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INTRODUCÇAO

M grande philosopho allemão escreveu um dia
que as sciencias se abreviam, augmentando-se.
Esta phrase, apparentemente
paradoxal, emanada «dum espirito soberbo, d'aquelles que, pharoes da humanidade, projectam a
sua luz vivificante séculos a dentro», encerra uma profundíssima
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verdade e certamente que não encontraríamos melhor exemplo do
que aquelle que nos é fornecido
pela historia da anatomia.
Como escreve justamente um
eminente histologista contemporâneo, a anatomia percorreu, no seu
desenvolvimento, as phases que o
espirito humano faz seguir a todos
os ramos da historia; do meio de
todos os detalhes que a constituíam, sahiu uma parte geral.
Após as tentativas hesitantes e
incompletas de Vesalio, de Fallopio, de Bordeu e de Pinei, a anatomia geral organisou-se de vez, pelo
génio d u m d'estes homens extraordinários que, como um Aristóteles, um Humboldt, um Spen-
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cer, apparecem só de século a século.
O caminho estava traçado, e
com um novo instrumento de investigação, tão modesto na apparencia, como maravilhoso pelos factos que tem adquirido, da sciencia de Bichat havia de brotar uma
outra nova sciencia a que, por paridade, também se poderá chamar
sciencia de Schzvann. Como diz
um professor da nossa Eschola,
em presença das grandiosas concepções do sábio allemão tudo se
transforma como tocado por uma
vara magica: a histologia comparada, a histologia pathologica, a
embryologia, etc., etc.
A obra de Schwann era inaba-
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lavei, mas os seus successores esqueceram-se de que a maravilhosa
synthèse do fundador da histologia tinha como ponto de partida
e como base, uma serie de inducções parciaes, pacientemente accumuladas.
Olvidar isto era querer perverter a sciencia e fazel-a estacionar, se não retroceder.
Foi n'este per iodo de subjectivismo especulativo da histologia,
que um illustre anatomo-pathologista allemão começou os seus trabalhos, e, após vinte annos de investigações profundíssimas, attingiu este duplo fim: primeiro, dar
bases solidas, objectivas, á histologia normal; segundo, applicar os
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dados assim colhidos á histologia
pathologica.
A originalidade da primeira
parte d'esta tentativa pôde talvez
ser discutida, mas é, porém, incontestável que a segunda lhe pertence de direito.
Era fácil prever o enthusiasmo
com que dados desta natureza, tão
imprevistos, seriam recebidos; mas
era também fácil suppôr que esse
enthusiasmo haveria de conduzir a
desillusões.
A historia dos tumores está ahi
para attestai-o e para mostrar que
nem todas as ideias reunidas do
sábio pathologista de Berlim são
sufficientes para satisfazer todos os
desiderata. Além d'isso, algumas

48

dessas concepções complicam, em
vez de esclarecer a questão.
#

*

Sem querer depreciar a influencia extraordinária que os trabalhos de Virchow exerceram sobre o conhecimento mais completo
das neoplasias, seja-nos permittido declarar desde já que não podemos acceitar as suas ideias sobre
a histogenèse neoplasica, o que
equivale a dizer que nos repugna
admittir as mudanças de typo evolutivo a que o anatomo-pathologista berlinense deu o nome especial e bem conhecido de metaplasias.
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Não desconhecemos que o próprio Virchow não admittia completamente, em toda a sua integridade, a noção de indiferença cellular.
Mas se escrevemos desde o começo o celebre termo de sua propria invenção, é porque quizemos
fazer perceber desde logo também,
o quanto o sábio de Berlim teria
difficuldade em applaudir as ideias
hoje correntes na sciencia. E, com
effeito, como coadunar a metaplasia com as theorias recentes da especificidade cellular?
*

*

#

Por especificidade cellular, diz
um distincto professor da Facul-
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dade de Lyon, deve-se entender
este facto: que os diversos typos cellular es constituem outras tantas famílias, géneros e espécies que, como
as famílias, géneros e espécies ammaes, são Incapazes de se transformarem umas nas outras.
Não é uma noção theorica e
destituída de toda a base e de todo
o alcance, esta a que nos estamos
referindo.
Pelo contrario é ella fundada
em dados positivos e com um grande alcance em toda a anatomia pathologica.
A morphologia, as aífinidades
chimicas, os productos que resultam
da secreção ou evolução das cellulas, os caracteres de estructura e de
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distribuição das substancias intercellulares, o modo de distribuição
d estas, a natureza e o modo de distribuição dos tecidos accessorios,
tudo isto são caracteres que permittem distinguir os elementos uns
dos outros, ainda mesmo no estado
embryonario.
Espíritos meticulosos podem
talvez dizer que estes caracteres não,
são sufficientes para fazer o diagnostico especifico dos elementos
cellulares.
E' verdade que nenhum destes
caracteres, por si só, é capaz.de fazer chegar a um resultado seguro, o
que não impede que cada um d'elles tenha a sua importância relativa.
E' preciso, porém, reflectir que
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aqui, como em Clinica, não é um
caracter isolado, mas sim o conjuncto dos caracteres, que permittem chegar a um diagnostico muito
provável e, felizmente, por vezes,
certo. Se, portanto, a morphologia,
como cada um dos outros caracteres, por si só é imcapaz de fazer chegar a um resultado seguro, é evidente também— e a pratica encarrega-se de confirmal-o
—que o conjuncto d'elles conduz,
não diremos immediatamente ao
resultado desejado, mas a um pequeníssimo numero de hypotheses, entre as quaes ha a escolher.
Quem meditar um pouco sobre esta questão ha de julgar talvez
que a existência dos tumores de
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tecidos múltiplos ou tumores complexos, é um forte argumento contra as ideias a que nos vimos referindo.
A contradicção é apenas apparente; estes próprios tumores
obedecem á mesma lei que os tumores simples.
A estructura é outra, pela razão
obvia, mas ponderosa, de que a sua
origem é também outra.
O ovulo prolifera, não para
se multiplicar, isto é, para dar nascimento a cellulas filhas, similhantes entre si, e similhantes a elle,
mas para se desdobrar, isto é, para
dar nascimento a cellulas filhas, différentes entre si, e différentes também da cellula-mãe. Os dous pri-
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meiros glóbulos vitellinos, nascidos
da segmentação do ovulo, apresentam já caracteres muito différentes;
são também cellulas complexas
como o próprio ovulo, mas em grau
muito menor, visto não conterem
senão um numero limitado de tecidos. O s desdobramentos ulteriores
diminuem pouco a pouco a complexidade original ; a cada novo periodo de desenvolvimento correspondem formas cellulares especiaes, de
cada vez menos complexas, mas
sempre especificas e distinctas.
H a assim uma longa serie de
desdobramentos que fazem passar
do ovulo aos diversos elementos
dos tecidos simples da economia
adulta.
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Póde-se representar a serie
destes desdobramentos cellulares
por um schema, onde os diversos
elementos representem os pontos
nodaesdum grupo de ramos,similhantes aos duma arvore.
Representamos em seguida esse
schema:

O—ovulo. N—cellulas nodaes. S—cellulas simples.

Limitamo'-nos a expôr esta seduetora theoria a que com razão o
professor Bard, auetor delia, dá o
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nome de theoria da arvore histogenica, sem entrar em detalhes relativos aos seus fundamentos.
São elles bem conhecidos e
acham-se expostos integralmente
nas excellentes memorias publicadas nos Archivos de Physiologia e em outros trabalhos inspirados pelo mesmo professor.
Ora, se a neoplasia tomar a
sua origem numa d'estas cellulas
complexas—a que justamente se
deu o nome de cellulas nodaes
—é evidente que o tumor ha de
ter uma estructura tão complexa,
como complexa era a cellula que
lhe deu origem.
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*

*

*

Convencido da verdade destas ideias julgamo'-nos felizes por
tomar como assumpto da nossa
these o estudo das neoplasias malignas d u m órgão tão interessante
como é o corpo thyroideo, porque este estudo vae-nos mostrar
por um exemplo frizante o alcance
d'estas noções.
Somos comtudo os primeiros
a reconhecer que, debaixo de muitos pontos de vista, o assumpto
é bem superior ás nossas forças;
mas será certamente desculpável
a nossa ousadia, se dissermos com
a franqueza de que não é licito
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duvidar, que empenhamos os melhores dos nossos esforços em apresentar, na esphera do nosso alcance
intellectual, um trabalho que fosse
digno, ainda que muito ao de longe, dos illustres professores que
nos hão de julgar.
Se mais não fizemos, é porque
infelizmente mais alto não podemos
ir, nem tempo haviamos para divagações mais largas.
Suppra a benevolência do illustrado jury as lacunas que com
certeza existem n'este nosso trabalho, elaborado antes para cumprir uma lei assaz severa, que por
desejo de ostentarmos méritos,
que de modo algum nos attribuimos.
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*

Dividimos a nossa obra em
duas partes.
Na primeira, estudaremos a
anatomia, histologia e physiologia
normaes do corpo thyroideo.
Na segunda e ultima, que denominamos: anatomia, histologia
e physiologia f>athologicas, faremos vêr o melhor que podermos,
o valor que a especificidade cellular tem para a classificação natural, isto é, anatomo-clinica dos
tumores malignos do corpo thyroideo. Não esgotaremos os argumentos que podem ser adduzidos
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a favor desta ideia; mencionaremos porém aquelles que nos parecem mais valiosos para a defeza da
doutrina que perfilhamos.

PARTE PRIMEIRA
ANATOMIA, HISTOLOGIA E PHYSIOLOGIÃ NORMÃES
DO CORPO THYROIDEO

CAPITULO I
Anatomia do corpo thyroideo

A glândula thyroidea pertence ao grupo
das glândulas vasculares sanguíneas (i).
Tem a forma de um crescente de concavidade superior e compõe-se de dous lobos
lateraes, reunidos por uma parte mediana
ou isthmo.
i.° — O isthmo corresponde ao segundo,

(i) Dá-se o nome de glândulas vasculares sanguíneas
a uma série de órgãos tendo por caracteres communs o aspecto glandular do seu parenchyma e ausência de canal excretor.
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terceiro e quarto armeis tracheaes, aos quaes
adhere intimamente. Do seu bordo superior
parte algumas vezes um prolongamento —
pyramide de Laloueite, inclinado de ordinário paraj a' esquerda e ultrapassando em
grande numero de casos o bordo superior
da cartilagem'thyroidea.
2.°—Os lobos do corpo thyroideo apresentam três faces : uma interna, concava,
que corresponde aos cinco ou seis anneis da
trachea, á cartilagem thyroidea e ao esophago; uma face posterior convexa, unida
á carótida primitiva e aos músculos profundos do pescoço ; e uma face anterior também
convexa, coberta pelo musculo sterno-thyroideo.
A extremidade superior»termina em ponta arredondada ; a extremidade inferior, um
tanto larga, ultrapassa um pouco o bordo
inferior do isthmo.
O pezo do corpo thyroideo é approximadamente de 30 grammas,
Poucos órgãos apresentam tantas variedades no volume. Em geral é mais volumoso na mulher que no homem.
A glândula thyroidea é um dos órgãos
mais vasculares da economia. Recebe quatro
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artérias volumosas, duas de cada lado, uma
superior e outra inferior.
A primeira nasce da carótida interna e
é descendente ; a segunda nasce da sub-clavea e é ascendente.
A thyroidea inferior fornece á laryngé e
ao corpo thyroideo. A distribuição d'estes
ramos é muito variável. As duas artérias
laryngeas, sobretudo a inferior, chamada
ainda ramo crico-thyroideo podem encontrar-se adiante do bisturi na laryngotomia.
A thyroidea superior desce sobre a face
antero-interna do lobo correspondente e
anastomosa-se por inosculação sobre a linha
mediana com a do lado opposto, ao nivel
do bordo superior do isthmo.
A thyroidea inferior nasce da sub-clavia
n u m plano anterior ao da vertebral. Chegando á altura do primeiro annel da trachea,
a thyroidea inferior dirige-se horisontalmente para dentro, depois para baixo e de novo
para cima, de maneira a formar duas curvaturas dirigidas em sentido inverso.
As veias do corpo thyroideo são egualmente muito numerosas e acompanham em
geral as artérias, havendo ao nivel do isthmo
um plexo extremamente rico.
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Os vasos lymphaticos vão ter aos ganglios cervicaes.
Os nervos provêem do grande sympathico e penetram no corpo thyroideo, acompanhando as artérias.
As relações do corpo thyroideo permittem
comprehender facilmente os phenomenos
produzidos pela compressão exercida sobre
as partes visinhas, nos casos de degenerescência ou de hypertrophia. Resulta d'isso
por vezes uma verdadeira suffocação, sobretudo quando um prolongamento se insinua
no mediastino entre os dous planos ósseos
formados pelo esterno e pela columna vertebral, de maneira a comprimir a trachea.
As intimas relações a que já nos referimos, affectadas pelo corpo thyroideo com o
canal laryngotracheal, explicam também
este facto clinico importante :
Todas as vezes que um tumor da região
infra-hyoidea se eleva e abaixa com a laryngé durante os movimentos de deglutição,
tem quasi sempre por ponto de partida o
corpo thyroideo.

\

CAPITULO II
Histologia do corpo thyroideo

A glândula thyroidea possue uma capsula
de tecido conjunctivo com fibras elásticas,
formando o envolucro do órgão.
D'esta capsula partem septos da mesma
estructura que subdividem a glândula em
lobos, e estes em lóbulos.
Dos septos interlobulares partem trabéculas delgadas, formando uma rede de malhas de différente forma e tamanho, originando os septos dos alvéolos glandulares.
A quantidade do tecido conjunctivo interlobular é variável nos différentes animaes
(Kòlíiker).
i.°—Alvéolos.—Dentro dos mesmos lo-
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bulos, os alvéolos apresentam différentes
formas e tamanhos, dependentes em parte
da quantidade dos productos segregados,
existentes dentro d'elles.
Alguns alvéolos são tubulares (Zeiss, Baber).
É fácil de explicar pelo estudo do desenvolvimento do órgão a formação d'estes alveolostubulares, porque sendo primitivamente a glândula composta exclusivamente de
elementos cellulares e gerando-se o estroma
posteriormente, comprehende-se bem que
este ultimo não forme alvéolos regulares,
mas pelo contrario d'aspecto muito variável.
Cada alvéolo é limitado por uma membrana propria, formada por uma rede de
cellulas achatadas e nucleadas.
2.0—Cellulas epitheliaes.—Cada alvéolo
é tapetado por uma camada única de cellulas epitheliaes de vários tamanhos e formas.
No homem e nos mammiferos são mais
ou menos cylindricas e possuem um núcleo
oval.
Quando os alvéolos são grandes e distendidos por grande quantidade de secreção, as
cellulas epitheliaes são polyedricas e o núcleo é espherico.

i
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3.0—Cavidades alveolares.—Estas cavidades, a que já nos reportamos, são cheias
por um fluido homogéneo, transparente, albuminoso, duma côr amarello-clara (Kólliker, Frey, Baber).
Não é raro também encontrar cellulas
nucleadas em vários estados de degenerescência e que derivam das cellulas grandes,
granulosas, nucleadas, contidas no tecido
conjunctivo interalveolar.
Baber chamou áquellas cellulas cellulas
parenchymathosas e demonstrou que atravessavam a camada epithelial, caindo dentro
dos alvéolos.
Um facto interessante, descoberto por
este histologista, é o seguinte: No homem,
nos mammiferos e nos vertebrados inferiores ha uma grande quantidade de sangue
dentro dos alvéolos.
A côr amarellada dos contentos dos alvéolos é assim facilmente explicável ; provavelmente provém dalgum derivado da hemoglobina.
Este mesmo facto conduziu o mesmo
histologista, como mais abaixo diremos, a
uma nova theoria physiologica do corpo
thyroideo.
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4.°.—Cap'illares sanguíneos. — Estes vasos estão contidos dentro do tecido conjunctive interalveolar.
^.°—Lymphaticos.—Entre
os alvéolos e
o tecido conjunctivo alveolar existe no h o mem e nalguns mammiferos um systema
de espaços lymphaticos communicantes, r o deando a circumferencia dos alvéolos.
Os troncos efferentes d'estes espaços vão
ter a uma rede da capsula. Os lymphaticos
da glândula thyroidea, tanto os alveolares,
como os interlobulares e da capsula,. contem uma substancia homogénea, semi-fluida, transparente, o que íaz presumir que
os lymphaticos servem para remover os contentos das glândulas.
O modo porque os lymphaticos absorvem as substancias contidas dentro dos alvéolos é ainda hoje assumpto de discussão
entre os histologistas.
Alguns admittem que esta absorpção se
faz atra vez do cimento intercellular das cellulas endotheliaes dos capillares lymphaticos. Mas hoje que os mais distinctos histologistas são levados a acceitar por muito
boas razões que os capillares lymphaticos
communicam directamente com as lacunas
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do tecido conjunctivo, é de suppor que no
corpo thyroideo não se faça a absorpção lymphatica pelo processo que acabamos de indicar.
Não queremos insistir sobre este ponto
aliás interessantíssimo de histologia geral.
Não resistimos porém á tentação de frizar a importância que esta questão histológica tem. Que physiologicamente os capillares lymphaticos communicam com as lacunas do tecido conjunctivo é esse um dado
adquirido á sciencia. E por outro lado a celebre experiência de Recklingausen sobre
o centro phrenico do coelho, experiência que
tanta impressão produziu nos histologistas e
que tantas experiências e observações curiosas posteriormente provocou, e as investigações de Ranvier sobre a cisterna lymphatica
da Rana esculenta vieram demonstrar, histotologicamente, a communicação directa entre
os lymphaticos e as grandes cavidades sorosas.
Se um dia, que contamos não estar longe, se demonstrar que tecido conjunctivo e
systema lymphatico formam uma só e enorme cavidade, a respeito da qual se poderá
dizer o mesmo que Bichat dizia do tecido
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conjunctive isto é, que reúne e separa todos
os órgãos e tecidos, a histologia construirá assim um eschema do organismo sobre cuja
simplicidade e alcance não queremos insistir.
Será uma nova concepção brilhante que
a histologia terá adquirido, ella que revolucionou a physiologia e a anatomia, dandoIhes novas e seguras bases.
Infelizmente não é este o logar para desenvolver questões d'esta ordem.

CAPITULO III
Physiologia do corpo thyroideo

Pouco temos a dizer relativamente á physiologia d'esté órgão. E uma glândula vascular sanguínea e, como é bem sabido, estas
são reunidas no mesmo grupo por um caracter physiologico negativo, isto é, por terem
todas uma funcção ainda hoje muito mal
conhecida.
Foram Réverdin em 1882 e Kocher em
1883 os primeiros que observaram no homem as consequências da ablação do corpo
thyroideo, dando ao conjuncto dos symptomas o nome de cachexia strumipriva.
Por outro lado Schiff, Albertoni, Tizzoni, Rogovitsch e outros physiologistas mos-
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traram que a ablação do corpo thyroideo é
quasi sempre mortal no cão, no gato e no
macaco, mas inoffensiva no coelho.
Segundo Schiff o corpo thyroideo seria
destinado á elaboração d u m a substancia indispensável á nutrição dos centros nervosos.
Para Rogovitsch esta funcção consiste
na neutralisação de productos desconhecidos
provenientes das mutações orgânicas, productos que, accumulando-se no sangue, actuam
d u m modo deletério sobre o systema nervoso central.
Para Liebermeister e Meuli o corpo thyroideo seria um regulador da irrigação sanguínea da cabeça e, em especial, do cérebro.
Como o leitor se lembra, mencionámos
acima as investigações histológicas de Baber, pelas quaes este auctor chega á conclusão de que o corpo thyroideo é destinado
á destruição dos glóbulos rubros.

PARTE SEGUNDA
ANATOMIA, HISTOLOGIA E PHYSIOLOGIA PATHOLOGICAS

Dir-se-ia que a marcha dos tumores
malignos do corpo thyroideo é influenciada
por alguma lei derivada do modo de invasão
d'esté órgão por esta espécie de tumores.
Pode-se reduzir a duas as maneiras por
que a glândula thyroidea é influenciada pelo
cancro (i).

(i) Pela palavra cancro queremos aqui, e d'aqui por
diante, designar clinicamente todos os tumores malignos
do corpo thyroideo.
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Pela primeira, o cancro localisa-se quer
n'um dos lobos, quer no isthmo, e n'este
ultimo muito raras vezes.
Pela segunda, o corpo thyroideo é invadido por um grande numero de núcleos cancerosos que, reunindo-se uns aos outros,
formariam uma massa única.
A primeira das formas seria mais frequente, segundo alguns auctores, no cancro
primitivo; a segunda appareceria mais vezes no cancro secundário.
O volume é variável e dependente da natureza do cancro ; o encephaloide attingiria
um volume mais considerável que o scirro.
A consistência é também variável, umas
vezes dura, outras vezes molle, apresentando
algumas vezes verdadeira fluctuação nos
pontos que soffreram a degenerescência kystica.
A pelle quasi nunca é invadida; o cancro
do corpo thyroideo nunca se ulcera. ,
O cancro thyroideo estende-se a maior
parte das vezes para os órgãos visinhos e
contrahe com elles adherencias tão numerosas que, por vezes, o tumor não segue o
movimento da laryngé na deglutição.
A este propósito é digno de menção um
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interessante caso mencionado pelo Dr. Luiz
Orcei na sua magnifica these inaugural (i):
« A adherencia do tumor á membrana cricothyroidea era tal que o professor Poncet
viu-se obrigado a praticar uma verdadeira
laryngotomia.»
As deformações da trachea, produzidas
pelo tumor, nem sempre são persistentes, a
não ser que a propria trachea seja invadida
pela degenerescência cancerosa.
As adherencias do tumor aos constrictores do esophago são, segundo Albert, distincto professor na Faculdade de Vienna, a
grande causa da dysphagia.
Os ganglios lymphaticos do pescoço são
quasi sempre invadidos também pela degenerescência cancerosa.
A proximidade dos nervos recorrentes,
dos pneumogastricos, do grande sympathico e de alguns pares cervicaes dá conta das
perturbações observadas: dôr ao nivel do
tumor, perturbações da phonação (aphonia,
dysphonia), perturbações da deglutição e
dilatação da pupilla.
(i) Contribution à l'étude du cancer do corps thyroïde par le Dr. Louis Orcel. Lyon, 1889.
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Passaremos por alto pelas restantes lesões dos órgãos visinhos, produzidas pelo
tumor, taes como as dos músculos do pescoço, as do esterno e as da clavícula, etc., e
referir-nos-emos desde já á facilidade e á
rapidez de generalisação, tanto mais importante que dous professores da Faculdade de
Paris (i) dizem com razão que ainda não ha
exemplo de cancro do corpo thyroideo que
não seja acompanhado de generalisação precoce.
É evidente que não nos referimos agora
senão á generalisação a distancia, cujo m e chanismo é explicado por alguns auctores
do seguinte modo : Haveria uma perfuração
d u m a das veias jugulares, e d'esta maneira
o coração seria invadido por partículas cancerosas que seriam lançadas por este órgão
na circulação pulmonar, tanto mais que a
invasão do coração pareceria ter começado
pelo coração direito.
Seja como fôr, é certo que são os pulmões e o mediastino os órgãos em que os
focos metastaticos seriam mais frequentes.
Depois d'estes, e muito mais raras vezes,
(i)

Drs. Follin e Duplay.
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a glândula thymus, o fígado, o coração, o
intestino, etc.; os ossos seriam uma sede de
predilecção para estas generalisações.
Os núcleos secundários offerecem o mesmo aspecto que o tumor que lhe deu origem,
de sorte que é muitas vezes dífficil distinguir
o que pertence ao corpo thyroideo do que é
núcleo ganglionar.
*

*

*

Todos os auctores estão d'accordo em
dizer que a histologia pathologica dos tumores malignos do corpo thyroideo é um verdadeiro cahos.
Trataremos de frizal-o, mencionando em
seguida muito resumidamente as différentes
opiniões dos mais reputados histologistas.
Lebert diz apenas que nos tumores m a lignos do corpo thyroideo se encontram bel—
los exemplares da sua tão celebrada cellula
cancerosa.
Liicke admitte três variedades histológicas d'estes tumores: o scirro, o encephaloide
e o epithelioma. Segundo -este auctor, a
forma mais frequente seria o encephaloide.
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Houel diz que as únicas formas admissíveis seriam o scirro e o encephaloide.
Cornil e Ran vier avançam que, na maioria dos casos de tumores primitivos do corpo
thyroideo, se tracta de epitheliomas e não
de carcinomas.
Como todos sabem, estes dous auctores
estabeleceram a sua classificação de tumores,
baseando-se por um lado na lei de Múller e
por outro na disposição dos elementos constitutivos das diversas onkoplasias e é bem
sabido também que Cornil e Ranvier admittem ainda, não obstante os trabalhos valiosos de Waldeyer e de Thiersch, a origem
conjunctiva do carcinoma.
Posto isto, é evidente que para os dous
sábios histologistas é muitas vezes difficil
classificar um tumor, segundo as suas ideias.
Um epithelioma, por exemplo, será por
esse motivo dificilmente distinguivel d u m
encephaloide, quando n u m a preparação histológica do cancro thyroideo as neoformações de tecido que se está habituado a encontrar n'estes casos, não apresentam o
aspecto regular e typico do estroma carcinomatoso, mas que, pelo contrario, ha uma
proliferação cellular epithelial considerável
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que domina todos os outros detalhes. Ora,
se compararmos os resultados obtidos por
Malassez aos obtidos por Corail, ficamos
surprehendidos ao vêr que, não obstante as
lesões que elles descrevem serem quasi idênticas, as conclusões a que chegam são bem
différentes : o que para Corail é um epithelioma, para Malassez é um carcinoma encephaloide.
Estes mesmos histologistas são os primeiros a reconhecer a difficuldade que ha
muitas vezes em dizer se um determinado
tumor pertence a este ou áquelle grupo da
sua classificação.
E' por isso que elles escrevem estas palavras, que copiamos textualmente :
« E' preciso saber que alguns factos isolados de tumores não entram absolutamente
na descripção d'um typo definido e que estabelecem a passagem duma variedade á
outra.»
E' claro que estas palavras encerram
uma condemnação formal da propria classificação de Corail e Ranvier; é evidente
que factos d'esta natureza protestam contra
o valimento de uma classificação artificial,
como são as classificações clássicas.
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Luiz Giffrini publicou um caso análogo
aos que acabamos de mencionar, mas que
denominou papilloma infeccioso, pelo simples motivo de haver um numero considerável de gommos, salientes nos alvéolos,
que aliás se encontravam no caso de Cornil,
ainda que em menor numero.
Acontece muitas vezes que um determinado tumor apresenta alterações dependentes, não só directamente do processo neoplasia), mas também provenientes da degenerescência dos elementos normaes ou de
lesões de reacção, determinadas em volta do
tumor pelo trabalho neoplasico.
Comprehende-se porisso que o aspecto
histológico do tumor seja extremamente complexo e que o epithelioma se distinga difficilmente do encephaloide, tanto mais que,
segundo o eminente histologista dinamarquez Axel Key, o encephaloide teria origem
nos septos cellulosos da glândula.
Emquanto á alteração, conhecida a n tigamente com o nome de scirro da glândula thyroidea, não passaria, segundo Rindfleisch, da induração conjunctiva da papeira
hyperplasica.
Ás três formas de tumores malignos que
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temos mencionado até aqui — o scirro, o
encephaloide e o epithelioma. Rose accrescenta ainda o sarcoma, cuja descripção
omittimos por inútil.
Ziegler apresenta uma classificação onde
reúne todas as variedades a que nos acabamos de referir.
Segundo este anatomo-pathologista, na
glândula thyroidea haveria tumores malignos epitheliaes e conjunctivos. A maior
parte das vezes o tecido canceroso teria os
caracteres do carcinoma typico, mas encontrar-se-iam também tumores que deveriam
ser contados no numero dos adenomas malignos. Esta classificação tem a grande vantagem sobre as anteriores de fazer entrar em
linha de conta com os adenomas malignos,
cuja natureza cancerosa era, clinicamente,
ha muito conhecida.
E essa também a vantagem da classificação de Wœlfler. Este anatomo-pathologista
divide os tumores malignos do corpo thyroideo em adenomas malignos, carcinomas e
sarcomas, mas sem ligar uma grande importância á perfeita distincção possível entre
estas três ordens de tumores, porque elle
declara que certos adenomas que, á primeira
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vista, não teriam os caracteres do carcinoma, sel-o-iam na realidade ; a prova está
em que os tumores d'esta natureza não só
tem clinicamente o aspecto de carcinomas,
mas terminam mesmo por se transformarem
em carcinomas, se por ventura o doente resiste por muito tempo á sua acção nefasta.
A única differenca entre estas duas espécies
de tumores residiria em que as cellulas do
carcinoma proliferariam enormemente e que
o tecido carcinomatoso nunca poderia organisasse em tecido de apparencia thyroidea
normal.
Que nos digam agora se tínhamos ou
não razão, quando dissemos acima que a
histologia pathologica dos tumores malignos
do corpo thyroideo estava num estado verdadeiramente cahotico ; que nos digam se
temos ou não motivo para nos surprehender, ao vermos anatomo-pathologistas, como
Woelfler, declarar formalmente que é impossível distinguir o adenoma do carcinoma,
no corpo thyroideo !
Vemos também Cornil e Ranvier estabelecer typos de transição; não é verdade
que n'este refugio dos dois sábios histologistas reside uma censura severa á classifi-
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cação proposta por elles mesmos? Pois, se
ha typos de transição, não é verdade que,
por assim dizer, a classificação artificial que'
elles propõem pede por si mesmo que se recorra em primeiro logar á observação sincera, desinteressada, objectiva dos factos?
E digno também de notar-se a ingénua
confissão de Woelfer, que não se atreveria a
dar um nome a um certo tumor, sem primeiro
conhecer a marcha clinica d'esse mesmo tumor.
Em resumo, as classificações clássicas
não fazem senão estabelecer typos artificiaes
de tumores, e, por outro lado, é impossível
scindir violentamente a histologia da clinica.
Se esta ultima é incapaz de revelar a natureza d u m tumor, a primeira é também por
si só insuficiente para nos fornecer dados
seguros sobre a natureza intima d'uma dada
neoplasia.
Um tumor é, nem mais, nem menos,
do que uma doença—pouco nos importa saber n'este momento se é uma doença local
ou uma doença geral ; e, como tal, o estudo
completo d u m a neoplasia só ficará integrado, fazendo convergir os dados fornecidos
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pela etiologia, pela anatomia pathologica e
pela clinica.
Dissemos que a noção de especificidade
cellular lançava uma grande luz sobre a
anatomia pathologica em geral, e, em especial, a dos tumores do corpo thyroideo.
E' o que nos propomos mostrar agora.
Que o leitor se reporte ao estudo que fizemos da histologia normal do corpo thyroideo ; verá que esta glândula é composta de
variados tecidos (o epithelio dos alvéolos, o
tecido conjunctivo, etc.); é claro que, admittidas as ideias que defendemos, cada um
d'estes tecidos ha de dar origem a um g r u po, e esse bem natural, de onkoplasias.
Por conseguinte, quando se examinar
um determinado tumor, se se quizer fazer
histologia pathologica racional, o que se
deve tractar de saber em primeiro logar é
qual foi o tecido que lhe deu origem, e, em
segundo, descrever-lhe os caracteres histológicos particulares e assignar ao tumor em
questão o logar que elle occupa na escalade
malignidade do tecido original.
Certamente que, se o histologista não
quizer discordar flagrantemente com os dados da Clinica, ha de forçosamente fazer en-
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trar em linha de conta différentes condições
que, sem deixarem de ser histológicas, não
pertencem propriamente á histologia do t u mor ; mas o que é certo é que o que domina a questão é, nem mais, nem menos, que
a natureza propria do tecido fundamental da
neoplasia.
E evidente que, quando dissemos que
todos os tecidos constitutivos da glândula
thyroidea dão origem a tumores, não quizemos esquecer que na glândula ha um elemento especifico d'ella, e que ha de ser elle
que mais nos preocupará.
De resto, a pratica vem confirmar plenamente a importância que damos a este elemento, porque a verdade é que os tumores
d'origem epithelial do corpo thyroideo são
precisamente os mais frequentes.
Em conclusão, deixando de lado o estudo
dos tumores benignos do corpo thyroideo
que não entram no campo do nosso trabalho,
dividiremos os restantes tumores d'esté órgão
em tumores conjunctivos e tumores epitheliaes e em cada um d'estes dous grandes grupos teremos a considerar formas mais ou
menos malignas.
A) Tumores conjunctivos ou intersticiaes.
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do typo conjunctivo, os exemplos não faltam.
Não podemos infelizmente apresentar caso
nenhum da nossa propria observação ; mas
recorreremos a um caso publicado pelo dr.
Rollet na Gaveta Medica de Paris, caso este
que pôde ser considerado como um verdadeiro typo de tumor maligno d'origem conjunctiva.
Não obstante o exame histológico não
ter sido feito pelo dr. Rollet que publicou
esta observação, temos direito a dar importância ao exame microscópico que o dr. Orcei
fez no laboratório de Anatomia Pathologica
da Faculdade de Lyon.
Eis aqui a descripção que este medico faz
das preparações d'esté tumor :
«A massa neoplasica era composta no
seu conjuncto por cellulas fusiformes em feixes parallelos, correspondendo ao typo do
cancro conjunctivo, e os nódulos secundários,
desenvolvidos no fígado, apresentavam a
mesma estructura que o nódulo primitivo,
com esta differença que não se encontravam
em nenhuma parte vestígios de degenerescência colloide.
Os nódulos pulmonares tinham uma
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estructura fusiforme, quasi toda fasciculada.»
Um outro caso clinico devido ao dr. Oilier, sábio professor de Clinica Cirúrgica na
Faculdade de Medicina de Lyon, pôde talvez
ser approximado do que acabamos de descrever, porque foi classificado como um sarcoma de cellulas fusiformes.
Pelo que respeita aos tumores de origem
lymphatica, não podemos apresentar n e nhum caso typico, porque nas observações
publicadas vem sempre relatadas lesões d'orgãos diversos.
B) Tumores epitheliaes ou glandulares.—
É claro que é impossível estabelecer uma
correspondência absolutamente rigorosa entre a classificação baseada na especificidade
cellular e a classificação apresentada pelos
auctores clássicos; póde-se dizer que isso
seria refundir toda a anatomia pathologica
dos tumores.
E certo porém que todos os tumores descriptos com o nome de scirros, carcinomas,
encephaloides e epitheliomas são tumores do
typo epithelial.
Todos elles apresentam caracteres communs dependentes da cellula thyroidea.
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A morphologia poucos dados nos fornece
para fazer o diagnostico especifico da cellula
thyroidea, mas o modo de agrupamento em
ninhos arredondados, cheios, e o apparecimento dentro d'estes ninhos de substancia
colloide difusa ou collectada, é inteiramente
caracteristico.
Não obstante o elemento mais importantes dos tumores thyroideos do typo epithelial ser a cellula thyroidea, encontram-se
também n'estes tumores outros elementos,
a saber :
Tecido conjunctivo, vestígios do estroma
preexistente, e, em alguns pontos, um processo de reacção dependente da proliferação
epithelial.
Dividiremos os tumores de origem epithelial em tantos grupos, quantos forem os
que se approximarem ou distanciarem dos
tumores apresentando uma proporção grande dos elementos epitheliaes.
N'um primeiro grupo encontramos tumores constituidos por elementos de forma extremamente embryonaria, que se approximariam das formas sarcomatosas globocellulares, descriptas pelos auctores clássicos.
N'um segundo grupo encontraremos já

89

vestígios do estroma, e portanto distinguindo-se perfeitamente dos do primeiro grupo.
Se quizessemos dar a estes tumores um
nome derivado das classificações clássicas,
diríamos que seriam sarcomas alveolares ou
carcinomas encephaloides
N u m terceiro grupo, o estroma tornarse-ia muito mais apparente; as cellullas
dos alvéolos seriam menos embryonarias, e
aos tumores assim formados poder-se-ia
dar a denominação de carcinomas alveolares
ou mesmo de carcinomas em degenerescência
colloide, porque dentro dalguns dos alvéolos se encontrariam glóbulos colloides.
N'um ultimo grupo, finalmente, os t u mores malignos do corpo thyroideo apresentariam uma estructura muito semelhante á
estructura do órgão no estado normal, correspondendo aos polyadenomas dos auctores
ou ao adenoma maligno de Woelfler. Histologicamente estes tumores revelariam a sua
natureza maligna pela grande quantidade
de cellulas livres nos espaços interacinosos,
e clinicamente, pela producção a distancia
de focos de generalisação.
Como se vê, tudo se esclarece, tudo se
simplifica ao contacto da noção de especifi-
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cidade cellular; d u m verdadeiro cahos, como
por mais d'uma vez denominamos o capitulo
da histologia pathologica dos tumores malignos do corpo thyroideo, derivou um campo
cheio de luz, satisfazendo ao mesmo tempo
o homem de sciencia que quer vêr fidelidade
na descripção dfts phenomenos da natureza,
como o clinico que aspira sempre a encontrar na historia natural das doenças alguma
cousa de util para o tratamento dos doentes.
A histologia pathologica porém ainda
nos vae fornecer um argumento de valor a
favor da especificidade cellular, porque vamos vêr que os nódulos secundários das neoplasias malignas do corpo thyroideo tem uma
tendência manifesta á formação de substancia colloide; outras vezes o nódulo secundário tem um aspecto histológico nada característico e portanto pouco nos pôde dizer sobre
a natureza do nódulo primário.
No segundo caso, tractar-se-ia nem
mais nem menos que d'um tumor embryonario do typo conjunctivo.
No primeiro caso, extremamente mais
frequente, o nódulo secundário apresentaria
um aspecto muito semelhante ao do tumor
primitivo que lhe deu origem, que é fácil

91

muitas vezes diagnosticar a sede do tumor
pelo simples exame do nódulo secundário.
N'este ultimo facto está a confirmação
bem importante da theoria da especificidade
cellular, porque as cellulas transportadas do
tumor primitivo, não obstante desenvolverem-se n u m terreno différente, são tão poderosas as suas propriedades atávicas que
evolucionam segundo o typo do tecido
original.
Mas perguntar-se-á : Um tumor histoclinicamente benigno não se poderá transformar n u m tumor maligno?
Certamente que, se quizermos designar
por esta palavra transformação a mudança
radical de typo evolutivo, com toda a certeza
que uma tal transformação será inadmissível. Mas se, pelo contrario, se quizeradmittir a transformação total d u m tumor benigno n u m tumor maligno, não nos opporemos a isso, porque, se o fizéssemos, seria ir
d'encontro a factos bem averiguados.
N'este ultimo sentido, porém, a transformação d u m tumor benigno n u m tumor
maligno não vae de encontro á theoria da
especificidade cellular, por nós admittida e
sustentada.
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Comprehende-se muito bem que se produzam novas eel lulas que não ultrapassem
o período embryonario.
*

*

#

Qual é a origem do cancro do corpo thyroideo ?
Eis ahi uma pergunta que se poderia
íazer em geral para todos os tumores.
A opinião que perfilhamos é que uma
das cellulas d'um alvéolo thyroideo prolifera,
constituindo assim a origem primeira do
tumor.
Emquanto á natureza da influencia que
produziu esta proliferação primaria, é esse
ainda um dos pontos mais obscuros da pathologia do cancro em geral. E' um campo
que trilhamos com receio, não entrando
isso de resto no plano da nossa these.
Será essa influencia d'origem microbiana? Talvez. Não são indecisos os dados fornecidos pela bacteriologia; andam esses dados
ligados ao nome d'um medico brazileiro (i),
(i) Dr. Domingos Freire, professor da Faculdade do
Rio de Janeiro.
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cuja prioridade de trabalhos sobre a natureza
microbiana do cancro é indiscutivel.
Admittida porém a sua origem bacteriana, não nos esqueçamos de que a especificidade cellular tem de dar também a sua
palavra, porque, se são especificas as bactérias, não menos especificas são também as
celullas que reagem em presença dos agentes microbianos. E talvez não seja temerário dizer que o simples estudo das lesões
histológicas d'uma doença bacteriológica é
sufriciente para revelar a sua natureza especifica.
Para comprovar as ideias hoje quasi
geralmente acceitas sobre a natureza microbiana do cancro, mencionaremos as investigações interessantes d'um distincto histologista de Paris (i) pelas quaes se pôde chegar
á conclusão de que um tumor epithelial pôde
ser reproduzido em serie na mesma espécie
animal. Estas investigações foram apresentadas em 20 de maio do presente anno á
Sociedade de Biologia de Paris com a promessa de communicar em tempo opportuno
(i) Dr. Henri Morau, Communication à la Société de
Biologie de Paris.
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as investigações referentes á natureza microbiana provável do tumor que deu origem ao
trabalho em questão.

\

CONCLUSÃO

Temos assim terminada a nossa tarefa.
Depois de um estudo tão completo, quanto possível, da anatomia, da histologia e
da physiologia normaes do corpo thyroideo,
fizemos vêr as dificuldades insupperaveis
das classificações clássicas para uma denominação racional dos tumores.
Em presença de lesões histológicas quasi
do mesmo aspecto, vimos histologistas da
mesma competência, como Cornil e Malassez, dividirem-se na apreciação das peças
examinadas. Admittir as classificações clássicas é o mesmo que querer torturar muitas
vezes as preparações.
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Mencionamos também as différentes classificações de tumores malignos do corpo thyroideo que foram apresentadas, umas m e lhores, outras peiores e vimos depois quanto
a especificidade cellular esclarecia a questão.
Oxalá que nós tivéssemos delineado convenientemente as nossas convicções sobre
este ponto.
Não nos faltou a boa vontade, se bem
que acompanhada d u m a grande incompetência.

PROPOSIÇÕES

A n a t o m i a « l e s c r i p t i v a e g e r a l . - H a communicações directas entre os lymphtticos e os espaços conjunctivos do corpo thyroideo.
P h y s i o l o g i a . — O corpo thyroideo é um órgão de
funcções múltiplas.
M a t e r i a m e d i c a . — R e p r o v o o uso da digitalina.
P a t h o l o g i a e x t e r n a . — 0 tratamento cirúrgico
do cancro do corpo thyroideo é inferior ao tratamento medico.
M e d i c i n a o p e r a t ó r i a . — A resecção do cotovello c a que melhores resultados dá.
F a r t o s . — A febre puerperal é uma doença bacteriana.
P a t h o l o g i a i n t e r n a . — T o d o o phtysico é um
tuberculoso, mas nem todo o tuberculoso é um phtysico.
A n a t o m i a p a t h o l o g i e a . — A especificidade
cellular estabelece uma classificação racional dos tumores

malignos do corpo thyroideo.
H y g i e n e . — R e p r o v o a immersão prolongada das
creanças no mar.
F a t h o l o g i a g e r a l . — A theoria dos micróbios não
tem tido influencia sobre a pratica medica.
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