu de 64 annos ignorando a doença que a 
victimou. (*) 

Teve 18 irmãos : dois, mais velhos que a doente, 
são vivos e accusam tara nervosa (génio irascivel, ir
ritável e exquisito) ; os outros morreram em creanças, 

(1) Por informações particulares, soubemos que o pae da doente era pouco 
mais volho quo sua mile o que entre estes nSo existia parentesco algum. 
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não sendo possível colher pormenores sobre a sua 
doença e causas. (-1) 

A doente nunca notou nem ouviu dizer que seus 
pães ou irmãos apresentassem manifestações patholo-
gicas idênticas ás que possue. 

Não conheceu os avós nem tios maternos. Teve 
um tio paterno, já fallecido, que accusava a mesma 
tara nervosa de seu pae. 

Tem dois filhos, de edade approximada de 20 e 25 
annos respectivamente e ambos sadios, como tivemos 
occasião de verificar. 

Antecedentes pessoaes — Em creança teve o saram
po e a varíola; a sua memoria era um pouco fraca e 
nunca apprendeu a 1er, apezar de frequentar longo 
tempo a escola primaria. 

Foi sempre de systema muscular pouco desenvol
vido e de génio irascivel e intolerável. (2) 

Aos 13 annos foi menstruada pela primeira vez, 
seguindo assim regularmente até Fevereiro de 1900, 
data da ultima menstruação. 

Tinha frequentes ataques hystericus e desde a 
edade de 35 annos tem feito uso immoderado das be
bidas alcoólicas. 

Ha dois annos (fins de Maio de 1898) entra pela 
primeira vez no mesmo Hospital com um tumor na 

(1) A suecessão d'estes phenomenos—tara nervosa nos dois irmãos mais ve
lhos, tara nervosa mais pronunciada e congenita na doente e morte dos ãesesscis res
tantes irmãos pouco tempo após o nascimento—merece ser considerado como factor de 
grande importância etiológica—a hereditariedade. 

(2) A persistência da irritabilidade e intolerância de seu génio levou seu 
marido a abandonar o lar domestico. 
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região poplitea direita, possuindo os caracteres clíni
cos de sarcoma. (*) 

Historia da doença—Mezes depois da ablação do 
tumor, dores diffusas invadiram a perna direita ; es
tas, pouco a pouco, tornaram-se continuas, sem com-
tudo serem bastante violentas de modo a impedirem 
o somno. 

Em dezembro de 1899 (18 mezes após a extirpa
ção do sarcoma) nota, pela primeira vez, a existência 
de alguns nódulos na parte inferior da coxa direita. 

As dores tornam-se cada vez mais intensas, os 
tumores augmentam em numero e volume e generali-
sam-se rapidamente para a parte superior da coxa di
reita, tronco, coxa esquerda e posteriormente aos 
membros superiores. 

A marcha torna-se penosa, a impotência dos mo
vimentos voluntários da perna direita accentua-se 
progressivamente até se tornar completa, um mez an
tes da sua entrada no Hospital ; duas semanas depois, 
esta monoplegia é acompanhada de contractura. 

A paralysia progride, invade a perna esquerda 
e termina egualmente por contractura, sendo a loco
moção absolutamente impossível. (3j 

Exame da doente — Apresenta um fácies cachecti-

(1) A ablação d'esté producto neoplasico foi feita em Junho do mesmo anno 
pelos distinctos clínicos Drs. Julio Franchini e Antonio d'Andrade, que, attentes os 
caracteres observados—tumor molle, bem limitado, enucleavel e como que capsulado— 
o pela sua evolução, diagnosticaram do sarcoma. Infelizmente, o oxame histológico 
não pôde sor feito em virtude de se não ter conservado a peça. 

(2) A marcha d'estes symptomas relaciona-se com o crescimento progressivo 
d'um tumor vertebral, da região dorso-lombar, que encontramos na autopsia. 
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co. O seu systema muscular é muito pouco desenvol
vido e a estatura mediana. 

Observa-se cor normal da pelle e mucosas e ptosis 
incompleta da pálpebra direita. 

A existência de numerosos tumores dispersos 
pelo tronco e extremidades, como se pôde apreciar pe
las phototypias que acompanham esta observação (*), 
é o elemento dominante que fere e impressiona mais 
fundamente o nosso espirito. 

Estes tumores, que a simples inspecção mostra 
serem numerosos, multiplicam-se por uma exploração 
mais cuidadosa. 

A palpação indica que se encontram implantados 
nos tecidos a différentes profundidades. 

Uns, muito apparentes externamente, fazendo 
corpo com a pelle e deslocando-se somente com esta, 
são bastante salientes e situados na sua espessura. 
Outros, pouco ou nada apparentes, mais moveis e em 
numero muito superior aos precedentes, são apreciá
veis á palpação e manifestamente situados debaixo 
da pelle. 

Apresentaremos separadamente, para facilidade 
da descripção, os caracteres geraes dos tumores cutâ
neos e subcutâneos. 

Tumores cutâneos — O seu numero difflcilmente se 
poderia determinar. No tronco e parte dos membros 
inferiores contamos, com o auxilio do nosso condiscí
pulo Alberto Moura e até exgotamento da nossa pa
ciência, cerca cie 600 tumores; esta operação tornava-

(1) Foi photograpliada vinte dias depois da sua entrada no hospital. 
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se extremamente difficultosa, em virtude do pequeno 
volume d'um grande numero e da grando aggloméra-
ção em algumas regiões. 

O volume offerece variantes : encontram-se tama
nhos comprehendidos entre um grão de chumbo e uma 
grande noz. 

A forma d'estes tumores é representada por um 
segmento de esphera mais ou menos desenvolvido. 

A sua consistência é bastante dura e homogénea. 
A coloração é análoga á da pelle. 
São, egualmente, sesseis, sem nenhum esboço de 

pediculisação, indolentes e glabros. 
Alguns mais desenvolvidos apresentam, na base 

de implantação, pregas da pelle, indicio d'uma tracção 
da derme consecutiva ao desenvolvimento intradermico 
d'estes tumores. 

Ausência de vascularisação anormal e de ulceração 
da pelle correspondente aos tumores ; exceptuam-se, 
apenas, três tumores da região sagrada que estavam ul
cerados pelo facto do decúbito. 

Na distribuição topographica observa-se uma com
pleta assymetria e irregularidade. 

Quasi toda a superficie do corpo apresenta tumo
res ; apenas, d'uma maneira geral, podemos dizer que 
estes são mais abundantes na raiz dos membros que 
nos seus segmentos periphericos. 

A situação d'estes tumores não parece influir nas 
suas dimensões: na mesma região, ao lado de tumo
res de volume d'um grão de chumbo, encontram-se ou
tros do tamanho d'uma grande noz. 

No pescoço e espáduas observam-se grande nu
mero de nódulos implantados na. pelle, de dimensões 
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extremamente pequenas e apenas apreciáveis á palpa
ção. 

0 tronco é o local onde reside maior numero de 
tumores cutâneos. Na sua parte anterior, além de cen
tenas do tamanho d'um grão de chumbo, encontram-se 
outros de dimensões d'uma grande noz, sobretudo á 
esquerda, ao nivel da região precordial e representan
do, uns — dois terços d'uma esphera, outros — a me
tade, o terço e mesmo uma simples calotte espherica. 
Na sua parte posterior são egualmente muito numero
sos, de dimensões différentes, predominando, sobretu
do na região dorsal, os de pequeno volume. 

Nos membros superiores os tumores cutâneos são 
pouco numerosos e diminuem á medida que nos appro-
ximamos dos seus segmentos periphericos. 

Nos membros inferiores notamos, sobretudo na 
parte anterior, um numero considerável de tumores 
de différentes volumes, mais abundantes nas coxas e 
alguns de maiores dimensões encostados a outros de 
volume inferior separados apenas entre si por um peque
no sulco situado superficialmente ao nivel do seu ponto 
de juncção. Esta particularidade observa-se egualmen
te em alguns dos tumores da face anterior do tronco. 

Estes vão diminuindo, egualmente, em numero 
e volume á medida que descemos para os seus se
gmentos periphericos. 

Ausência de tumores cutâneos na cabeça, órgãos 
genitaes externos, mãos e pés. 

Tumores subcutâneos — Este segundo grupo de tu
mores, cuja saliência pouco ou nada apparente, não se 
revela ao exame pela simples inspecção : é á palpação 
que conseguimos reconhecer todos os seus caracteres. 
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O seu numero é extremamente considerável. Favo
recido pela gr ande emaciação da doente os nossos 
meios de investigação permittiram-nos descobrir uma 
verdadeira sementeira de tumores em numero prodi
giosamente mais accentuado que o dos cutâneos. Ape-
zar d'isso, só a autopsia nos pôde relevar com mais 
nitidez a sua abundância. 

O volume é variável ; existem todos os intermediá
rios entre o d'uma cabeça de alfinete e o d'uma gran
de noz. 

No terço superior da face antero-externa da perna 
direita observa-se um volumoso tumor das dimensões 
da rotula d'uni adulto. Os tumores de pequeno volu
me são infinitamente mais numerosos. 

A forma, que contribue com o volume a tornar es
tes tumores mais apreciáveis á palpação, é um pouco 
différente dos tumores cutâneos. 

São ovaes, fusiformes, de grande eixo parallelo, 
no tronco, aos nervos d'esta região, e, nos membros, 
ao seu eixo. 

A sua consistência é dura, homogénea, da mes
ma forma que os tumores do primeiro grupo. 

A localisação d'estes tumores é variável : uns, or
dinariamente os mais pequenos, residem manifesta
mente debaixo da pelle que se pôde mobilisar por ci
ma d'elles; outros, em numero, inferior (pelo menos 
até onde revela a palpação), encontram-se situados 
n'um plano mais profundo que os precedentes pare
cendo implantados na massa dos músculos. 

Nos diversos movimentos de lateralidade que im
primimos a estes tumores a doente nunca manifestou 
dôr alguma. 
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Na distribuição topographica (Testes tumores obser
v a n c e as mesmas particularidades da distribuição dos 
tumores do primeiro grupo. 

Na região cervical, além dos tumores cutâneos já 
descriptos, a palpação indica a existência d'uma infi
nidade de nódulos de pequeno volume e dispostos ir
regularmente. 

Nos espaços intercostaes estes tumores são egual-
mente múltiplos, porém, dispostos regularmente em 
serie como as contas d'um rosário. 

Na parede anterior da cavidade abdominal obser-
va-se, independentemente dos tumuros cutâneos, um 
numero extremamente considerável de tumores locali-
sados, uns, manifestamente debaixo da pelle, outros, 
na espessura da parede abdominal, immoveis, de vo
lumes variáveis e dispostos assymetricamente ; a agglo-
meração d'estes tumores juntamente com os cutâneos 
transformava esta parede, sobretudo nas regiões umbi
lical e hypogastrica, n'um plastron duro mamillado. 
quasi continuo em toda a sua extensão, de modo a im
possibilitar a exploração das visceras abdominaes cor
respondentes. 

Na parte posterior do tronco, notam-se os tumores 
dos espaços intercostaes precedentemente descriptos 
e numerosos tumores subcutâneos dispersos irregular
mente nas regiões lombar e sagrada. 

Os nossos meios de exploração permittiram-n'os 
egualmente verificar a existência de tumores na cavi
dade abdominal, sobretudo no flanco direito, sem po
dermos, comtudo, precisar o órgão ou órgãos invadi
dos em virtude da confluência dos tumores implanta
dos na parede abdominal. 
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Nos membros superiores estes são, do mesmo 
modo que os cutâneos, pouco numerosos, localisados 
de preferencia na sua face interna e mais abundantes 
na sua raiz que na peripheria. 

Nos membros inferiores a palpação fornece-nos 
indicações pouco precisas sobre a sede em profundi
dade dos tumores subcutâneos. Notamos, porém, uma 
infinidade de nódulos de volume variável entre o d'um 
grão de milho e d'uma noz, separados do dedo que 
preside á palpação por toda a espessura da pelle e 
outros, localisados n.'um plano mais profundo, parecen
do implantados na massa dos músculos. Notamos, ain
da, na face antero-externa da perna direita ao nivel 
do seu terço superior um volumoso tumor visivel á 
inspecção, oval, de grande diâmetro segundo o eixo do 
membro, das dimensões da rotula d'xxm adulto, mani
festamente subcutâneo e parecendo adherir á parte 
superior do peroneo e músculos adjacentes ; a pelle 
que recobre a saliência dura formada pelo tumor é 
intacta e movei. 

Contrariamente aos cutâneos, observam-se alguns 
pequenos nódulos na face dorsal dos pés. 

Ausência de nodosidades na cabeça, mãos e face 
plantar dos pés. 

As mucosas accessiveis são egualmente isentas de 
tumores e de pigmentação anormal. 

Mencionaremos, como facto importante, a ausência 
de tumores nos gane/lios 'lymphaticos da axilla e virilha. 

A existência da confluência dos nódulos cervi-
caes impedia a exploração dos ganglios d'esta região. 

Tumores dos nervos — Muito embora a exploração 
dos nervos superíiciaes seja um tanto facilitada pelo 
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fraco desenvolvimento muscular e pequena espessura 
dos tegumentos não encontramos tumores implantados 
nos troncos nervosos, cuja exploração é possivel. 

A despeito d'isso, devemos observar, como de ma
nifesta relacionação com os nervos, a disposição em se
rie moniliforme dos tumores dos espaços intercostaes, 
moveis, sobretudo no sentido opposto á direcção dos 
nervos e, na esphera de distribuição do nervo crural ao 
nivel da raiz da coxa, a existência de series monilifor-
mes análogas. 

Independentemente dos symptomas objectivos já 
descriptos, a nossa doente apresenta concomitante
mente perturbações psychicas e perturbações da motilidade, 
sensibilidade e de nutrição. 

A intettigencia é obtusa e a memoria muito fraca ; 
tem momentos de desanimo, chora ao lembrar-se do 
seu infortúnio, a apathia é manifesta, responde com 
difficuldade ás nossas perguntas, não podendo fornecer 
indicações precisas sobre os principaes detalhes da sua 
vida concernentes á affecção, motivo que nos levou a 
dirigirmo-nos a um dos seus filhos afim de obtermos 
esclarecimentos do começo e marcha da doença até á 
sua entrada no Hospital. 

A motilidade nos membros superiores conserva-se 
normal; observa-se apenas um ligeiro tremor nas 
mãos. 

Nos membros inferiores é abolida ; ha paraplegia 
completa acompanhada de contractura mais pronun
ciada no membro direito. Os membros contracturados 
conservam-se em flexão e adducão. 

Movimentos reflexos rotulianos exaltados. Abolição 
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do reflexo plantar cutâneo direito e conservação do 
esquerdo. 

Ha paralysia do sphincter da bexiga (incontinên
cia de urina) e retenção das matérias feccaes. 

As perturbações de sensibilidade são egualmente 
manifestas. 

No tronco é obtusa ; localisa mal o contacto cu
tâneo e supporta com grande indifferença a picada. 

Nos membros superiores observa-se um estado 
hypersthesico que, associado ao estado psychico da 
doente, se tornava por vezes um tanto exaggerado 
(medo e dores á mais leve exploração). 

Nos membros inferiores a sensibilidade á dôr é 
abolida ; no entanto, tem violentas dores espontâneas 
sobretudo na perna direita (anesthesia dolorosa—anes
thesia com nevralgia). (x) 

As perturbações trophicas são caracterisadas pela 
atrophia da eminência thenar da mão esquerda, pelo 
estado de desnutrição muscular mais ou menos gene-
ralisado, pelo fraco desenvolvimento do seu systema 
piloso, pela azoturia de comsumpção revelada pela 
analyse de urina e ainda pelos resultados do exame do 
sangue. 

O exame hematológico indica modificação do nu
mero dos glóbulos rubros, diminuição da hemoglobina 
e ausência de elementos anormaes. 

A numeração das hemacias feita pelo hematime-
tro de Malassez dá 2.856.000 por millimetro cubico 

(1) Esta nevralgia relacioiia-3è muito provavelmente COM i. existência d'ilra 
tumor lusiforme no trajecto do sciatico, observado na autopsia. 
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de sangue, approximadamente metade menor que o 
normal; a hemoglobina doseada pelo hematoscopio 
de Fleischl é egualmente diminuída de 50 % : o valor 
globular (quantidade de hemoglobina contida em cada 
glóbulo rubro) é pois normal. 

Mencionaremos egualmente a ausência de albumi
na e assucar nas urinas, bem como a de infecção sy
philitica explorada pelo tratamento especifico que suo-
mettémos a doente durante a nossa assistência. 

Marcha da doença — J. E . P . entrou para o Hos
pital, como já dissemos, a 7 de Março de 1900, por 
motivo de impotência crescente dos movimentos vo
luntários dos membros inferiores e de tumores disper
sos irregularmente pelo tronco e extremidades. 

As dores que invadiam o membro inferior tor-
nam-se continuas e augmentam de intensidade. 

Dia a dia, os tumores parecem augmentar em nu
mero e volume. 

A 12— As dores dos membros inferiores tor-
nam-se violentas com exacerbações nocturnas que a 
impossibilitam dormir. Persistem todos os symptomas 
já mencionados. 

A 17—Faz-se a primeira applicação d'uma injec
ção intramuscular de calomelanos. Os symptomas 
precedentes persistem. 

A 18 — Apparição de perturbações intestinaes 
caracterisadas por incontinência de fezes diarrheicas e 
dores no ventre. Ajjyretica. 

Persistem as dores nos membros inferiores. O seu 
estado geral conserva-se satisfatório. 

A 20 — Applicações de fricções mercuriaes. 
Conservação dos symptomas dos dias anteriores. 
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A 2 3 — Dosapparecem as perturbações intesti-
naes. As dôros dos membros inferiores attenuam-se. 

Prescreve-se íodeto de potássio. 
A 25 — Accusa dores violentas na região epigas-

trica. (*) 
Eeapparecem as dores dos membros com egual 

intensidade dos dias anteriores a 23. 
O somno é impossivel. 
O appetite tem sensivelmente diminuido. Nada de 

anormal no tubo digestivo nem nos principaes appa-
rellios. 

Applicação da segunda injecção de calomelanos. 
A 26 —Mau gosto na bocca (talvez eliminação do 

iodeto de potássio). 
Urinas descoradas. 
Sempre apyretica. 
Pulso frequente. Persistem os symptomas do dia 

anterior. 
A 28 — Cessam as dores gastralgicas e o mau 

gosto da bocca. Persistem os restantes symptomas dos 
dias anteriores. 

A 31—Eeapparecem as dores gastralgicas. 
Temperatura 38,°5 e 120 pulsações. (2) Eetenção 

de fezes persiste. Prescreve-se um laxante. 

(1) Estas gastralgias, acompanhadas as vezes de vómitos recordando as cri
ses gástricas da ataxia, parecem flliar-se nos focoos de amollecimento da medulla da 
regiSo cilio-espinal, que observamos na autopsia. 

(2) A acceloração do pulso que foi sempre observada no curso da affecção pa
rece ser devida á existência d'um tumor da abertura superior do thorax que envtl-
.via o nervo pneumogastrico. 
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0 augmenta • em numero e volume dos tumores é 
manifesto. 

A 1 d'abril—A ptosis torna-se completa; nota-se 
mydriase do olho direito, do qual nada vê. Apyretica 
e 110 pulsações. Persistem os restantes symptomas 
anteriores. 

A 7—-O appetite augmenta. Applicação da tercei
ra injecção de calomelanos. Combate-se de novo a re
tenção feccal, por intermédio d'uni laxante. 

A 10—Incontinência de fezes e dores no ventre 
com exacerbações nocturnas. Temperatura 38,°2 e 112 
pulsações; 

A 15—Convulsões da lingua. As dores gastralgi-
cas e dos membros inferiores persistem. Pulso fre
quente. Não defeca ha dois dias; administra-se um 
clyster. 

A 17—O appetite tem diminuido consideravel
mente. Persiste o estado dos dias anteriores. 

A 19—Attenuação das dores da região epigastri-
ca e exacerbação das dores dos membros, principal
mente do direito, que adquirem o caracter de dores 
sciaticas; as injecções de morphina produzem uma li
geira attenuação. Persiste a frequência do pulso. Nova 
applicação d'um laxante. 

A 30—Apparecem dores espontâneas irradiando 
da região lombar para o umbigo e epigastro. 

Durante o período de tempo decorrido de 19 a 30 
nada se observe digno de menção ; persistem apenas, 
os symptomas dos dias precedentes. 

A 1 de Maio—Desapparecem as dores espontâ
neas mencionadas no dia anterior. Temperatura 38,°õ 
e 120 pulsações. 
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A 2 — Beapparecem as dores espontâneas das re

giões epigastrica e umbilical. Pulso fraco. 
Temperatura 37, 5 e 104 pulsações. 
A 4 — As dores dos membros inferiores e do ven

tre diminuem consideravelmente em intensidade. Tem
peratura 37,2 e 100 pulsações. 

A 6 — Exacerbação das dores dos membros. Vó
mitos alimentares decorridos meia hora após as refei
ções e acompanhados de dores violentas. 

Accentua-se a diminuição do appetite. . 
Apparecem accidentes syncopaes. Apyretica e 104 

pulsações. 
A 7—Movimentos convulsivos nos membros infe

riores. Persistem as vertigens. A applicação de injec
ções de morphina não atténua as dores nevrálgicas da 
perna direita. Apyretica e acceleração do pulso. 

A 11—Persiste o estado dos dias anteriores, com 
excepção das dores nevrálgicas do sciatico direito que 
são attenuadas. 

Aproveitamento para a analyse quantitativa com
pleta das urinas de 24 horas, recolhidas por intermé
dio d'uma sonda fixa na bexiga durante esse tempo. 

O resultado d'esta analyse requisitada por nós do 
Laboratório Nobre, é o seguinte que transcrevemos do 
boletim que nos foi enviado: 

l .° C a r a c t e r e s g e r a e s 
Vol i3oo cc. 
Côr Vermelho amarellado escuro 
Aspecto Levemente turvo 
Deposito Pequeno 
Cheifo Normal 
Consist Fluida 
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Reacção . . . . . . , . Acida 
Densidade a i5" I ,OI85 

S.° E l e m e n t o s n o r m a e s 
Urêa . 23,io8 gr. por litro 
Acido úrico 0,571 gr. » > 
Acido phosphorico i,5oo gr. » » 
Acido sulfúrico. (Enxofre oxydado) . . . 1,733 gr. » » 
Acido sulfúrico. (Enxofre total) . . . . 2,261 gr. » » 
Chloretos 5,557 gr- » » 
Matérias solidas dissolvidas. (Elementos 

fixos) . . 44,700 gr. » » 

3 , s E l e m e n t o s a n o r m a e s 
Albumina Contem cerca de o,25 gr. 
Glucose Não contem 
Pigmentos biliares Não contem 
Ácidos biliares . Não contem 
Indican Abundante 

4 . ° E x a m e m i o r o s c o p i c o 

Elementos não organisados. . . . Crystaes de acido úrico 
Elementos organisados Muitos glóbulos purulen

tos, algumas cellulas. 
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C o m p a r a ç ã o e n t r e a u r i n a n o r m a l 
e a a n a l y s n t l a 

Elementos normaes 

Elementos orgânicos . . . . 
« mineraes 

Total das matérias dissolvidas . 
Acidez total (expressa em Pb.205) 
Urêa 
Acido úrico 
Acido phosphorico (em Ph 2 0 6 ) . 
Acido sulfúrico (em SO 3 ) . . . 
Enxofre neutro (em SO 3 ) . 
Enxofre phenolico 
Chloreto de sódio (em NaCl) 
Urobilina 

Urina normal 
(media) 

Por 
litro 

Por 24 
horas 

gr-
29,749 
16,2l6 
45,875 

1,191 
20,952 

0,608 
i,652 
I ,9i4 
0,395 
0,147 
9,964 

gr. 
4 5 ,8 i3 
24,834 
70,647 

1,834 
32,266 
0,936 
2,544 
2,947 
0,609 
0,226 

15,344 
0,154 

Urina 
analysafla 
Por 

litro 

gr-
34,3io 
10,390 
44,700 

i,6o5 
23,to8 

0,528 
i,5oo 
i,733 
0,528 
0,2l5 
5,557 
0,166 

Por 24 
horas 

gr; 
44,6o3 
i3,5o7 
5 8 , n o 
2,086 

30,040 
0,686 
i,95o 
2,253 
0,686 
0,279 
7,224 
0,215 

Elementos anormaes 

Albumina 
Glucose 
Pigmentos b i l ia res . . 
Ácidos biliares 
Indican 

Urina normal (media) 

Por litro Por24horas 

Nulla 

Levíssimos vestígios 

Urina analysafla 

Por litro Por24horas 

o,25 0,355 
Islão contém 

Abundante 
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C o i i i p i r a ç à o e n t r e a n r i n a n o r m a l 
e a a n a l y s a d a 

Caracteres geraes 

Vol. de 24 horas 
Côr  
Aspecto 
Deposito 
Cheiro . . . 
Consistência . . . . 
Reacção 
Densid a i5° . . . 

Drina normal (media) 

1,54000. 
Amarello-citrina 

Transparente 
Muito leve e floccoso 

Sui generis 
Fluida 
Acida 

1,018 a 1,021 

Urina analysafla 

i3oooo. 
Vermel.°amarel.°esc.« 

Levemente turvo 
Pequeno 
Normal 
Fluida 
Normal 
i,oi85 

R e l a ç õ e s u r o l ó g i c a s 0/ 

Azoturica ™ 
1 Urica Acido úrico 

Uròa 
TTrêa 

II 

Ululld Substancias orgânicas 

De desmineralisação S - ^ Ê ^ ™ 
Phospho-ureicaAcidophosphorico 

Urêa 
Enxofre acido 

m\ 
Sulfo-ureica — m r -
Fnospho-sulíurica ^ f ^ ^ T • 
Desnifo-coningasão^rrr-
Sulíurica Enxofre neutro 

Enxofre total 

Urina 
anaiysaua 

Conclusões:—Urina caracterisada pela dimi
nuição de todos os elementos mineraes, com azoturia 
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relativa (de comsumpção ou de desnutrição) pela indi-
canuria e por ligeira albuminuria d'origem vesigeni-
tal (albuminuria cirúrgica). 

A diminuição dos sulfatos, o augmento da rela
ção sulfurica e a urobilinuria ligeira pôde ser indicio 
de irritação hepática com desvio funccional, sem 
quebra do seu poder antitoxico em virtude de ser 
um tanto exaggerado o coefficiente de sulfo-conjuga-
ção. 

A 12—Exacerbação das dores nevrálgicas. Ce
phalalgia violenta. Movimentos involuntários das pál
pebras, constituídos por oscillações rythmicas e conti
nuas. Administra-se um laxante. 

Apyretica e 110 pulsações. 
A 13—A cephalalgia persiste. Zumbido nos ouvi

dos e dores espontâneas violentas na região epigas-
trica. Enfraquecimento geral progressivo. O seu rosto 
tem uma expressão de soffrimento e. de angustia que 
se não podem dissipar. 

A 14—Desapparecimento da cephalalgia e zumbi
dos após a administração da antipyrina. Attenuação 
das dores epigastricas. 

Temperatura 38° e 120 pulsações. Murmúrio vesi
cular diminuido no vértice do pulmão esquerdo. 

A 15-—Convulsões epileptiformes das pálpebras e 
lingua. Difficuldade da palavra. Apyretica e 104 pul
sações. 

Ablação, para a analyse histológica, de dois tu
mores cutâneos, situados na coxa esquerda e do tama
nho d'uma noz ; esta pequena operação effectuou-se 
sem emprego de anesthesico, não accusando a doente 
dôr alguma. 
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A 17—Exacerbação das dores espontâneas da re
gião epigastrioa. 

Prescreve-se novo laxante. 
Apyretica e 120 pulsações. 
A 18—Cessam as dores do epigastro. Dores es

pontâneas na região precordial. 
Dysphagia e voz rouca. 
O coração, á percussão, parece hypertrophiado ; 

digo parece, porque o som obtido não o podemos filiar 
com precisão, pelo facto de n'esta região os tumores, 
quer cutâneos quer profundos, serem muito numerosos 
e confluentes. 

A sua auscultação, praticável somente com o au
xilio do phonendoscopio porque a confluência dos tu
mores reunidos em placas mamilladas impediam a 
auscultação feita a ouvido nú, nada revelou de anor
mal. 

Apyretica e 112 pulsações. 
A 19—Desapparecem as dores precordiaes. Dores 

violentas e intermittentes na face dorsal da mão es
querda, provocando nos dedos um sentimento de ar-
rancamento. 

Apyretica e 102 pulsações. 
A 20—Dores ao longo do sciatico direito. Tem

peratura 38° e 120 pulsações. 
A 21—Cessam as dores espontâneas e intermit

tentes do dorso da mão esquerda. Temperatura 37,6 
e 120 pulsações. v 

A 22—Persiste o mesmo estado do dia anterior. 
Temperatura 37,2 e 120 pulsações. 

A 23—Persiste um estado idêntico ao dia ante
rior. Apyretica e 112 pulsações. 
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A 25—Manifestam-se violentas vertigens com per
da de conhecimento e acompanhadas de movimentos 
convulsivos. 

A 27—As crises epileptiformes tornam-se mais 
frequentes. Persiste a apyrexia e o numero das pulsa
ções augmenta. 

A 28—0 seu estado geral aggrava-se ; aspecto 
typhico e lingua secca. Exprime-se com difficuldade 
crescente. Apyretica e 120 pulsações. 

A 30—Os symptomas precedentes accentuam-
se. 

Anorexia completa e sede intensa. Persiste a apy
rexia e contam-se 120 pulsações por minuto. Accelera-
ção dos movimentos respiratórios. 

A 31—Accentua-se a prostracção. 
Movimentos nystagniformes. 
Polydipsia ; lingua secca e saburrosa. Não accusa 

dores. Temperatura 35,° 128 pulsações e 32 movimen
tos respiratórios. c-

Applicação de soro physiologico por via hypoder-
mica. 

Junho 1—Accentua-se o estado alarmante do dia 
anterior. 

A 2—Progride a prostracção. 
Lingua fortemente saburrosa. 
Apyretica, 120 pulsações e 28 movimentos respi

ratórios. 
Manifestam-se accessos dyspneicos que despertam 

a ideia de crises d'asthma. 
Applicação de novas injecções de soro. 
A 3—Nenhum symptoma importante a mencio

nar. 
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A 4—Morre n'um estado de marasmo cachectico. 

Autopsia—A' amável deferência do nosso profes
sor, dr. Alberto d'Aguiar, conseguimos, com o seu va
lioso auxilio, proceder minuciosamente á necropsia de 
J . R. P . C) 

A despeito dos nossos meios de investigação e 
dos symptomas apresentados pela nossa doente reve
larem a existência de tumores em certas visceras, a 
autopsia, que foi quasi a dissecção do cadaver, cons
tituiu verdadeira surpreza pelo elevadissimo numero 
de tumores, pelos seus différentes volumes e pela pre
sença de nódulos em logares que nunca suspeitamos 
nem se traduziram por symptomas reveladores. 

Descreveremos particularmente as lesões mais 
importantes e a localisação dos tumores que nos dão 
a interpretação dos phenomenos apresentados durante 
a vida. 

Habito externo— Independentemente dos tumores 
já descriptos no exame da doente, encontramos uma 
infinidade de nódulos de volumes variáveis entre um 
grão de milho e uma grande noz, dispersos irregular 
e assymetricamente na massa dos músculos, tecido 
conjunctivo, etc. 

0 exame e a dissecção d'estes tumores não indi
cam relação alguma com os vasos nem os nervos ad
jacentes, á excepção de um nódulo do volume d'uma 

(1) Assistiram, egualmente, os professores dr. Clemente Pinto e dr. Carlos 
Lima. 

5 
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avelã que se encontrava encostado a dois filamentos 
do nervo crural e um desenvolvido no trajecto do ner
vo grande sciatico direito, ao nivel do terço superior 
da coxa, da forma e volume d'uma azeitona de Sevi
lha. 

As fibras externas d'esté nervo perdem-se insen
sivelmente na peripheria do nódulo, sendo absoluta
mente indissociáveis ; ao corte, as fibras perdem-se na 
espessura do tumor, mal se distinguindo um aspecto 
fibrillar. 

O corte perpendicular revela apenas, de onde em 
onde, pontuações mais claras que parecem ser vestí
gios da secção transversa das fibras. 

O tumor, já descripto no exame da doente e si
tuado na face antero-externa da perna direita, adhere, 
com effeito, ao peroneo no nivel da sua face anterior 
e invade o espaço interosseo. A parte óssea adhéren
te ao tumor é muito friável, dividindo-se facilmente ao 
escalpello. 

Cavidade thoracica—N'esta cavidade ha a conside
rar, da mesma forma que na abdominal, os tumores 
parietaes e visceraes. 

Tumores parietaes.—Estes implantados na face in
terna das costellas e dos espaços intercostaes, são de 
pequeno volume, muito numerosos, ovaes, de grande 
eixo parallelo aos nervos intercostaes e dispostos assy-
metricamente. 

Nos espaços intercostaes, a par dos tumores pre
cedentes, observam-se outros pertencentes ao grupo 
dos subcutâneos, que, após a sua infiltração nos mús
culos e passagem nos espaços, fazem saliência na pleu
ra e desenham a sua impressão no pulmão. Alguns 
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d'estes assim desenvolvidos attingem na pleura 
um volume mais considerável, tomando a forma 
de T. 

Nas extremidades d'esta região observam-se dois 
volumosos tumores parietaes, os maiores que nos foi 
permittido observar, que. pelas relações que affectam 
com os nervos e a medulla dorsal, merecem particu
larmente a nossa attencão. 

0 superior, situado á esquerda da còlumna verte
bral ao nivel das regiões cervical e dorsal, occupa 
quasi toda a metade esquerda da abertura superior do 
thorax. É constituído por lóbulos incompletamente 
separados (bosselados) do volume d'uma enorme laranja 
e de consistência uniformemente dura. Está intima
mente adhérente á metade esquerda das duas ultimas 
vertebras cervicaes e três primeiras dorsaes, ao terço 
posterior cias três primeiras costellas e ao vértice do 
pulmão esquerdo ; cortes successivos, praticados ao 
nivel das suas adherencias, indicam que o tumor in
vade profundamente o tecido das vertebras e da parte 
posterior cio tronco. A parte óssea adhérente á peri-
pheria do tumor é fortemente alterada pela osteite 
rarefaciente e a parte do tecido ósseo correspondente 
á sua zona central é manifestamente destruída, não 
se observando cristas ou rugosidades reveladoras da 
existência d'esté tecido. 

Este tumor envolve os vasos subclávios, que atra
vessam a sua massa sem contrahir adherencias, e os 
nervos do plexus brachial, pneumogastrico e phrenico 
que se identificam com o tumor, tornando-se impossí
vel a sua dissociação. A sua côr não é uniforme: é 
branca no seu centro, rosea á peripheria, principal-



G8 

mente na parte contigua á medulla, e escura na .parte 
adhérente ao vértice do pulmão. 

O outro volumoso tumor parietal, situado na ex
tremidade inferior do thorax, adhere fortemente á me
tade esquerda dos corpos das quatro ultimas vertebras 
dorsaes e primeira lombar e ao terço posterior das 
quatro ultimas costellas, cujo tecido se encontra egual-
mente alterado pela osteite rarefaciente; pela sua sa
liência no canal medullar, comprime um tanto a me
dulla. 

Este tumor, de volume ligeiramente inferior ao 
precedente, é oval, de grande eixo parallelo á columna 
vertebral e envolve os nervos que emergem da me
dulla. 

Tumores visceracs — O pulmão direito, de volume 
normal, ligeiramente edemaciado e com adherencias 
pleuraes ao nivel da parte antero-externa do seu ló
bulo inferior, onde se notam alguns foccos ligeiros de 
broncho-pneumonia suppurada, apresenta á sua super
ficie alguns tumores de pequeno volume, escuros e com 
retracção do tecido pulmonar na sua base de implan
tação, recordando o aspecto d'uma cicatriz. 

Cortes transversaes praticados n'este pulmão, mos
tram o prolongamento dos nódulos superficiaes no. in
terior do seu tecido onde se perdem insensivelmente e 
a presença de tumores interiores, do tamanho d'uma 
avelã, escuros (anthracosis) e de consistência muito 
dura (em parte calcificados); ao corte, estes nódulos 
rangem ao escalpello e apresentam pontos escuros e 
circulos claros concêntricos. 

O pulmão esquerdo atrophiado e egualmente ede
maciado, com foccos mais pronunciados de broncho-
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pneumonia na parte posterior do seu lóbulo inferior, 
apresenta egualmente nódulos superficiaes com o mes
mo aspecto e caracteres dos do pulmão direito. 

O seu vértice adhere intimamente ao tumor dif-
fuso da abertura superior do thorax ; cortes pratica
dos ao nivel d'esta adherencia mostram a invasão 
d'esté tumor no centro do pulmão, perdendo-se insen
sivelmente na massa d'esté órgão. 

No seu interior observa-se egualmente a existên
cia de nódulos mais abundantes que no pulmão direi
to, alguns do tamanho d'uma noz, duros, por vezes, 
de consistência cartilaginea e outros com prolonga
mentos que recordam os tentaculos d'um caracol; ao 
corte, estes tumores apresentam as mesmas particula
ridades que os precedentemente descriptos. 

O coração hypertrophiado e gordoroso, offerees 
á sua superficie vários tumores, mais abundantes no 
ventrículo esquerdo, representando os maiores dois 
terços de uma esphera e que lhe davam um aspecto 
mamillado ; ao corte, observam-se na sua espessura, sem 
fazerem saliência nas paredes das suas cavidades, vá
rios tumores, de pequenas dimensões, cujos maiores 
não excedem o volume d'uma avelã. 

Válvulas e orifícios normaes. Ausência de lesões 
e tumores nos vasos. 

Cavidade abdominal — No peritoneo encontra-se um 
numero considerável de tumores, duros, sesseis, ovaes, 
brancos, lisos, de volumes variáveis e dispersos irregu
larmente. 

O seu folheto parietal é a] sede de numerosos 
tumores confluentes, reunidos em placas mamilla-
das e irregulares, principalmente nas regiões umbili-
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cal e hypogastrica, invadindo uma parte da parede 
abdominal e constituindo os tumores profundos d'esta 
parede. No folheto visceral os tumores são em numero 
superior aos precedentemente descriptos e localisados 
de preferencia no grande epiploon e mesenterio, ao lon
go dos seus ramos nervosos ; os maiores, cujo volu
me não excede o d'uma grande noz, predominam no 
folheto parietal e grande epiploon. 

No meso-rectum notamos a presença d'um só tu
mor do tamanho d'uma grande maçã e com caracteres 
idênticos aos precedentes. 

O figado hypertrophiado e ligeiramente congestio
nado, com côr e aspecto de noz muscada adhere a um 
volumoso tumor do rim direito e não contem tumores 
na sua massa. 

Na face interna da vesicula biliar encontram-se 
implantados dous nódulos de volume desegual, cujo 
maior está incrustado d'uma materia negra (sangue 
ou pigmentos biliares). 

Estes tumores, que recordam as pedras do jogo 
de damas, são de consistência dura, brancos, achata
dos, ligeiramente escavados na sua face livre, de bor
dos nítidos e representando, um, o tamanho d'uma 
amêndoa e o outro um volume três vezes maior. 

O pancreas constitue uma massa enorme desen
volvida principalmente á custa da sua cabeça e corpo. 

Á sua superfície observamos somente a saliência 
hemispherica d'um tumor implantado na parte anterior 
da cabeça. 

Na sua espessura os tumores, que substituem qua
si todo o parenchyma, são extremamente numerosos, 
confluentes, de pequenas dimensões, dispostos irregu-
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larmente e de caracteres idênticos aos dos outros ór
gãos. 

Um tumor da parte media do corpo adquiria o 
volume d'uma noz, que representava egualmente o ta
manho do tumor que fazia saliência á superfície do 
pancreas. 

Ao corte, todos estes temores apresentam uma 
cor rosea. 

O tecido pancreatico é muito friável, transfor-
mando-se, á pressão, n'uma borra escura. 

O baço é egualmente hypertrophiado. Ao corte, o 
seu tecido é vermelho-escuro é de fraca consistên
cia. 

Não existem tumores n'este órgão. 
O rim direito apresenta na sua extremidade supe

rior um volumoso tumor que, como dissemos, contrahe 
adlierencias muito intimas com o fígado. 

Este tumor engloba na sua grande massa a capsu
la supra-renal correspondente (da qual são ainda perce
ptíveis ligeiros vestigios), o tronco e os ramos do sym-
pathico direito difíiceis de isolar do tumor renal pela 
dissecção ; ao corte, observam-se as pyramides de 
Ferrein muito nitidas, e um pequeno nódulo do ta
manho d'um grão de milho, localisado na substancia 
cortical. 

O rim esquerdo exteriormente não apresenta par
ticularidade alguma ; ao corte, observa-se a mesma sa
liência das pyramides de Ferrein. 

Não tem nódulos. 
O ovário esquerdo contem, na sua metade externa, 

um tumor da forma e volume d'uma pêra e, na me
tade interna, o seu tecido apresentava-se exteriormente 
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bastante esclerosado e internamente transformado 
n'uma substancia molle. 

O ovário direito, isento de tumores, possuia na 
sua totalidade os mesmos caracteres da metade inter
na do ovário esquerdo. 

O utero bastante duro rangia ao escalpello. 
Não contem tumores. 
Nada de particular no estômago e intestinos. 
Cavidade encephalica — Ausência de lesões menin-

geas. 
Cérebro (*) — Na massa cerebral a presença de tu

mores não constituiu successo imprevisto d'autopsia, 
pois que a natureza dos symptomas já descriptos per-
mittia entrever a sua existência. 

Observam-se 25 tumores, implantados de preferen
cia nas partes peripbericas, circumvoluções cerebraes 
e dispostos assymetricamente nos dois hemispherios : 

Hemisphere esquerdo j circumvoluções da face externa 7 L 
men» . , 

l « « externa . 7 i 
« direito l « « interna . a > 11 

/ « « inferior . 2 \ 
Nas partes centraes ganglionnares de cada hemispherio 

observa-se um tumor 2 
Total . . . a5 

Estes são brancos, rosados, de dimensões varia-

(1) Os, órgãos contidos n'esta cavidade e na medullar, bem como parte d'ou-
tras viscoras,foram colloccionados pelo professor dr. Alberto d'Aguiar e archivados no 
museu anatomo-pathologieo da Escola Medica. 
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veis, encorporados na substancia cinzenta peripherica, 
•bem limitados e facilmente enucleaveis, alguns até par
cialmente isolados da massa cerebral que lhes formava 
uma cavidade ou godet de appoio, de face livre em 
continuidade com a face das circumvoluções, ligeira
mente ovaes e de consistência dura; ao corte, são 
egualmente rosados, granulosus no seu centro e lizos 
á peripheria. 

Topographia dos tumores — Hemispherio esquerdo : 
N'este hemispherio os tumores são, como já vimos, em 
numero de doze. 

Circumvoluções da face externa — 1) Um nódulo do 
volume d'um grão de ervilha, situado na parte poste
rior da segunda circumvolução frontal, proximo ao sulco 
que separa esta da frontal ascendente. 

2) Um tumor de dimensões ligeiramente superio
res ás do precedente e implantado na, frontal ascendente, 
na direcção do sulco inter-frontal superior. 

3) Um tumor da grandeza d'uma avelã implanta
do n'uma parte da frontal ascendente, inferior á do tu
mor precedente e situada na direcção do sulco inter-
frontal inferior. A sua base de implantação abrange 
egualmente a scissura de Rolando e uma pequena parte 
da circumvolução parietal ascendente. 

4) Um tumor do volume d'uma pequena castanha 
localisado ha parte anterior do lóbulo da insula, cuja 
base de implantação invade o antemuro e uma parte 
da capsula externa. 

5) Um tumor de dimensões d'uma grande noz im
plantado na parte inferior da parietal ascendente, pro
ximo á scissura de Sylvius. Este tumor era atravessa
do na sua parte inferior por um dos ramos da artéria 
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sylvia ; cortes praticados n'este tumor, ao nivel da ar
téria, mostram algumas soluções de continuidade d'esté 
ramo prehenchidas pelo tecido neoplasico, determi
nando a suppressão da circulação na esphera de dis
tribuição d'esté vaso. 

6) Um nódulo do tamanho d'um grão de milho 
localisado na parte posterior da primeira temporal, ao 
nivel da scissura de Sylvius ; ao corte, apresenta uma 
pequena parte central escura circumscripta por uma 
zona peripherica de tecido neoplasico mais claro. 

7) Um tumor do mesmo volume que o precedente 
e situado na parte media da terceira temporal, ao nivel 
do sulco inter-temporal inferior. 

Nas circumvoluções da face interna d'este hemisphe
ric observam-se cinco tumores, cuja distribuição topó-
graphica é a seguinte : 

1) Um do tamanho d'um grão de milho localisado 
na parte posterior da primeira frontal interna, proximo 
ao lóbulo paracentral. 

2) Um nódulo das mesmas dimensões que o pre
cedente implantado na circumvolução do corpo calloso, 
proximo ao seu prolongamento occipital (forceps ma
jor). 

3) Um pequeno nódulo do volume d'um grão de 
chumbo situado na parte posterior do lóbulo praecuneus, 
proximo á scissura perpendicular interna. 

4) Um tumor da forma e volume d'uma avelã, lo
calisado na parte posterior do lóbulo occipitotemporal, 
proximo á scissura calcarina. 

5) Um tumor do volume d'uma noz implantado 
na metade posterior da scissura inter-hemispherica an
terior, adeante do joelho do corpo calloso. A sua base de 



UM CASO MRO DE NEUROSARCOMAS GENERALISTA 

Talhada cerebral de 0,03 de espessura. 
Face superior 

A—Hemispheric esquerdo. 
B—Hemispherio direito. 
I—Tumor da parietal ascendente. 
2—Grande íocco de amollecimento. 
3—Nódulo do lóbulo praecuneus. 
4—Tumor do ventrículo lateral. 
5— Tumor da parte posterior do lóbulo temporal. 
6—Pequeno focco de amollecimento. 



UM CASO RARO DS NSUROSARCOMATOSE GENERALISADA 

Talhada cerebral de 0,03 de espessura. 
Face inferior 

A—Hemispheric) esquerdo. 
B—Hemispherio direito. 
1—Tumor da parede postero-externa do ventrículo lateral. 
2—T:imor da parte posterior do lóbulo temporal. 
3—Tumor da parietal ascendente. 
i—Excavação correspondente á base de implantação do tumor do thalamus 

opticus e segmento posterior da capsula interna. 
5—Orificio d'um canal communicando com o grande focco de amollecimonto 

Visível nil f:ipq e n i a r m . .!',..4-„ »..1I.„J^ 
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implantação invade symetricamente as circumvoluçÕes 
frontaes internas dos dois hemispherios. 

Ao corte, observa-se na parte central d'este hemis
pheric um tumor da forma e volume d'uma avelã im
plantado na parte posterior do thalamus opticus e na 
metade interna do terço do segmento posterior da cap
sula interna. 

Hemispherio direito — Os tumores existentes n'este 
liemispherio são em numero de doze e distribuídos da 
seguinte forma : 

CircumvoluçÕes da face externa — 1) Um tumor do 
volume d'uma pequena noz situado na parte media da 
frontal ascendente, proximo do pé da segunda frontal. 

2) Um tumor do tamanho d'úm grão de milho, 
localisado na parte media da segunda frontal, proximo 
ao sulco inter-frontal superior. Este tumor situado 
mais profundamente que os precedentes e separado da 
face externa d'esta circumvolução por uma ligeira ca
mada de substancia cinzenta é mais escuro na sua 
parte externa cortical. 

3) Um nódulo das dimensões-do precedente situa
do no cabo da terceira frontal, proximo á scissura de 
Sylvius. 

4) Um nódulo do volume dos precedentes e im
plantado na parte posterior do lóbulo parietal superior. 

5) Um pequeno nódulo do tamanho d'um grão de 
chumbo implantado na parte antero-superior do lóbulo 
parietal inferior, proximo á scissura interparietal. 

6) Um nódulo do volume d'um grão de milho si
tuado na parte anterior da primeira temporal, em con
tacto com o lóbulo da insula. 

7) Um volumoso tumor de dimensões d'um ovo, 
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representando 3/4 d'uma esphera, largamente implanta
do na parte posterior do lóbulo temporal e separado do 
corno esphenoidal do ventrículo lateral por uma cama
da de substancia branca de cinco millimetros de lar
gura. A sua face externa plana, medindo quatro centí
metros de alto por três de largo e em contacto com a 
dura-mater, é limitada pela parte posterior da scissura 
de Sylvius, lóbulo parietal inferior, prega curva e ló
bulo occipital. Este tumor, fixo n u m focco de amolle-
cimento, comprimia a massa cerebral. 

Circunvoluções da face interna — 1) Um tumor do 
tamanho d'uma noz implantado na primeira frontal 
interna, ao nivel do seu bordo superior. Este tumor 
representa metade d'uma esphera, cuja face interna em 
contacto com a fouce do cérebro e do tamanho d'uma 
moeda de cinco reis é um pouco escavada. 

2) Um tumor do tamanho d'uma avelã, situado na 
parte anterior do cuneus, proximo á scissura perpendi
cular interna. 

Circunvoluções da face inferior — 1) Um tumor do 
volume d'uma azeitona implantado na face inferior da 
segunda frontal, ao nivel do seu bordo anterior. 

2) Um tumor do volume d'uni grão de milho lo-
calisado na parte inferior do lóbulo fusiforme. 

Ao corte d'esté hemispherio observa-se um tumor 
do tamanho d'uma noz implantado na parte media da 
parede postero-externa do ventrículo lateral, invadindo o 
núcleo caudado, a parte externa do ventrículo lateral e 
uma parte da parede anterior d'esté ventrículo cor
respondente ao corpo calloso. 

Cerebello — O cerebello apresenta dois tumores im-
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plantados superficialmente na metade esquerda da sua 
face superior. 

O maior, do volume d'uma azeitona, é localisado 
no lóbulo esquerdo, proximo do monticulo ; o outro, 
das dimensões d'um grão de ervilha, é situado no 
mesmo lóbulo, para fora do precedente proximo do 
seu bordo externo. 

Medulla allongada — No sulco lateral esquerdo do 
bolbo, ao nivel da origem apparente dos nervos audi
tivo, glosso-pharyngeo e pneumogastrico, observa-se 
um nódulo do tamanho d'um grão de milho, oval de 
grande eixo vertical e adhérente pela sua face interna 
a estes dois últimos nervos. 

Lesões secundarias — A suppressão da circulação 
na esphera de distribuição dos vasos comprimidos pe
los tumores visinhos deu logar á formação de varias 
lesões da massa cerebral, caracterisadas principalmen
te por edema e diversos foccos de amollecimento. 

Estes, occupando a substancia central e de forma 
irregular, são representados por perdas de substancia, 
cercadas d'uma zona de amollecimento em grau menos 
avançado com pontuações vermelhas. 

O maior, distante quinze millimetros da parte 
interna do tumor da parietal ascendente, mede cinco 
centimetros de comprido por um de largo e represen
ta a forma d'uma ampulheta, cuja parte media mais 
estreita corresponde á parte convexa d'esté tumor. 

As paredes d'esté focco são irregulares, anfra-
ctuosas e de consistência muito molle, revestin
do o aspecto d'uma massa pulposa esbranquiçada 
cuja cohesão é diminuida a ponto de se reduzir 
a uma borra leitosa, que um filete de agua tira fácil-
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mente. A sua parede inferior correspondente á metade 
externa dos dois terços posteriores do núcleo lenticu
lar, dos dois terços da capsula externa e antemnro e 
situada n'um plano superior ao da base de implantação 
do tumor da parte anterior do lóbulo da insula, apre
senta na sua porção media um estreito canal vertical, 
cavado no núcleo lenticular. A parede externa commu-
nica na sua parte posterior com a scissura de Sylvins 
por intermédio d'um canal existente na espessura do 
lóbulo da insula e dirigido para baixo e para fora. 

Observam-se mais dois foccos de amollecimento 
cerebral com caracteres idênticos aos do precedente, 
exceptuando o volume que é inferior. Um, do volume 
d'uma ervilha, é situado na substancia branca inter
mediaria á circumvolução temporal media e corno pos
terior do ventrículo lateral; o outro, de dimensões in
feriores' e situado n'um plano inferior aos precedentes, 
na direcção da parte posterior do tumor do lóbulo da 
insula, tem a forma d'uma virgula, cuja cabeça occupa 
unia parte do núcleo lenticular e a cauda uma parte 
do terço medio do segmento posterior da capsula in
terna. 

Cavidade medullar — As meninges rachidianas são 
invadidas ao nivel das regiões cervical e dorsal pelos 
dois volumosos tumores, descriptos na cavidade tliora-
cica, 

Ausência de tumores na medulla. 
Na parte d'esta, correspondente aos dois tumores 

das meninges, observam-se foccos de amollecimento, 
sobretudo mais pronunciados ao nivel do tumor infe
rior cpie comprimia a medulla. 

Caracteres dos tumores — Todos os tumores obser-
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vados (superficiaes, intersticiaes e visceraes (*) apre
sentam caracteres communs. 

São sesseis, approximadamente esphericos, de te
cido duro e homogéneo, de coloração branca, sem es-
pecia alguma de capsula mas no emtanto bem limita
dos, não vascularisados e recordando os fibromas; 
observa-se, egualmente, ausência completa de syme-
tria e regularidade na sua disposição e independência 
dos nervos e vasos sanguíneos adjacentes. 

Exceptuam-se : 
1.° Emquanto á côr : 
«) Os nódulos do pulmão, cujo tecido em parte 

calcificado, são escuros. 
b) Os nódulos cerebraes, apresentam-se, além 

de dois tumores de coloração um pouco escura, mais 
ou menos róseos. 

2.° Emquanto á independência dos nervos : 
a) O tumor do rim direito que engloba o tron

co e os ramos do sympathico. 
b) O tumor da metade esquerda da abertura 

superior do thorax envolvendo os nervos do plexus 
brachial, pneumogastrico e phrenico. 

c) O tumor da extremidade inferior do thorax 

(1) Estes são, como vimos, muito pouco numerosos o os do pulmão estão affe-
etados de processo regressivo. 
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que envolve os nervos emergentes da medulla corres
pondente á sua base de implantação. 

d) O tumor situado no trajecto do grande scia-
tico. 

Independentemente d'estes tumores, observam-se 
outros apenas encostados aos ramos nervosos do epi
ploon, mesenterio e a dois filamentos do crural. 



Exame histológico 

Em vida da nossa doente, procedeu-se á 
ablação de dois nódulos cutâneos qiie foram 
enviados ao Laboratório Nobre, afim de se 
conhecer a natureza histológica do processo 
neoplasico. A sua estruetura histológica, que 
adeante transcrevemos do boletim que nos foi 
enviado, inteiramente distincta da constituição ni
tidamente fibrosa dos tumores da doença de Re
cklinghausen, cujo syndroma clinico era, á exce
pção das placas hyperchromicas, idêntico ao que 
a nossa doente apresentava, demandava um estu
do desenvolvido da anatomia pathologica dos tu
mores quer parielaes quer visceraes, de modo a 
poder confirmar-se ou não o resultado das pri
meiras analyses histológicas. 

Depois de termos realisado no Laboratório No
bre algumas centenas de preparações histológicas, 
cuja technica nos foi ensinada pelo nosso profes-

G 
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sor dr. Alberto d^Aguiar, procuramos, a conselho 
d'esté distincto histologista, alargar mais o campo 
dos nossos estudos anatomo-pathologicos relati
vos aos tumores, enviando a alguns reputados his-
tologistas extrangeiros varias preparações histoló
gicas acompanhadas d'um resumo descriptivo da 
nossa observaçõo e d'uma photographia post-mos-
tem, afim de obtermos mais alguns esclarecimen
tos sobre o nosso estudo. 

Do distincto clinico dr. Raul Bensaude, resi
dente em Paris, a quem tinnamos pedido, por in
termédio d'um nosso amigo, a fineza de obter al
guns informes do professor Ranvier relativos á 
nossa observação, recebemos os considerandos 
que adeante transcrevemos, depois de lhe termos 
enviado a seguinte nota descriptiva: 

J. li. V.. agée de 44 ans, mariée, entre à l'hôpital de St. 
Antoine de Porto le 7 Mars 1900. 

Antécédents héréditaires : Pe're nevropathique. Elle a deux 
frères vivants; tous deux avec une tare nerveuse et deux fils sains. 

Antécédents personnels : Elle est hystérique et alcoolique et 
en 1898 entre pour la première fois dans le même hôpital avec une 
tumeur dans la région poplitée droite, ayant les caractères clini
ques de sarcome. 

Histoire de la maladie; Après l'extirpartion de la tumeur, 
des douleurs diffuses lui envahirent la jambe droite. En Décem
bre 1899, elle remarque la présence de nodules à la cuisse droite 
se généralisant rapidement vers le tronc, la cuisse gauche et après 
aux membres supérieurs., 
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L'impuissance des mouvements volontaires de la jambe droi
te est manifeste, devenant complète il y a un mois. Cette mono-
plégie est accompagnée, quelques jours après, de contracture. La 
paralysie augmente, envahit la jambe gauche et termine également 
par contracture. 

Examen de 1er maladie: Faciès cachectique. Ptosis incom
plète de la paupière droite. Des tumeurs dispersées superficielle
ment sur le tronc et les extrémités, dures, arrondies, ayant la mê
me couleur que la peau, indolentes, sessiles, mobiles, de volume 
variant entre un grain de maïs et une grande noix, plus abondan
tes à la racine des membres qu'aux segments périphériques, nulles 
aux mains, aux pieds et à la tête. 

Couleur normale de la peau et muqueuses. A côte de ces 
tumeurs subcutanées et superficielles, il existe un autre groupe 
de tumeurs profondes, qui ne sont pas apparentes à l'inspection 
mais à peine apréciables á la palpation; elles sont ovales, avec les 
mêmes caractères que les superficielles et infinement plus nom
breuses que celles-ci. 

Les membres inférieurs contractures se conservent en flexion 
et aJduction. Atrophie de 1'eminence thenar de la main gauche. 
Anesthesie des membres inférieurs et exaltation des reflexes. 
Mémoire affaiblie. Des douleurs dans les membres inférieuis. 

Marche de le maladie: Les symptômes précédents devien
nent de plus en plus visibles, la ptosis, devient complète on remar
que mydriase à l'oeil droit duquel elle ne voit rien. 

Les douleurs des jambes sont violentes, principalment de 
la droite, qui acquéraient le caractère de douleurs sciatiques. Yl y 
a incontinence d'urines et retention de fèces. Pouls frequent. Des 
douleurs spontanées rayonnant de la région lombaire pour le 
nombril et l'épigastre. Des vertiges, des mouvementés convulsifs 
dans les jambes, des tremblements des paupières et de la langue, 
céphalalgie. Perte des reflexes, des bourdonnements aux oreilles. 
Toujours apyrétique. Des douleurs violentes à la main gauche. 
Les mouvements respiratoires se hâtent, il y a dyspnée. La prosta
tion augmente et le 4 Juin elle meurt dans un état de marasme ca
chectique. 
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AUTOPSIE 

Habit extérieur: On trouve, outre les tumeurs déjà décrites 
dans l'histoire de la maladie, une grande quantité de nodules plus 
ou moins volumineux, dispersés irrégulièrement dans la masse des 
muscles, dans le tissu comonctif, interstitiel, etc. Ces tumeurs, 
sans avoir une disposition symétrique, n'ont aucune relation ni 
avec les vases ni avec les nerfs, il y en a seulement quelques-unes 
jointes á ceux-ci mais qui ne leur adhérent pas et une autre dével-
lopée au traject du nerf grand sciatique, de la forme et du volume 
d'une grosse olive. 

Cavité abdominale: Dans l'estomac et dans les intestins il 
n'y a pas de lésions. Le péritoine présenfe un grand nombre de tu
meurs : les unes pariétales — ce sont les tumeurs profondes de la 
paroi abdominale — d'autres du péritoine viscéral — sont principa
lement situées au grand epiploon et mésentère. Au mesorectuir 
une tumeur acquérait le volume d'une pomme. 

Le foie hypertrophié, adherent á une grande tumeur du rein 
droit n'a pas de tumeurs dans sa masse, mais seulement quelques 
nodules dans la face interne de la vésicule biliaire. 

Le pancréas est presque substitué par des tumeurs ; son 
tissu est très-friable. 

Au rein droit il existe une volumeuse tumeur qui, comme 
nous l'avons dit, contracte des adhérences avec le foie ; au coupe 
on a trouvé un petit nodule. Rien au rein gauche. 

Dans l'ovaire gauche, moitié externe, existait une tumeur 
de la forme et du volume d'une poire. Rien dans l'utérus et dans 
l'ovaire droit. 

Cavité thoracique : Les poumons ont quelques nodules su
perficiels. 

Le droit avec des adhérences pleurales, quelques légers 
foyers de broncho-pneumonie suppurée au n:veau de la partie an-
téro-externe de son lobule inférieur, quelques tumeurs profondes 
de la grandeur d'une noisette, noires et beaucoup plus dures que 
celles que nous avons décrites (calcifiées en partie) ; le gauche atro-
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phié, avec des foyers plus prononcés de bronche-pneumonie á la 
partie postérieur de son lobule inférieur, adhérait fortement par 
son sommet à une tumeur volumineuse et diffuse de la region sur-
claviculaire; au coupe, ce poumon avait un plus grand nombre de 
nodules que le droit, quelques-uns de la grandeur d'une noix, durs 
et souvent de consistence cartilagineuse. 

Dans le coeur, l'existence de tumeurs superficielles et pro
fondes, d'un volume variable, lui donnait un aspect mamelonné. 

Les vases ne présentent ni lésions ni tumeurs. 
A' la région snrclaviculaire gauche il existe une tumeur de 

la grandeur d'une énorme orange, blanche, adhérente intimement 
au sommet du poumon gauche envahissant les premières vertèbres 
dorsales et le tiers postérieur des trois premières côtes. L'adhé
rence à ces parties osseuses était très intime, puis non seulement 
la tumeur les envahissait mais s'implantait en terrain de osteite 
raréfiante. ^ L'invasion des vertèbres était si prononcée que la tu
meur faisait saillie au canal médullaire comprimant et n'adhérant 
pas à la médulle. 

Cette tumeur embrassait les vases axillaires et les nerfs du 
plexus brachial et pneumogastrique; les vases axillaires traver
saient la tumeur sans lui adhérer, les nerfs s'identifiaient avec la 
masse de la tumeur devenant presque impossible sa dissociation. 

Au niveau des dernières vertèbres dorsales, il y avait une 
autre tumeur de grandes dimensions, envahissant la moitié gauche 
des corps des vertèbres et faisant également saillie dans le canal 
médullaire et comprimant la moelle. 

Cavité encéphalique. Absence d'altérations des meninges et 
d'epanchements. 

Le cerveau présente de nombreuses tumeurs arrondies, 
placées sur sa masse irrégulière et assymétriquement ; le plus grand 
de la grandeur d'une grande noix, faisait saillie dans le lobule 
temporal droit. Cette tumeur, fixée dans un foyer de ramolissement, 
comprimait la masse cérébrale. 

Cavité médullaire. Les méninges étaient envahies au niveau 
de la région surclaviculaire et dorsale par les tumeurs déjà décrites! 

Dans la médulle il n'y avait aucune tumeur ; il y avait des 
foyers de ramollissement et compression au niveau des deux 
grandes tumeurs. 
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Nous remarquons que: toutes les tumeurs (superficielles, in
terstitielles et viscérales) ont les mêmes caractères. En les coupant, 
elles sont blanches, non vascularisées, dures e ressemblent á des 
fibromes. 

Il y a une absence complète de symétrie dans leur disposi
tion et sans aucune relation avec les vases et nerfs (excepté seu
lement le nodule du sciatique et les deux grandes tumeurs de la 
cavité thoracique). 

Avec le rapport ci-joint vont des lamines avec des coupes de 
quelques nodules e de quelques régions médullaires. Ces prépara
tions histologiques ont été obtenues par la fixation au sublimé, le 
traitement à alcools à 70, 80, et 100°, l'inclusion dans la paraffine 
(au xylol) et par des coupes fixées par capillarité. 

Les préparations montées ont été colorées avec la hemato-
xyline de Boemer et le carmin neutre et la monture avec baume 
de Canada au xilol. 

Il vat encore une photographie de la femme post-mortem 
et la huitième partie d'un des nodules de la peau conservée au for
mol «10. 

CONSIDERANDOS que nos fôram enviados 
pelo distinoto clinico, dr. Bensaude: 

Cette observation présente les particularités 
suivantes : 

l.er Antécédents héréditaires et personnels 
nevropathiques existent. 

2.mo La première tumeur; celle de la région 
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poplitée est apparue assez tard à l'âge de 42 
ans. 

3.me La generalisation rapide des tumeurs 
de la peau et des nerfs qui ont amenées des pa
ralysies (?) et la cachexie en moins de 2 ans. 

4.me Les caractères des tumeurs : la première 
était d'apparence sarcomateuse, les autres sont 
dures, au lieu d'être molles comme il arrive le 
plus souvent. 

5.mo Atrophie de l'éminence thenar 
6.me Les troubles moteurs et sensitifs des 

membres inférieurs. 
7Te La présence de nodules dans la masse 

des muscles. 
8.me La présence de tumeurs, dans le péri

toine. 
9.rao La grande tumeur sur la surface du rein 

droit. 
10.™° Les tumeurs du pancréas, de l'ovaire 

gauche, du poumon, du cœur, cerveau. 
11."" La grande tumeur du creux surclavi-

culaire. 
12.rae La compression de la moelle par une 

tumeur de la région dorsal inférieur. 
Malgré les particularités il s'agit, suivant toute 

vraisemblance, d'un cas de maladie de Recklin
ghausen (neurofibromatose). En effet: 
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l.or L'absence de pigmentations cutanées a 
été signalée, ou au moins dans nombre d'obser
vations complètes il n'en est pas fait mention. 

2.mo La diffusion des tumeurs partout, en 
particulier au niveau des muscles, des viscères 
ne peut pas éliminer l'idée de neurofibromatose 
puis que des faits analogues ont été VITS : Tu
meurs dans les muscles : Becklinghausèn. Tu
meurs dans l'intestin: Branca, 1896. Revue 
neurologique (Brissaud et Marie) 

3.me Actuellement deux particularités im
portantes de la neurofibromatose généralisée 
attirent particulièrement l'attention. 

a) La friabilité ou la mollesse des os, en
traînant des «difformités considérables qui ont 
été signalées par Marie, Couvelaire (Iconogra
phie de la Salpetrière, 1900) et plus récemment 
par Spillmann et d'autres (Congrès de medicine 
1900). 

b) La neurofibromatose centrale. Ici nous 
trouvons des nodules dans le cerveau, des no
dules comprimant la moelle et cela vient con
firmer les quelques cas déjà signalés. 
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Do eminente histologista hespanhol, dr. Oajal 
recebemos, depois de termos enviado o mesmo 
resumo desoriptivo que atraz inserimos, o se
guinte curioso documento que obsequiosamente 
fora cedido ao dr. José Carracido, professor de 
chimica biológica na Faculdade de Medecina de 
Madrid, por intervenção do professor dr. Alberto 
d'A guiar: 

Amigo Carracido :E1 tumor que V. tuvo 
la bondad de enviarme para su analisis proce
dente de un digno e ilustrado companero de 
Portugal, el Ex.n'° Sr. Dr. Alberto d'Aguiar, fue 
observado y estudiado con atencion por los di
versos métodos de la coloracion bacteriológica 
e histológica. 

Bacteriologicamente nada présenta de par
ticular. Ni el método de Gram ni el de Weigert 
ni el de Kûhne nos han permitido descubrir uno 
micróbio. La forma difusiva y metastatica dei 
tumor segun los antecedentes que V. me sumi-
nistrp obligaba á una exploracion bacteriológi
ca tanto mas cuanto que los elementos del neo-
plasma presentaban cierto parecido con los de 
los granulomas infecciosos. 

Descartada la naturaleza flegmasica Inibi
mos de poner empeno en el examen histológico 
ensayandose ai efecto mi método trichomico 
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(fuchina básica e indigo-carmin picrico) el de 
Van Gieson y otros. Estes métodos permiten 
descubrir células y estroma. 

El estroma es bastante abundante y esta 
constituido por un plexo muy delicado de fas-
ciculos colagenos, de reaccion acido-fila seme-
jantes aunque mas finos y dejando espacios 
mas angostos que los del carcinoma. Estas 
haces constituyen capas de reraerzo en torno 
de los capilares y pequenas artérias y su direc-
cion y abundância son muy variadas en las dis
tintas areas del tumor. Hay puntos en que el 
estroma domina notablemente sobre las células ; 
en otros parages sucede lo contrario. Algunos 
haces conjuntivos exhiben una reaccion basio-
fila, pues se coloran algo por la fuchina básica. 

Las células son bastante numerosas y tienen 
el caracter de las dei tejido conectivo embrio
nário con transito ai adulto. Casi todas exhiben 
figura de laminas de contorno irregular con 
protoplasma pálido y dificilmente perceptible. 
El núcleo se présenta tambien muy amenudo 
complanado, células cebadas de Ehrlich no fal-
tan asi como las células que yo llamo elemen
tos cianofilos (conrespondientes a las células 
del plasma de Unna). Sin embargo el mal esta-
do en que se hallaba la neoplasia'no hapermi-
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tido colorear todos estos elementos con entera 
claridad y perfeccion. 

Los referidos elementos conectivos se aso-
cian formando grupos ó pleyades irregulares 
sim punteras bien acusados. Existen grupos de 
a dos o très y acúmulos de cientos de elemen
tos. En muchos casos reparase entre las célu
las unos espacios claros desprovistos de haces 
conjuntivos y que acaso en estado fresco con-
tu vier an un liquido. 

Esta particularidad imprime un sello 
particular a esta neoplasia y la distingue 
la primer golpe de vista de los sarcomes ordi
nários. 

En resumen : teniendo en cuenta ciertos da-
tos negativos como la ausência de micróbios y 
la escasez de leucócitos y considerando no mas 
la estructura del neoplasma hay motivos para 
considerar este como un fibro-sarcome multiple 
que acaso si es cierto que radico de preferen
cia de preferencia en los nervios cutâneos y 
presentaba en fresco cierta infiltracion pudiera 
identificarse con el fibroma molliiscum de los 
autores. No obstante, la ausência en el estroma 
de fibras nerviosas y la relativa abundância de 
los acúmulos celulares prestan a esta neojDlasia 
una fisionomia particular por lo cual hallo muy 
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digno de loa el cuidadoso estúdio clinico y ana
tómico quo ella hace su amigo y compaíiero el 
Dr. Aguiar. 

Estos datos clinicos unidos a los histológi
cos daran la classe de la naturaleza dei pro-
ceso ; pues los micrograficos aislados sobre todo 
cuando se trata dei género sarcoma pueden in-
ducir a eror. 

Suyo afectisimo 
(a) Dr. Cajal. 

Do distincto histologista, dr. Alberto d'Aguiar 
recebemos o importante documento, que a seguir 
inserimos, referente á analyse histológica dos tu
mores tirados em vida e ao exame das numero
sas preparações histológicas realisadas por nós 
no Laboratório Nobre, cuja technica foi resumi, 
damente exposta no relatório que enviamos aos 
histologistas extrangeiros : 

Exame fflacrflSCOplCO.—Os numerosos tumores de 
que a doente J. R. P. era portadora, observados 
uns em vida, outros, a grande maioria, post-mortem, 
por occasião da autopsia a que assistimos, são 
muito variáveis em forma, tamanho, aspecto e 
consistência. 

Sem querer nem poder descrevel-os isolada
mente, tanto mais que d'esse trabalho se encar
regou o sr. Alberto Lago, damos somente uma idea 
geral dos seus caracteres. 
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Forma—Na generalidade os tumores externos 
(cutâneos), musculares, visceraes, incluindo os ce
rebraes, têm uma forma mais ou menos arredon
dada, affectando mesmo os cerebraes a forma 
d'uma esphera, um tanto perfeita, encastoada na 
massa do cérebro em que estão inclusos ; os tu
mores dos nervos ou que com elles se relacionam 
e alguns dos sub-cutaneos têm formas alongadas 
(fusiformes ou ellepsoidaes) e, finalmente, os tu
mores que se relacionam com a medulla, são irre
gulares, diffusos e por assim dizer amorphos. • 

A consistência dos tumores é accentuada, os 
cutâneos affectam mesmo a dureza dos fibromas ; 
outros são um pouco menos duros, em tal caso 
estão os cerebraes e os rachidianos. Entre os en
contrados no pulmão alguns existem muito mais 
duros, como que cartilagineos. 

Cor—Os tumores são na generalidade bran
cos, alguns mesmo, os mais fibrosos, um pouco 
nacarados; os rachidianos são internamente rosa
dos e alguns dos cerebraes acinzentados. 

Aspecto—Todos os tumores considerados não 
na generalidade mas na especialidade são homo
géneos de massa e de aspecto uniforme; uns são 
enucleaveis, facilmente isoláveis dos tecidos visi-
nhos, mormente os cerebraes que quasi estão li
vres no cavado espherico que lhes forma a massa 
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cerebral e onde se prendem por bandas laxas de 
tecido neoplasico, outros são diffusos confundin-
do-se com os tecidos visinhos, e a tal ponto que 
os dois tumores rachidianos invadiam os ossos, 
roendo-os e, por assim dizer, identificando-se com 
elles. 

Nilo são capsulados, nem dão sueco. 
Estes caracteres macroscópicos faliam no sen

tido de tumores fibrosos ou sarcomatosos: os ca
racteres de sarcoma encontram-se mais nos tumo
res medullares, os de fibroma, se bem que não 
completos,—nacarado leve, ausência de turbilhões 
visíveis, etc.—em muitos dos tumores cutâneos. 

Dispensamo-nos de alludir á technica histoló
gica visto que d'ella encarregamos o auctor d'esté 
trabalho o snr. Alberto Lago, missão de que elle 
se desempenhou com o primor e boa vontade de 
quem deseja apresentar um trabalho consciencio
so e bem documentado. 

Exame MstOlogiCO.—A diversidade d'aspecto en
contrada no exame á vista desarmada, confir-
ma-se pelo exame histológico e avoluma-se 
pois que não só se 'revela nos différentes tu
mores, mas ainda no mesmo tumor, segundo a 
altura do corte e até segundo o local do mes
mo corte. 

Vamos descrever isoladamente o asp,ecto 
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histológico d'alguns dos grupos dos tumores e 
dos órgãos mais importantes, fazendo preceder 
as conclusões d'esta observação microscópica, 
de algumas considerações de conjuncto. 

Tumores cutâneos—Tecido reticular de ma
lhas alongadas e irregulares, limitadas por fei
xes connectivos de orientação geral única, dos 
quaes partem finas trabéculas secundarias que 
limitam as malhas ou reticulo, dando aos cor
tes e sob pequena ampliação um aspecto geral 
que recorda o do molluscum fibrosum. 

Pontos ha em que os alvéolos connectivos 
são de malhas tão apertadas e de orientação tão 
caprichosa que formam turbilhões irregulares e 
graciosos. 

Encostadas ás paredes d'estas malhas, en-
contram-se elementos cellulares polymorphos, 
predominando no emtanto formas redondas, pe
quenas (não lymphocytos) bem coradas pela 
hematoxylina: raros em alguns pontos,, accu-
mulam-se em outros de modo a formar massas 
cellulares enchendo os alvéolos. 

Todas as cellulas são de natureza conjun
ctiva e muitas das que enchem os alvéolos são 
de aspecto embryonnario attestado pelo tama
nho da cellula, pela granulação fina do seu pro
toplasma, pela imperceptibilidade da sua mem-
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brana limitante, pela existência de dois ou mais 
núcleos e finalmente por uma ou outra granu
lação protoplasmica réfringente; outras são de 
typo adulto, redondas, pequenas, núcleo volu
moso enchendo quasi toda a cellula, ou fusifor-
mes e até quasi lineares nos pontos em que o 
corte é mais fibroso, sendo em taes casos o 
grande eixo da cellula orientado no mesmo sen
tido das fibras connectivas onde se encontram. 

Estes tumores contêm vasos de paredes 
proprias espersadas mesmo em alguns pontos, 
não só pelo augmente da zona connectiva, mas 
ainda pelo desenvolvimento notável da camada 
endothelial. 

A peripheria d'estes tumores limita-se bem 
do tecido connectivo da derme e só sob fortes 
ampliações se observa uma zona de transicção 
caracterisada pela passagem gradual do tecido 
neoplasico ao tecido são ; n'este ha apenas uma 
ligeira infiltração lymphocytica limitante e um 
desenvolvimento um pouco accentuado dos ele
mentos glandulares da derme e das fibras mus
culares da mesma. 

Esta descripção é geral para todos os tumo
res cutâneos e musculares, variando apenas em 
cada um d'elles a finura, o adensamento das fi
bras connectivas, a abundância e a forma dos 
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elementos cellulares ; além das descriptas, en-
contram-se algumas cellulas com prolonga
mentos múltiplos de modo que por sua união 
constituem um reticulo cellular. 

TUMORES DOS TRONCOS NERVOSOS: 
1.° — Nódulo da espessura do sciatico — Tem 

no seu conjuncto a mesma textura dos ante
riores. Em detalhe nota-se uma rede alveolar 
mais fina e sobretudo mais subdividida de mo
do a formar, em alguns pontos, reticulo muito 
apertado. 

Os elementos cellulares são mais numero
sos,, mormente em certos districtos do tumor e, 
entre muitos redondo, ha outros alongados 
orientados no sentido das trabéculas, de modo 
a darem o aspecto d'um fibro-sarcoma. 

Tem de notável este corte, o comprehender 
alguns dos feixes nervosos do sciatico. 

O nervo não se funde com o tumor, mas é 
apenas envolvido por elle e por elle invadido 
em alguns pontos, sob a forma de ilhas fusifor-
mes collocadas no intervallo de dois feixes nos 
quaes se insinua a producçâo neoplasica. 

O tecido do nervo apresenta ligeira infiltra
ção e, em alguns pontos da sua peripheria, o 
perinervo em logar de estar isolado da massa 

' * 
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neoplasica, adhere a ella de modo a não ser 
possível distrinçal-o. 

E' egualmente muito variável o aspecto do 
corte segundo as différentes alturas do tumor; 
pontos ha em que predomina o estroma con
nective intercellular, outros em que o predo
mínio é antes cellular, encontrando-se cellulas 
densamente agglomeradas, separadas d'onde a 
onde por finas trabéculas conjunctivas. 

N'este tumor existem em maior abundância 
os elementos estrellados a que já alludimos nos 
tumores cutâneos. 

2.°—Nódulo do crural—E' notável este corte 
pelo predomínio accentuado de elementos cel-
lulares muitos redondos, outros fusiformes, ou
tros finalmente, os mais interessantes, arbores
centes, constituindo elles próprios, com uma ou 
outra estria conjunctiva, o retículo caracterís
tico dos tumores que estamos estudando. 

Ha todos os graus de transicção nas formas 
cellulares, desde a redonda até á fusiforme 
alongada e reticular. 

Um fragmento do nervo crural a que o tu
mor se encostava está livre e apenas compri
midos e estrangulados alguns dos seus feixes. 

Um vaso que atravessava o tumor está 
egualmente livre em grande parte da sua exten-
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são, mas ha invasões que attingem a camada 
muscular, de resto bastante hypertrophiada. 

Tumores visceraes.—Os mesentericos tem teci
do mais laxo e os elementos cellulares são mais 
fusiformes dando ao corte o aspecto d'um sar
coma fuso-cellular. 

Os pancreáticos apresentam-se com caracte
res idênticos, sendo as cellulas neoplasicas da 
mesma ordem das já anteriormente descriptas; 
o polymorphismo das cellulas e dos aspectos 
histológicos são egualmente muito variados* 
sendo para notar um maior predominio de cel
lulas, mormente de typo redondo. 

O exame de cortes dos tumores pulmonares 
confirmou os caracteres que o exame macros
cópico fazia prever. São ricos em tecido con
junctive, pobres em elementos cellulares, con
têm algumas incrustações calcareas e em cer
tos pontos largas bandas de tecido fibroso. 

Tumores rachidianos.—Estes tumores, segun
do a descripção que d'elles faz o auctor d'esté tra
balho e que nós mesmo tivemos occasião de 
verificar no acto da autopsia, são duas volumo
sas massas extra-rachidianas, uma ao nivel da 
região cervical, outra da região dorsal inferior 
envolvendo os nervos que emergem da me
dulla e prolongando-se para o interior da cavi-
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dade rachidiana onde comprimem e adherem á 
medulla. Os fr. gmentos de tumores para exame 
histológico foram tirados deste ultimo ponto e 
comprehendem a medulla, de modo que o corte 
abrange uma secção transversal da medulla 
coifada a um dos lados pela massa neoplasica-

Esta não adhere completamente á medulla» 
mas apenas por um pediculo d'invasào mais 
ou menos penetrante. 

O exame dos cortes a différentes alturas 
parece mostrar que elles não provêm duma 
neoplasia implantada na medulla e que, por ul
terior desenvolvimento, tivesse atravessado a 
parede rachidiana para se vir expandir em tu
mor externo, mas antes que nasceram muito 
provavelmente dos nervos que emergem do 
canal rachidiano, invadin do a medulla por pro
pagação ou crescimento interno. 

Uma das photographias que acompanha 
este relatório indica as relações em corte d'um 
fragm ento do tumor com a medulla. 

São muito notáveis os caracteres histológi
cos d'estes tumores principalmente nos pontos 
em que se nota a invasão da medulla : observa-
se um tecido bem corado pela hematoxylina, 
formado por numerosas cellulas arborescentes 
constituindo um tecido reticular muito seme-
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lhante á nevroglia que serve de appoio ás cel-
lulas nervosas. Nos demais caracteres, estes tu
mores são análogos nos seus traços geraes aos 
já descriptos nas outras regiões. 

Tumores cerebraes.—Os mais volumosos são 
análogos histologicamente aos tumores visce-
raes já descriptos, mormente os pancreáticos e 
mesentericos, apenas a sua peripheria se cara
ctérisa, nos pontos em que ha adherencia á su
bstancia cerebral, por uma transicçâo gradual 
de textura entre o tumor e o tecido do cérebro. 

Em um corte, proveniente d'um pequeno 
nódulo encontrado em uma das circumvoluções 
do lóbulo temporal, o aspecto histológico é dos 
mais interessantes poi s todo o tumor é consti
tuído por um reticulo apertado formado de cel-
lulas arborescentes e de finas trabéculas con
junctivas, sendo a transicçâo para a massa ce
rebral gradual e insensivel principalmente pela 
perda dos elementos conjunctivos intercellula-
res com predominio nevroglico. 

Foram estes os caracteres mais notáveis re
velados pelo exame histológico dos cortes dos 
différentes tumores. Como o Sr. Alberto Lago 
tivesse egualmente feito preparações d'alguns 
órgãos vamos descrever rapidamente os seus 
caracteres microscópicos. 
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Fígado—A lobulação hepática é nitida, não 
lia hypertrophia do tecido interlobular ; o lóbu
lo hepático é porém fortemente alterado na dis
posição cellular pois que affecta a forma de 
trabéculas ondeadas constituídas por cellulas 
um tanto atrophiadas, de núcleo pequeno e cu
jo protoplasma está repleto de finas granula
ções pigmentares de côr amarello-dourado ou 
acastanhado, diversas das massas esverdeadas 
ou negras que se encontam em casos de cir
rhose biliar. 

Pancreas.—Está profundamente alterado 
pois que o numero de tumores que o invadiam 
é muito grande. Os elementos glandulares que 
ainda subsistem são atrophiados, e nos seus 
intervallos e no tecido connectivo basilar no-
ta-se infiltração leucocytaria. Egualmente as 
cellulas glandulares contêm pigmento análogo 
ao do fígado, mas em menor dose. 

ifrm.—São fracas as alterações d'esté ór
gão, sendo as mais sensiveis, um pouco de tu-
mefacção turva d'alguns dos seus elementos 
secretorios e ainda uma infiltração pigmentar 
leve. 

Medulla—Seria talvez muito interessante o 
estudo d'esté órgão na curiosa affecção que 
serve de thema á these do sr. Alberto Lago; 
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infelizmente, não só se não fizeram preparações 
adequadas ao estudo dos centros nervosos, mas 
ainda nos consideramos com habilitações in-
sufficientes para abordar capazmente o capitu
lo da histologia nervosa pathologica. 

Nas preparações que observamos, coradas, 
á maneira de todas as outras, pela hematoxyli-
na e carmim, notamos infiltração lymphocytica, 
principalmente ao nivel dos pontos da medulla 
comprimida pelos tumores, falhas circulares ou 
em forma de fenda na massa branca (degene
rescência d'alguns feixes de fibras) e finalmente 
fraca impregnação tincturial não só da subs
tancia branca mas da cinzenta onde as cellulas 
gigantes são visiveis como blocos um tanto re
tratados na cavidade em que parecem estar in
cluídas. 

E' sob todos os pontos de vista muito cu
riosa esta observação e desde o polymorphismo 
histológico dos tumores até á determinação 
precisa da sua origem e natureza teriamos nu-
merosissimas questões a debater e estudar. 

Todos os tumores têm um traço d'uniâo 
qual seja a natureza sarcomatosa revelada em 
todos, mesmo nos pulmonares, aquelles em que 
se pôde suppôr um estacionamento do processo 
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neoplasico com tendência á passagem ao esta
do fibroso e á infiltração calcarea. 

A variedade sarcomatosa não é fácil de es
tabelecer pela variabilidade histológica em que 
os tumores se apresentam ; no entanto á pri
meira vista parece tratar-se de sarcomas fuso-
cellulares revelando todos os graus de transi-
cção entre as formas constituídas por cellulas 
de typo, embrionário mais ou menos arredonda
do até ao fibro-sarcoma e mesmo fibroma sar-
comatoso. A existência das cellulas arbores
centes encontradas em maior escala nos tumo
res dos centros nervosos, mas ainda nos que se 
relacionavam com os nervos e um pouco tam
bém nos restantes, obriga-nos a considerar taes 
tumores como especiaes e não como puros fi-
bro-sarcomas. A participação nervosa, mesmo 
que se invoquem apenas os caracteres histoló
gicos, é sufficientemente nitida para permittir 
considei^ar taes tumores como de variedade ner
vosa. 

Devemos pois classifical-os como neurosar
comas ou sarcomas nevroglicos ou nervosos sem 
poder precisar mais a sua textura tanto mais 
que o grupo dos gliomas a que elles parecem 
pertencer é ainda mal definido e estudado. 

O polymorphismo dos tumores d'esta muito 
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curiosa observação deve depender em grande 
parte da edade dos tumores pois que, segundo a 
interpretação mais adequada dos caracteres his
tológicos observados, o tumor começaria por 
uma forma nevroglica para terminar em fibro-
sarcomatosa, íibromatosa e mesmo fibrosa.E' de 
suppor também que o local de implantação dos 
tumores deva egualmente ser invocado para ex
plicar esse polymorphismo, quer porque as con
dições de meio modificassem a forma histoló
gica do tumor, quer porque elles fossem diffé
rentes, ab initio, por a incitação que os provo
cou incidir sobre pontos distinctos do tecido 
nervoso e connectivo. 

Se assim é estes tumores não seriam me
tastases neoplasicas d'um tumor primitivo, e 
assim parece ser pois que este caso, a despei
to de ter havido um tumor único precedendo 
de alguns mezes o apparecimento dos tumores 
que examinamos, não tem os caracteres d'uma 
generalisaçâo neoplasica simples. 

ConClUSÕeS—1.° — Os tumores observados são 
neurosarcomas evolucionando para o fibrosarco
ma. Sarcoma nevroglico ou neurosarcoma, 

2-°—As différentes formas histológicas dos tu
mores parecem ser phases d'evoluçâo d'uma mes
ma variedade. 
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3,0 Muitos tumores têm manifestamente ori
gem nervosa (os do cérebro e os da medulla que 
provêm dos nervos rachidianos e talvez os do 
pancreas—origem no plexo solar). 

4.°—Nos demais tumores, muito embora não 
existam elementos suficientes para affimar tal ori
gem, ha vários detalhes que permittem conside-
ral-os ainda filiados nos nervos. 

5.°_Não parece tratar-se d'um caso simples 
de generalisação neoplasica. 

6.°—Entre as lesões anatomo-pathologicas ge-
raes é para notar a infiltração pigmentar das cel-
lulas glandulares (mormente do figado) e as lesões 
graves dos centros nervosos (foccos de amolleci-
mento cerebral e degeneração dos feixes medulla-
res.) 



C A P I T U L O III 

A neurosíircomatose é uma modalidade da Doença 
de Recklinghausen 

No nosso relatório de Clinica-Cirurgica apre
sentado em princípios de Junho de 1900, ao refe-
rir-nos a esta observação, perguntávamos, basean-
do-nos no exame clinico da doente e no exame 
histológico de dois nódulos da côxa^ se esta — ao 
confirmar-se, por analyses ulteriores, a natureza 
sarcomatosa dos tumores — constituiria uma mo
dalidade da neurofibromatose generalisada ou uma 
entidade mórbida distincta dJesta. 

Egualmente. promettiamos, após o conheci
mento dos caracteres anatomo-pathologicas d'esta 
curiosa affeccão, pronunciar-nos, em trabalho sub
sequente sobre qualquer d'estas hypotheses. 

Do confronto da nossa observão com o resumo 
descriptivo da neurofibromatose apresentado n'um 
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capitulo precedente, evidencia-se a analogia sym
ptomatica das duas affecções. A excepção das 
manchas pigmentares, todos os outros symptomas 
característicos da doença de Recklinghausen — 
tumores cutâneos, tumores dos nervos e pertur
bações nervosas múltiplas — são manifestas na 
nossa observação. 

A ausência, porém, de manchas pigmentares e 
a estructura histológica sarcomatosa dos tumores, 
em vez d'uma constituição nitidamente fibrosa, 
constituem caracteres distinctivos suficientes para 
excluirmos do quadro da neurofibromatose gene-
ralisada a affecção que a nossa doente fora porta
dora, tão semelhante áquella pela sua historia e 
evolução clinica? 

Não são; de resto, a doença de Recklinghau
sen, principalmente nas suas formas incompletas, 
incumbe-se de fornecer elementos favoráveis ao 
nosso modo de vêr. 

Com effeito, em varias observações da neuro
fibromatose generalisada, a coloração da pelle não 
constitue um symptoma capital para estabelecer a 
existência ou ausência d'esta affecção. 

Feindel e Oppenheim relatam uma observação 
que constituiria um caso typico da doença de Re
cklinghausen se não houvesse ausência de man
chas de lentigo. Este doente, além dos symptomas 
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característicos — tumores da pelle e dos nervos e 
perturbações nervosas—apresentava oito grandes 
manchas vasculares. 

Mitchcock, Atkinson, Recklinghausen, Debo-
ne, Spillman, Etienne e outros nem mesmo fazem 
menção da pelle. 

Outros observadores (Atkinson) declaram a 
pelle de coloração normal. 

Demais, a pigmentação d'alguns órgãos reve
lada pelo exame histológico não poderá relacio-
nar-se com a hyperchromia da pelle observada na 
neurofibromatose ? 

A ausência de manchas hyperchromias obser
vada na nossa doente não é, pois, rasão bastante 
para regeitarmos do quadro da doença de Reck
linghausen o curioso caso que serviu de base ao 
nosso trabalho. 

Comtudo, a natureza histológica do processo 
sarcomatoso, observado na nossa doente, cons
tituirá um elemento de distincção absoluta entre 
a affecção que esta era portadora e a neurofibro
matose generalisada ? 

Também não, porque as affecções não devem 
ser disiinctas ou approximadas tendo apenas em 
vista differenças histológicas ou anatomo-patho-
logicas, mas um conjuncto de caracteres entre os 
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quaes os d'ordem pathogenea são os mais impor
tantes. 

Além d'isso, vimos, n'um capitulo precedente, 
que o typo clinico e anatomo-pathologico da doen
ça de Recklinghausen tinha sido consecutivamen
te augmentado e dissociado pelos neuro-patholo-
gistas e dermatologistas. 

Assim, n'um caso de neurofibromatose gene-
ralisada observado por Alsberg em 1892, os tu
mores em relação intima com os ramos nervosos 
apresentavam uma constituição lipomatosa. 

Dor, Delore-Girard mencionam alguns casos 
de doença de Recklinghausen em que os tumores 
de natureza fibrosa eram, após a sua ablação, se
guidos de recidiva de tumores de natureza histo-
logxa sarcomatosa. 

Feindel (these de Paris, 1896) admitte mesmo 
que os tumores fibrosos podem, pela sua passa
gem ao estado embryonario, transformar-se em 
sarcomos. 

Langenbuch em 1892 cita a observação d'um 
caso, cujos tumores múltiplos apresentavam cara
cteres histológicos de fibro-sarcoma. 

Raymond (Sem. med. 26 août, i9o3\ na sua 
descripção clinica e anatomopathologica de al
guns casos de neurofibrosarcomatose, variedade 
particular de sarcomatose primitiva generalisada 
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ao systema nervoso central e peripherico, refere-
se egualmente ás relações que parecem existir en
tre a doença de Recklinghausen e os casos por 
eile observados de neurofibrosarcomatose. 

Franchet (these de Paris, 1900) descreve dois 
casos de neurosarcomatose generalisada, mais ou 
menos análogos ao nosso e que, considerando «os 
caracteres anatomo-pathologicos como insufficien-
tes e, por vezes, falsos para servirem da base ao 
agrupamento dos factos observados», os identifi
ca á doença de Recklinghausen. 

Brissaud demonstrou que os lipomas, fibromas 
e sarcomas podiam ser considerados congénitos 
desde que os germens do mal datem do periodo 
blastodermico. 

« Derivando do mesmo folheto, diz Franchet, 
é bem evidente que estas différentes producções 
pathologicas têm entre si laços de parentesco muito 
estreitos». 

A natureza sarcomatosa dos tumores não cons
titue, pois, um signal de distincção absoluta entre 
as duas affecções. 

De resto, outras particularidades observadas 
nas duas affecções, além d'aquellas que vimos de 
referir, tendem ainda a estabelecer a sua approxi-
mação. 

Assim, os vários tumores disseminados no pe-
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ritoneo, principalmente no mesenteric», que a nossa 
doente era portadora foram egualmente mencio
nados, por vários auctores (Branca, Couvelaire), • 
na neurofibromatose. 

Tumores do grande sympathico (Recklinghau
sen), dos ganglios espiriaes, da medulla (Spillmann 
e Etienne), do bolbo e do encephalo (Mossé e 
Cavalié) mencionados na doença de Recklinghau
sen foram da mesma forma observados na nossa 
doente. 

A par das perturbações funccionaes e psychi-
cas, que recordam as que acompanham a neuro
fibromatose generalisada e que Feindel expHca 
por uma anomalia de desenvolvimento dos ele
mentos da ectoderme, causa primaria das lesões 
dos elementos nervosos, observam-se na nossa 
doente perturbações myelopathicas — paraplegia, 
contracturas, incontinência de urinas, etc. — con
secutivas á compressão e degeneração do feixe 
pyramidal da medulla que, egualmente, foram 
mencionadas na doença de Recklinghausen (obser
vação de Spillmann e Etienne). 

Pelas ligeiras considerações precedentes não 
se deve, pois, inferir a identidade das duas affec-
ções ou identificar, como pretende Franchet, a 
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neurosarcomatose generalisada ás formas incom
pletas da doença de Recklinghausen. 

A despeito do restricto numero de casos de 
neurosarcomatose conhecidos não apresentar o 
conjuncto symptomatica da doença de Recklin
ghausen, as observações de Franchet não o aucto-
risam a affirmar que este syndroma pathologico 
não possa existir na sarcomatose generalisada para 
somente a identificar ás formas incompletas da 
doença de Recklinghausen. 

Demais, os fibromas não são sarcomas nem 
vice-versa. 

Sem duvida, sob o ponto de vista clinico, estas 
affecções são idênticas, como o caso por nós obser
vado em que somente a analyse histológica, desco
brindo a natureza sarcomatosa dos tumores, veia 
differencial-o do typo anatomo-pathologico da 
neurofibromatose. 

Segundo Franchet, uma classificação funda
mentada na anatomia pathologica é sempre insuf-
ficiente, muitas vezes falsa ; somente a noção pa-
thogenica deve servir de base ao agrupamento 
dos factos observados. 

Ora, a clinica incumbe-se, algumas vezes, de 
responder negativamente ao modo de vêr de Fran
chet. Assim, grande numero de anginas conside
radas pelos melhores clínicos como diphtericas, 
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são demonstradas pelos caracteres anatomo-pa-
thologicos das falsas membranas como não diphte-
ricas e vice-versa, etc. 
< Para nós, não nos repugna considerar a neu-
rosarcomatose generalisada como uma modalidade 
da doença de Recklinghausen, podendo apresen
tar, do mesmo modo que esta, quer todos os sym-
ptomas reunidos, quer iso'ados e distinctas entre 
si apenas pela natureza histológica do processo 
neoplasico que, na neurofibromatose, é fibroso, be
nigno, de longa duração, e sarcomatoso, maligno, 
de prccesso evolutivo rápido na neurosarcomatose. 



PROPOSIÇÕES 

A n a t o m i a . - E ' falsa a denominação de região glosso-

supra-hyoidêa. 
I M i i s i o l o g i a . - — A phisiologia é um grande auxiliar da 

clinica. 
A n a t o m i a p a t o l ó g i c a . — A anatomia patológica 

desacompanhada d'outros recursos é na grande maioria dos casos 
impotente para defenir um estado mórbido. 

M a t e r i a m e d i c a . — O iodoformio não tem proprie

dades antisepticas. 
P a t l i o l o g i a g e r a l . — A tuberculose não é transmis ■ 

sivel por hereditariedade. 
P a t o l o g i a e x t e r n a . - A dilatação do canal de 

Warthon não explica a pathogenia da ranula aguda. 
O p e r a ç õ e s . — A antisepsia é desnecessária. 
J P a t h o l o g i a i n t e r n a . - — A producçáo da asthma é 

muitas vezes a consequência da insufficiencia geral dos vasoma

tores. 
P a r t o s . — R e p r o v o o uso de injecções vaginaes post-par-

tum. 
H y g i e n e . — O s recursos da hygiene não permittem, na 

maior parte das vezes, reconhecer a falsificação dos vinhos. 

Visto. Pôde imprimirse. 
PELO PRESIDENTE, O DIRECTOR, 

Alberto d'Aguiar Moraes Caldas. 
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