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DUAS PALAVRAS 
SOBRE A 

NATUREZA DA CHLOROSE 

PATHOGENIA 

A pathogenia da chlorose é ainda muito 
obscura. Numerosas hypotheses teem sido pro
postas, mas, até hoje, nenhuma satisfez. 

Não ha por assim dizer, um órgão, uma 
funcção que não tenham sido incriminados. 

As theorias propostas podem-se reunir nos 
quatro grupos seguintes: 

I.° Theorias de auto-intoxicação 
2.° Theoria infecciosa 
3.° Theoria nervosa 
4." Theorias anatómicas incluindo a theoria 

hematica. 
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1.° Theorias de auto-intoxicação 

São tão velhas como a medicina; já Hippo
crates, Galeno, Aetius, Paulo d'Oegina, etc. ten
taram explicar a chlorose por auto-intoxicações 
diversas. 

AUTO-INTOXICAÇÃO DE ORIGEM OVARICA.—Esta 

theoria foi formulada por Hippocrates e acceite 
por Galeno. Como se vê, desde a mais alta anti
guidade se fez gozar ás perturbações de mens
truação um papel importante na producção da 
chlorose. Já Ambroise Paré escrevia «On voit 
advenir de grands accidents par rétention des 
heurs. . . Retenues, elles se corrompent et acquiè
rent vénénosité d'où procèdent les palies cou
leurs . . . Or à d'aucunes le sang menstruel ne 
s'écoule à cause que les vaisseaux à sçavoir vei
nes et artères sont angustes et estroicts et en
core non destouppez; si que, ne pouvant sortir, 
regorge en la masse sanguinaire qui s'altère et 
corrompt, faulte d'être évacué et toute l'habitu
de du corps ne peut être bien nourrie, dont se 
fait leucophlegmatie qui fait le corps bouffi et 
la couleur du visage blafarde. C'est pourquoi 
on les appelle palies couleurs.» 
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Alem de Ambroise Paré, foram da mes
ma opinião Pinei, Beau, Cullen, Moutard-Mar
tin. 

No emtanto Trousseau e Pidoux, invocam a 
influencia do systema nervoso sobre as funcções 
uterinas na epocha da puberdade; Rokitansky 
procura, a causa da chlorose na hypoplasia ge
nital. 

Charrin, J. Démange e outros, explicam hoje 
os factos pela auto-intoxicação ovarica. 

Para Charrin a chlorose «é uma auto-intoxi
cação menstrual ou genital; eu me explico. No 
momento em que as regras apparecem a toxici
dade do soro cresce. Eu penso que a funcção 
menstrual purga a economia de certos venenos; 
os órgãos genitaes teem neste caso uma pro
priedade eliminadora.» 

Os factores principaes que encontramos nos 
chloroticos e em que se funda a theoria de Char
rin são: má elaboração dos productos de desas-
similação por um organismo imperfeito, imper
feição de trocas devido á estreiteza das artérias, 
e sobre tudo a obstrucção da via genital que 
nào conduz para fora os princípios nocivos ao 
organismo. 

Para Etienne e J. Démange, o ovário é con
siderado: 
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1." Como uma glândula tendo uma secreção 
externa, a do ovulo. 

2.° Como uma glândula encarregada de eli
minar pelo sangue menstrual o excesso das to
xinas orgânicas formadas em grande quantida
de no organismo feminino. 

3.° Como uma glândula tendo uma secreção 
interna tendo os caracteres de um fermento so
lúvel e dotado de propriedades oxydantes. 

Se admittirmos a hypothèse de Etienne e J. 
Démange, como responder ás velhas perguntas: 
explicação da chlorose em rapazes, chlorose mé-
norragica, e a não apparição da chlorose nas mu
lheres que soffreram a castração visto não te
rem ovários? 

ÁUTO-INTOXICAÇÃO DE ORIGEM THYROIDEA. A l -

guns auctores julgam que a chlorose pode ser 
uma forma de intoxicação thyroidea, visto a 
glândula thyroidea se encontrar quasi sempre 
hypertrophiada nos indivíduos chloroticos. 

Hayem, porem, diz haver n'estes casos uma 
simples associação de dois estados pathologicos, 
irmãos por origem, a degenerescência nativa. 

AUTO-INTOXICAÇÃO GASTRO-INTESTINAL.—SegUn-

do Bouchard, a dilatação do estômago réalisa 
uma verdadeira diathese adquirida, uma dispo
sição mórbida devida a uma perturbação geral 
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de nutrição, tornando a economia mais vulnerá
vel e abrindo a porta a certas doenças; chlorose 
no caso presente. Alguns auctores invocaram o 
estado de adynamia do tubo digestivo; outros a 
dyspepsia; outros o uso do espartilho esse obje
cto tão querido das raparigas e que tanto mal 
lhes causa e aos seus descendentes; Stockmann 
a pobreza dos alimentos em ferro; outros a ri
queza em ferro das matérias fecaes e a perda de 
hematina á superficie da mucosa gastro-intesti
nal etc. etc. 

Sem duvida alguma a dyspepsia pode favo
recer o desenvolvimento da chlorose nas rapa
rigas; mas em geral esta anemia é tão pouco 
pronunciada e tão moderada que um tratamen
to dirigido unicamente contra aquelle estado 
pathologico, basta * para fazer desapparecer a 
chlorose. Em vista dos factos expostos temos de 
considerar a dyspepsia como uma importante 
causa provocadora. 

2.° Theoria infecciosa 

Clément diz que o augmente de volume do 
baço era constante, e era mesmo proporcional á 
gravidade da doença. Alem d'isso as epidemias 
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de chlorose que se encontravam muitas vezes 
nos pensionatos e conventos, levaram este au-
ctor a pensar que a chlorose tinha uma origem 
infecciosa. 

Em seu auxilio veio Lemoine que em 10 ca
sos observados por elle encontrou constante
mente no sangue dos indivíduos chloroticos, e 
antes de tratadas pelo ferro, quer streptococus, 
quer staphylococcus brancos, quer ainda coliba-
cillos, mas estes últimos em pequena quanti
dade. 

3.° Theoria nervosa 

Alguns auctores encaram a chlorose como 
uma névrose e teem-lhe dado uma origem ana
tómica assim: Hoefer, Braxten Hicks localisa-
vam-a no systema nervoso ganglionar; Cocchi 
no systema encephalo ganglionar; Grawitz nos 
nervos vaso-motores; Copland no grande sym-
pathico; Eisenmann na medula etc. 

Trousseau foi também um defensor grande 
d'esta theoria e diz que uma rapariga quando 
tem sido muito chlorotica se sente toda a sua 
vida, e que se interrogarmos com cuidado mu
lheres já idosas que teem tido por varias vezes 
chlorose, encontraremos phenomenos nevropa-

\ 
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thicos que nunca as abandonaram; e comtudo o 
sangue d'estas mulheres ha muito tempo que 
tem sido reparado, até podemos encontrar ple
thora. 

Estes factos assim expostos por Trousseau 
parecem provar evidentemente que a chlorose 
deve ser considerada mais como uma névrose, 
causa da alteração do sangue, do que como 
uma cachexia produzindo desordens nervosas. 

Grawitz também é um partidário da névro
se; mas não considera a chlorose como uma af-
fecção primitiva do sangue; segundo este au-
ctor a chlorose traduz a existência de uma né
vrose geral com perturbações na funcção vaso-
motora e na circulação hemo-lymphatica, pro
duzindo assim um augmente de plasma e uma 
espécie de stase lymphatica. 

Parecia a Grawitz que assim devia ser, visto 
a chlorose apparecer no momento da puberda
de, isto é, em uma epocha particularmente pre
disposta ás perturbações nervosas e vaso-mo-
toras. 

Na chlorose as trocas acquosas entre os teci
dos e os vasos não se fazem regularmente, por 
que ha uma perturbação persistente na funcção 
dos nervos vaso-motores. 
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4.° Theoria anatómica 

Para alguns auctores a anemia chlorotica é 
uma anemia hemorrhagica, e a fonte d'essa he-
morrhagia é a superficie interna da mucosa gás
trica ulcerada ou a superficie do intestine. 

Esta hypothèse invocada especialmente por 
Luton não tem sido demonstrada, porque é bem 
raro encontrar a ulcera latente no estômago dos 
individuos chloroticos. 

Para outros auctores a chlorose é essencial
mente uma doença de degenerescência organo-
pathica. 

Existem vários estygmas de degenerescência 
organopathica pelos quaes se pretende demons
trar "o apparecimento da chlorose; são principal
mente: tumefacção thyroidea, hypoplasia vascu
lar, hypoplasia genital, vicios de desenvolvi
mento do esqueleto etc. 

E' na existência d'estas taras orgânicas inter
nas que se deve procurar a causa da anemia 
chlorotica e em particular na hypoplasia vas
cular. 

Virchow faz da hypoplasia vascular o subs
tratum anatómico da chlorose; esta opinião,, po
rem, parece muito exclusiva, porque se encon-
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tramos indivíduos chloroticos que não apresen
tem este estygma de degenerescência pelo con
trario, encontramos indivíduos, não chloroticos, 
tendo-o (Rendu e Bollinger). 

Hayem diz que a hypoplasia vascular existe 
sempre nas chloroses duradouras e nos indiví
duos que teem tido esta doença varias vezes. 

E' preciso, segundo diz o mesmo auctor, con
siderar a hypoplasia vascular como capaz de 
produzir a chlorose, pelo simples retardamento 
no desenvolvimento dos vasos. 

Se realmente assim acontece, parece fácil a 
explicação da producção da anemia. 

A hypoplasia vascular arrasta comsigo uma 
desproporção entre a area vascular e os tecidos 
a irrigar, ou entre a massa sanguínea e a massa 
cellular de todo o corpo. Esta desproporção ac-
centua-se com mais ou menos rapidez no mo
mento do desenvolvimento. 

A massa cellular augmenta com rapidez e 
toroa-se cada vez mais excessiva relativamente 
á massa sanguínea. N'estas condições os glóbu
los rubros esfalfam-se funccionalmente, expli-
cando-se d'esté modo por que se gastam preco
cemente e parecem ter uma pequena existência. 

0 estudo do sangue, que adiante farei, diz-
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nos realmente que os glóbulos teem uma evolu
ção mais rápida. 

Se á hypoplasia vascular addicionarmos, a 
maior parte das vezes, uma gastropathia latente, 
ou evidente, comprehenderemos facilmente co
mo a chlorose apparece e se desenvolve. 

Antes de entrar no estudo do sangue direi a 
hypothèse de Hayem para explicar a anemia 
chlorotica. 

A principio ha uma destruição grande dos 
glóbulos rubros equivalente a perdas sanguíneas 
mais ou menos próximas, e um grande esforço 
de reparação da parte dos órgãos hematoblasti-
cos. Em seguida sobrevem um esgotamento em 
ferro. Os typos globulares com pouca hemoglo
bina começam a apparecer no sangue. 

A anemia chlorotica constitue-se então e po
demos ver os seus principaes caracteres: glóbu
los pequenos, glóbulos deformados, glóbulos 
desigualmente corados, numerosos hematobas-
tas. 

A anemia pode persistir com diversas accen-
tuações durante alguns annos. 



HEMATOLOGIA 

De tudo o que se tem dito sobre chlorose, 
sem duvida alguma são as modificações da cra
se sanguínea que mais teem chamado a attenção 
dos diversos auctores; modificações estas que 
resumidamente passo a descrever, e que teem 
sido divididas em modificações physicas, chimi-
cas e histológicas. 

Modificações physicas 

Se dermos uma picada em um chlorotico, o 
liquido que sahe é tão pallido que mais parece 
lympha estriada de sangue do que sangue ver
melho e rutilante. 

Este sangue é mais fluido do que o sangue 
normal, e a sua homogeneidade não é perfeita. 
A coagulação é normal, não havendo por con-
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seguinte tendência a hemorrhagias nos chloro-
ticos; alem d'isso é completa, e a razão porque 
o coagulo é mais pequeno, é por haver menos 
elementos figurados. 

Não se está ainda de accordo na fixação da 
densidade do sangue dos chloroticos. Segundo 
uns não varia, a densidade do dos chloroticos é 
egual á densidade do dos individuos normaes; 
segundo outros a densidade está diminuída. Em 
media pode-se dizer que é de 1033 a 1034 nos 
chloroticos e de 105G nas mulheres normaes, 
achando-se por isso diminuída. 

Gom relação á alcalinidade do sangue tam
bém os diversos auctores não estão de accordo. 

Diminuída para uns, normal para outros e 
segundo Gráber augmentada. 

Gráber até attribue uma grande importân
cia a este augmente de alcalinidade, fazendo 
d'elle a característica da chlorose, considerando 
esta doença como uma alteração chimica do 
plasma, seguida de alterações na forma, gran
deza e coloração dos glóbulos rubros. 

Alem d'estas opiniões ha ainda a de Drouin; 
segundo este hematologista a alcalinidade é 
exagerada no começo da chlorose e diminuída 
no fim. Segundo trabalhos recentes de Burmin 
(1900) a alcalinidade do sangue é sempre dimi-
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nuida, mas augmenta logo que a doença haja 
sido tratada pelo ferro; assim como augmenta 
também a quantidade de hemoglobina e o nu
mero dos glóbulos rubros. 

Um ponto que actualmente parece fixo, é a 
diminuição de resistência dos glóbulos rubros 
•do sangue chlorotico. 

Sob a influencia do tratamento ferruginoso 
(considerado como especifico no tratamento da 
chlorose) ô grau de resistência dos glóbulos ru
bros, primitivamente abaixado, eleva-se de uma 
maneira extraordinária. 

Por fim direi que o soro dos chloroticos pos-
sue em presença dos glóbulos rubros normaes 
ou pathologicos, um poder dissolvente especial. 

Esta acção globulicida ou hematicida do so
ro chlorotico foi bem estudada por Maragliano 
e Castellino. 

Modificações chimicas 

O soro não é sensivelmente modificado; con
tem a mesma quantidade de elementos sóli
dos que no estado normal; por disseccação a 
•100°, contem 88 a 94 °/oo de substancias fixas. 
Este facto differenceia nitidamente a chlorose da 
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anemia perniciosa progressiva na qual o soro é 
profundamente modificado, 55 a 63 °/oo de subs
tancias fixas. 

No stroma globular, a globulina fica sensi
velmente normal, 10 a 12 °/uo, mas os saes de po
tássio e os chloretos diminuem de uma manei
ra sensível e constante. 

Segundo Biernacki os saes de sódio augmen-
tam. 

A fibrina conserva-se normal e segundo Foe-
disch diminue (de '2,511 °/o a 0*640 °/o), tornan-
do-se mais branca e mais molle. 

A albumina é ligeiramente augmentada; as
sim como a proporção da agua (810 a 868 °/oo em 
logar de 782 °/oo). Comtudo este augmente da 
agua é bem menor do que nas outras anemias. 

A modificação mais importante do sangue 
chlorotico é, sem duvida, a diminuição, ás ve
zes considerável, da quantidade de hemoglobi
na, diminuição vista por Duncan e de então pa
ra cá, todos os hematologistas a teem notado. 

A quantidade de hemoglobina, como disse, 
é muito diminuída; no estado normal é avaliada 
em 125 grammas %o de sangue, e no caso em 
questão vem para 30 a 70 grammas °/oo. 

Esta perda, em hemoglobina, é tão impor
tante que até quando as perturbações fuíiccio-
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naès teem desapparecido, nunca o sangue che
ga a adquirir a quantidade primitiva (90 °/o). 

Quinquaud explica o facto do sangue não 
adquirir a mesma proporção de hemoglobina, 
pela alteração profunda que attinge a fonte da 
materia essencial dos glóbulos rubros. 

A quantidade total de ferro contida no san
gue também é diminuída vindo de 3 grammas 
aproximadamente a I gramma. Esta perda de 
ferro, notada ua chlorose por vários auctores, 
mediria exactamente a quantidade de hemoglo
bina perdida. 

Rosin e Jellinek, muito recentemente (1900), 
mostraram que não havia parallelismo absolu
to, na chlorose, entre a quantidade de ferro e o 
poder corante do sangue; este poder é relativa
mente pequeno em relação á diminuição da 
quantidade de ferro. 

Muitos auctores teem mostrado por numero
sas experiências que a diminuição da quantida
de de hemoglobina é sempre mais forte do que 
a diminuição do numero dos glóbulos rubros. 

O poder de absorpção do oxigénio para o 
sangue é também diminuído. 
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Modificações histológicas 

■ 

GLÓBULOS RUBROS.—NOS chloroticos, os gló

bulos rubros do sangue são modificados no nu

mero, dimensões, forma, coloração e reacção 
histochimicas. 

MODIFICAÇÕES DE NUMERO.—Quasi todos os au

ctores, actualmente, são unanimes em admittir 
na chlorose uma diminuição do numero dos gló

bulos rubros; mas admittem também, depois de 
Duncan, que a diminuição da quantidade de 
hemoglobina, nos elementos considerados indi

vidualmente* é bem mais importante do que a 
diminuição do numero dos glóbulos rubros. 

Designando por N. o numero de glóbulos 
rubros na unidade de volume do sangue, e R a 
riqueza em hemoglobina da unidade de volume 
expressa em glóbulos sãos, obtemse na chlo

rose para G ou valor corante medio do glóbulo 
(G=| ) um numero bem inferior ao que se obte

ria em toda e qualquer anemia. 
Grãber, em virtude de 28 exames de sangue 

na chlorose, dá como algarismo medio o nume

ro 4.482.000 de glóbulos rubros por millimetro 
cubico. 
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Grawitz obteve um numero relativamente 
pouco elevado, 4.000.000. 

H. Strauss e R. Robnstein, analysando 7 casos 
obtiveram números variando entre 5.230.000 e 
3.720.000. 

Em uma chlorotica de Hayem/M. Rosenthal 
encontrou 3.815.000. 

M. Sabrazés de Bordeaux obteve, em media, 
anlysando 10 casos de chlorose pura e antes de 
todo o tratamento 2.934.350. O máximo que 
observou foi de 3.689.000 e o minimo 2.083.200. 

D'esta discordância de números vêse quanto 
é difficil deduzir o numero absoluto medio de 
glóbulos rubros por millimetro cubico, isto em 
virtude de irritabilidade do systema nervoso 
vasomotor muito pronunciado, que muito bem 
pode falsear os resultados dos exames hemato

lógicos feitos no sangue extraindo de uma pica

dura no dedo da doente, e alem d'isso as diver

sas doenças que se encontram quasi sempre jun

tas á chlorose. 
Para. ainda frisar mais esta discordância ve

jamos o quadro de V. Limbeck: 

1 ■ 
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Numero de Acima de Abaixo de 
casos 4.000.000 4.000.000 

Mallassez 4 1 3 
Sõrensen 7 I 6 
Ha'yem 22 7 15 
Laache 24 6 18 
Halla 1 0 1 
Hafer 4 0 4 

O numero de glóbulos rubros, ainda que su
perior aos números observados nas outras ane
mias, é, nos chloroticos, diminuído na maior 
parte dos casos. 

Mas esta diminuição é mais ou menos accen-
tuada segundo o grau da chlorose, e Hayem 
propoz um quadro que mostra bem as variações 
relativas do numero dos glóbulos e do valor 
globular. 

1." grau de chlorose 

N..V 4.000.000 
R 3.080.000 
G 0,77 
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2." grau de chlorose (20 casos) 

N 4.000.000 
R 2.700.000 

G 0,65 

3." grau de chlorose (39 casos) 

N 2.900.000 
R 1.500.000 

G 0,52 

4." grau de chlorose (1 caso) 

N 937.360 
R 726.765 
G 0,85 

E' o segundo e terceiro grau que nós encon
tramos maior numero de vezes. O quarto grau 
encontra-se muitíssimo pouco; a chlorotica no 
primeiro grau é muito pouco frequente vir con
sultar o medico. 

MODIFICAÇÕES DE DIMENSÕES.—No sangue nor
mal, o diâmetro dos glóbulos rubros varia en
tre 6 e 9 p.; o diâmetro medio é pois de 7 fx 5. 
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No sangue chlorotico, não só se encontram 
glóbulos rubros attingindo o limite extremo dos 
elementos normaes, mas também vemos glóbu
los anãos e glóbulos gigantes, os primeiros va
riando entre 3 a 6 p. de diâmetro, e os segundos 
entre 9 a 14 fx. 

Malassez julgou ter encontrado um augmen
te) de diâmetro medio nos glóbulos rubros, isto 
é que a macrocythemia caracterisava a chlorose, 
facto este contestado por Hayem,' que demons
trou que os glóbulos gigantes assim como os 
glóbulos anãos, não são o apanágio exclusivo 
de alguma espécie de anemia, demonstrou mais 
que na chlorose os glóbulos gigantes são raros 
e os que predominam são os anãos. 

Esta anisocytose, isto é esta presença simul
tânea de normocytos, de microcytos e de ma-
crocytos, não marcha parallelamente com a di
minuição do numero de glóbulos rubros. 

Sabrazés notou, em todas as suas experiên
cias, que havia uma importante microcythemia, 
podendo diagnosticar (em um grande numero 
de casos) a chlorose pela presença de microcy
tos e ausência de macrocytos. 

MODIFICAÇÕES DE FÓKMA.—Quinck chama poï-
kilocytose ao conjuncto de deformações que se 
encontram nos glóbulos rubros. 
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Eacoatram-se os poïkilocytos não só na chlo
rose mas era todas as anemias chronicas. 

As modificações de forma encontram-se em 
ura numero variável de elementos, sobre tudo 
nos mais pequenos, e parecem proporcionaes ao 
grau de bypoglobulia. 

Os glóbulos rubros perdem a sua forma e de 
discoides que eram toruam-se ovalares, pirifor-
nies, fusiformes, vermiformes, ou tomam os as
pectos de raquette, de martello, de folhas de 
carvalho, etc. 

Estas alterações são attribuidas por alguns 
auctores, a uma contractilidade anormal do pro
toplasma globular. (Maraglia.no, e Castellino). 

A maior parte dos poïkilocytos são moveis; 
os seus movimentos cessam completamente no 
fim de duas ou três horas. 

Segundo Hayem, a deformação artificial dos 
mycrocytos apparece mais depressa no sangue 
dos chloroticos do que no sangue dos indiví
duos sãos. 

MODIFICAÇÕES DE CÔR.—OS glóbulos rubros 
do sangue chlorotico são extremamente pallidos 
e menos carregados de hemoglobina do que 
normalmente. 

Os glóbulos rubros vistos no campo do mi
croscópio apresentam uma desigualdade de có-

http://Maraglia.no
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ração dos diversos elementos, sendo a parte pe-
ripherica mais carregada do que a parte cen
tral. 

MODIFICAÇÕES NAS REACÇÕES HISTO-CHIMICAS.— 

Ha uma verdadeira inversão nas aptidões coran
tes dos glóbulos rubros chloroticos. Em logar de 
se deixarem impregnar pelas cores acidas, taes 
como a eosina ou o acido picrico, que são os 
corantes de predilecção dos glóbulos rubros nor-
maes, os glóbulos rubros, na chlorose, teem 
uma tendência especial para as cores básicas de 
anilina. 

Esta tendência é tanto mais pronunciada 
quanto o valor globular é mais baixo. Diminue 
á medida que o sangue se regenera. Desappare-
ce completamente depois da cura completa. 

VALOR GLOBULAR.—0 valor globular, isto é a 
riqueza em hemoglobina do glóbulo rubro, é 
sempre pequeno na chlorose, e o numero de 
glóbulos rubros é quasi normal. A despropor
ção entre o numero de glóbulos e o valor glo
bular existe em todas as anemias chronicas; mas 
na chlorose, esta desproporção é maior do que 
em outra qualquer doença. Alem d'isso, a chlo
rose é a única affecção onde podemos observar 
pequena quantidade de hemoglobina com um 
numero grande de glóbulos rubros, ás vezes 
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tantos como no estado normal, como acima liça 
dito. 

Os valores globulares variam muito de doen
te para doente. 

HEMATOBLASTAS.—Um dos caracteres da chlo
rose é a abundante producção hematoblastica. 
Os hematoblastas são numerosos (ás vezes 
750.000 por millimetre cubico em logar de 
'250.000) e de dimensões muitas vezes excessi
vas, lesões estas que nos indicam uma tendência 
activa á renovação do sangue, e uma certa difi
culdade na transformação dos hematoblastas em 
glóbulos rubros. 

GLÓBULOS RUBROS COM NÚCLEO.—A presença 
de glóbulos rubros com núcleo nunca tinha sido 
vista até 1894 que Hammerschlag os encontrou 
em exames microscópicos de 25 casos de chloro
se, mas tratavam-se de chloroses que curavam 
lentamente e tinham-se repetido varias vezes. 

Luzet admitte os glóbulos rubros com nú
cleo mas somente em casos graves. 

Hayem, depois de ter negado a presença 
d'estes elementos no sangue chlorotico, concor
dou também com Hammerschlag; estes glóbulos 
seriam pequenos, de maneira que, nas prepara
ções pouco coradas, podiam confundir-se com 
pequenos lymphocytos e reciprocamente. 
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Estes elementos são pouco abundantes e não 
são vistos no sangue dos chloroticos senão de 
uma maneira passageira. Desapparecem logo 
que os doentes entrem em um período de repa
ração sanguínea. 

GLÓBULOS BRANCOS.—O estudo dos leucocytos 
na chlorose tem preoccupado muito menos, os 
hematologistas, do que o dos glóbulos rubros; 
este estudo porem, permitte muitas vezes esta
belecer um diagnostico firme e um prognostico 
seguro. Julgo pois necessário descrever as mo
dificações leucocytarias no sangue chlorotico. 

0 numero de glóbulos brancos, em um indi
viduo são, e na edade media da vida, varia pa
ra cada um dos hematologistas. Emquanto que 
Hayem encontrou 6000 leucocytos por millime
tre cubico (a relação entre glóbulos brancos e 
glóbulos rubros é 1:83-3), Ranvier, Mathias Du
val encontraram 8.000 (relação 1:625). 

Se compararmos os" números achados por 
Hayem, com os achados por outros hematolo
gistas a differença é ainda maior. 

No sangue chlorotico as variações numéricas 
dos leucocytos é pouco sensível (Hayem); mas 
podem, como os glóbulos rubros, ser attingi-
dos, em casos de grande anemia, de alterações 
qualitativas. 
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Haye m notou, no sangue, a presença de gló
bulos brancos tendo, nas preparações feitas por 
dissecação, uma coloração marcada, lembrando 
a hemoglobina, isto sobre os bordos da placa 

0 

protoplasmica. 
A esta modificação chamou, o mesmo auctor, 

infiltração hemoglobica. 
E' geralmente, limitada a um pequeno nu

mero de polynucleares, mas pode também at-
tingir alguns mononucleares. Esta alteração vè-
se muitas vezes na chlorose intensa. Hayem re
conheceu, que esta alteração é devida a um au
gmenta no numero e no volume das granula
ções neutrophils . 

O numero de leucocytos encontrado no san
gue chlorotico também é muito variável. 

Em 9'i casos de chlorose, Dieballa e Ketly só 
uma vez encontraram um numero de glóbulos 
brancos superior a 10.000. 

Em 6 casos, Rieder encontrou números que 
variavam entre 5.800 a 9.200. 

Grawitz diz que na chlorose que évolue sem 
complicações, o numero de leucocytos era nor
mal. 

O que parece pois é haver um ligeiro au
gmenta de leucocytos. 

No momento da cura ou de uma melhora 
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grande o numero de glóbulos brancos é infe
rior áquelle que o doente apresentava em plena 
doença; isto vem pois indicar-nos a utilidade da 
contagem dos glóbulos brancos na doença em 
questão. 

VARIEDADES LEUCOCYTARIAS. — A numeração 
pura e simples dos glóbulos brancos não basta; 
é preciso sempre passar era revista as différen
tes variedades de leucpcytos e ver as modifica
ções de forma ou de quantidade que se dão 
n'estes elementos. 

Os typos leucocytarios que encontramos no 
estado normal são 6: 

1." Leucocytes polynucleados neutrophils . 
2.° Lymphocytes: pequenos, médios e gran

des. 
3.° Grandes leucocytes mononucleados: de 

núcleo claro e de núcleo carregado. 
4.° Formas de transição; pequenos e grandes. 
5.° Leucocytes polynucleados eosinophilos. 
6.° Mastzellen. 
1,° LETJCOCYTOS POLYNUCLEADOS NEUTROPHILOS. 

—Estes elementos representam a maior parte 
dos glóbulos brancoSj mas os diversos hemato-
logistas não estão de accordo sobre a percenta
gem. 

Mathias Duval encontra apenas 45 °/o; pelo 
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contrario Hayem e outros teem encontrado uma 
percentagem muito maior (60 a 70 °/o). 

A percentagem dos leucocytos polynucleados 
neutrophils é diminuída na creança e ligeira
mente augmentada no velho. 

0 diâmetro d'esles elementos varia entre 9 e 
12 ft, o seu protoplasma é finamente granuloso, 
o núcleo em forma de rolo estrangulado. 

Este núcleo tem uma grande affinidade para 
as cores básicas. O protoplasma deixa-se corar 
de violete por uma mistura de cores acidas e 
básicas da anilina, d'onde o nome de leucocytos 
polynucleados com granulações neutrophilas 
dada a esta variedade de glóbulos brancos. 

2.° LYMPHOCYTOS.—Este typo encontra-se nor
malmente na proporção de 23 a 25 °/o, propor
ção esta que é augmentada no recemnascido até 
á edade de dez annos. 

Os lymphocytes teem as dimensões dos gló
bulos rubros, T a 8 ft. 

São caracterisados pela presença de um nú
cleo arredondado, volumoso, contendo um ou 
dois. nucleolos, cercados por uma região proto-
plasmica muito delgada e sem granulações. 

As cores básicas tingem melhor o protoplas-
ma do que o núcleo. 
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Alem (Testes lymphocytos que acabo de des
crever-, encontram-se, mas em proporção menor, 
outros lymphocytos de maiores dimensões. 

LEUCOCYTOS MONONUCLEATES.—A percentagem 

d'estes elementos é pequena (3 a 5 % ) . 
Os leucocytos mononucleares são elementos 

volumosos, os maiores que se encontram no 
sangue normal (14 a 20 n). 

O núcleo é redondo ou ovalar com tendên
cia a collocar-se excentricamente. Tomam mal 
as cores básicas e o protoplasma menos ainda do 
que o núcleo. 

Ainda dividimos os leucocytos mononuclea-
dos em mononucleados de núcleo claro e mono-
nueleados de núcleo escuro. 

4." FORMAS BE TRANSIÇÃO. 

5.° LEUCOCYTOS POLYNUCLEADOS EOSINOPHILOS. 

—Estes elementos, no estado normal, apenas 
existem na proporção de 2 °/o. 

São glóbulos brancos semelhantes aos poly
nucleados neutrophilos, pelo aspecto do núcleo, 
mas differenciando-se d'elles porque o proto-
plasma contem grandes granulações esphericas 
muito ávidas de corantes ácidos. 

6.° MASTZELLEN.—São cellulas de 7 a 9 p e 
na proporção de 0,5 °/o. 
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O seu núcleo é muito irregular e alem d'isso 
tem tão pouca afinidade para os corantes nu
cleares que fica invisível; (a não empregar eosi-
na azul de methyléoe-methylal); o seu proto-
plasma encerra grânulos arredondados ou alon
gados, corando-se fortemente pelas cores bási
cas. 

Estes elementos são chamados por certos au-
•ctores leucocytos de granulações basophilas. 

Apreciadas as variações de forma nos leuco
cytos, estudemos as variações de qualidade e 
quantidade dos diversos typos leucocytarios e 
que encontramos nos chloroticos. 

MODIFICAÇÕES QUALITATIVAS. —M. Gilbert e 
Weill apresentaram apenas ha dous annos na 
sociedade de biologia os seus estudos sobre os 
leucocytos na chlorose. 

Segundo estes auctores, os leucocytos poly-
nucleados nãó são muito modificados na sua 
forma; o núcleo é ainda mais irregular do que 
no estado normal; são, como em geral, neutro-
philos, mas teem a propriedade de fixar melhor 
os corantes. 

Os leucocytos grandes mononucleados com-
portam-se da mesma maneira com os corantes; 
para interpretar este phenomeno, é preciso 

í 
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admittir uma infiltração do corpo cellular pela 
hemoglobina. Os mononucleados são, talvez, 
um pouco menores do que no sangue normal. 

Os lymphocytos são normaes. 
Os leucocytos eosinophilos são os que sof-

frem modificações mais importantes. O núcleo é 
irregular e o que predomina são as formas 
grandes. 

Em fim M. Gilbert e Weill disseram na so
ciedade de biologia. , 

«a) Uma forma de núcleo ovalar mais cora-
vel do que o dos mononucleares; com muita at-
tenção podemos ver em volta do núcleo um pi
queté quasi imperceptível de granulações acido
p h i l s semeadas a alguma distancia. 

«b) Elementos irregulares, mal limitados, 
com ou sem prolongamentos formados de uma 
rede mais ou menos densa fracamente corada 
pelos corantes nucleados. 

«c) Emfim cellulas volumosas, do tamanho 
dos grandes mononucleares, cujo protoplasma 
se cora apenas pela eosina e que conteem um 
núcleo enorme, redondo, mal delimitado, có-
rando-se fracamente e enchendo quasi toda a 
cellula.» 

MODIFICAÇÕES QUANTITATIVAS.—Segundo a opi-
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nião de alguns auctores, estas modificações são 
bem mais importantes do que as modificações 
qualitativas, mas o seu estudo ainda está por 
fazer, encontrando-se apenas algumas experiên
cias pouco completas. 



TRATAMENTO DA CHLOROSE 

Vários tem sido os tratamentos da chlorose; 
mas ha um que tem vindo desde a mais alta 
antiguidade e tem resistido a todas as discus
sões de modo a ser considerado hoje como es
pecifico; é o tratamento pelo ferro. Alem d'esté 
ha outros que passarei em revista e descreverei 
a sua acção sobre o sangue, é o tratamento pelo 
arsénio e o tratamento por duas novas substan
cias que não tenho visto empregado no nosso 
meio medico, é o tratamento por injecções de 
soro de leite e pelo Jersan. 

O tratamento deve comprehender três ordens 
de meios tendo cada um a sua importância. 

I.° Repouso. 
2." Regimen e tratamento gástrico. 
3.° Ferro sob formula conveniente. 
Podemos ainda ampliar estes meios assim: 
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1.° Repouso « os agentes physicos,.(aerothe-
rapia, altitudes, hydrotherapia). 

2.° Regimen e tratamento gástrico. 
3.° Ferro debaixo de formula conveniente, 

outros agentes medicamentosos (arsénio, soro 
de leite, fersan etc., e opotherapia). 

Cada um d'estes meios preenche uma indica
ção importante que sempre devemos respeitar. 

Em resumo. O tratamento da chlorose ba-
seia-se em um tripé muito importante que de
vemos sempre respeitar: repouso; regimen e 
tratamento gástrico; e medicamentos sob for
mula conveniente. 

Passarei em revista cada um d'estes meios. 

Repouso e agentes physicos 

O repouso no leito suficientemente prolon
gado é da mais alta importância. Tão impor
tante que quando uma doente procura o Hospi
tal, .6 rapidamente melhorada durante os pri
meiros dias da sua hospitalisação e antes de 
qualquer tratamento; e comtudo nós bem sabe
mos que o meio hospitalar não é muito hygie-
nico. 

Este facto tive eu occasião de observar em 
duas doentes de clinica medica. 
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Hayem que foi o primeiro a observar este 
facto, diz que o repouso no leito é indispensá
vel nos casos intensos, notavelmente favorável 
nos casos de media intensidade, e util nos casos 
ligeiros. 

Esta opinião é acceite por todos os medicos. 
O repouso preenche três fins: 
1.° Oppõe-se á diminuição muito activa dos 

glóbulos, e a uma destruição exagerada dos he-
inatias. Ora, no período confirmado da doença 
as urinas são pouco coradas, de um verde palli-
do, quaudo as doentes se conservam de cama; 
e pelo contrario são coradas, dando a reacção 
da urobilina e da urohematina quando os doen
tes se entregam a qualquer trabalho. 

Se não respeitarmos o preceito de condem-
nar as doentes a um repouso absoluto, logo que 
as comecemos a medicar, acontece que perdem 
por um lado o que ganham pelo outro. 

2." Faz cahir a excitabilidade nervosa e de-
sapparecer a fadiga; régularisa o movimento 
nutritivo, e torna o somno mais reparador. 

3.° 0 repouso absoluto tem a vantagem de 
supprimir o espartilho que, segundo Meinert, é 
a única causa da chlorose. Quer o espartilho 
seja o productor da affecção quer não, o facto 
é que a sua suppressão allivia grandemente o 
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doente; naturalmente melhorando o estômago 
sensivelmente dilatado por aquelle objecto, o 
doente encontra-se alliviado, e é por isso que 
devemos aconselhar sempre, a todas as rapari
gas, o uso de um colleté elástico em vez de es
partilho. 

A duração do repouso é muito variável; de
pendendo do grau de anemia, da intensidade 
da neurasthenia e da dyspepsia. 

Um mez a mez e meio para os casos ligeiros 
e médios, os casos intensos com grande anemia 
e asthenia exigem dois mezes de repouso. 

A passagem do repouso para o estado nor
mal da vida, deve ser lenta e gradualmente, 
permittindo a principio o levantamento de uma 
hora apenas, e todos os dias augmentar meia. 

0 repouso deve ser também intellectual e 
moral. Conhece-se a importância d'esté repouso 
nos casos em que o esfalfamento intellectual e 
as preoccupações moraes teem contribuido para 
o desenvolvimento da chlorose. 

Agentes physicos 

A permanência no campo é um poderoso 
adjuvante para a cura da chlorose assim como 
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o clima marítimo, mas n'este ultimo caso deve
mos obstar a que o doente tome banhos, para 
não excitar o systema nervoso. Devemos preve
nir os doentes a quem aconselhamos a aerothe-
rapia, que não se deem a exercícios exagerados 
para não augmentai- a desglobolisação. 

O ar das montanhas também beneficia bas
tante as chloroticas, mas não devemos passar 
de 1000 metros de altitude. A altitude provoca 
uma crise hematica que se traduz pelo augmen-
to de glóbulos rubros. 

As inhalações de oxygenio prestam bons ser
viços porque despertam o apetite e calmam os 
vómitos; reconhece-se que estimulam a nutrição 
pelo augmento de urea nas urinas. 

Recentemente alguns auctores teem recom-
mendado o uso de banhos quentes, (32°) repeti
dos três a quatro vezes por semana e seguidos 
de uma affusão fria, nos casos de chlorose acom
panhados de dores thoracicas. 

E' preferível reservar este tratamento para 
os casos de media intensidade em via de cura. 

O mesmo se poderia dizer dos banhos de 
aguas mineraes carregadas de acido carbónico 
e á temperatura de 34° a 35°. 
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Regimen e tratamento gástrico 

Esta segunda parte do tratamento não é me
nos importante do que a primeira, porque se 
não tratarmos de instituir um regimen alimen
tar e levantar o estado gástrico, arriscamos-nos, 
pelo uso irritante do ferro, a aggravar a dyspe
psia, que tantas vezes complica a chlorose, ou 
a provocar a sua apparição pela presença de 
um corpo irritante. 

Em vista do que acima digo todo o medico 
deve régularisai' minuciosamente a alimentação, 
assim como escolher a preparação ferruginosa. 

Praticamente, sob o ponto de vista gástrico, 
Hayem classifica os casos em dois grupos. 

PRIMEIRO GRUPO.—0 mais numeroso, compre-
hende os casos de hyperpepsia de media inten
sidade (sem grandes perturbações dyspepticas) 
com ligeiro grau de dilatação. Depois de alguns 
dias de repouso e de regimen severo, Hayem 
prescreve o ferro. 

O regimen severo comprehende o seguinte: 
no principio, leite, sopas de leite, carne crua; 
quinze dias a três semanas mais tarde, ovos, 
peixe, legumes verdes. O pão só deve ser per-
mittido quatro a cinco semanas depois. 
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Quando houver dores de estômago, o medico 
deve aconselhar uma compressa húmida no épi-
gastro, pelo menos durante a noite. 

SEGUNDO GRUPO.—Comprehende 20 % dos ca
sos. 

N'este grupo o estado gastropathico exije 
cuidados mais especiaes. Hayem distingue duas 
categorias de factos. 

Na primeira estuda a gastrite parenchyma-
tosa com grande dilatação. O regimen deve ser 
mais severo e o numero das refeições mais re
duzido; três ou quatro é o sufficiente, compos
tas de leite e carne crua. A massagem do ven
tre, é muito util quando ha dilatação, e sobre 
tudo quando esta é de origem mechanica (com
pressão pelo espartilho). 

Este tratamento será aconselhado durante 
duas ou três semanas antes do tratamento espe
cifico, que coincidirá com uma alimentação mais 
copiosa e mais variada. 

Na segunda categoria Hayem estuda os hy-
popepticos por gastrite mixta atrophica sem 
complicação. O regimen, n'este caso, pode ser 
menos severo e rápido, e devemos administrar 
o tratamento especifico immediatamente. Hayem 
administra sempre uma certa quantidade de 
acido chlorhydrico depois da refeição em que 
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se toma o ferro. Todavia não devemos esquecer 
que o estado hypopeptico é, ás vezes, a conse
quência de uma gastrite medicamentosa, que 
em geral toma a forma dolorosa. N'este ultimo 
caso não devemos dar ferro, até que a irritação 
do estômago, tenha desapparecido. 

Hayem tendo em consideração estes factos, 
faz tomar uma colher de acido chlorhydrico a 
I % e m u m C0P° de agua assucarada, meia ho
ra depois da refeição. 

Debaixo da influencia do repouso e de um 
regimen composto de leite ou melhor de képhyr 
e de carne crua, as hypopepsias de origem me
dicamentosa transformam-se em hyperpepsias e 
o estado anemico melhora. 

Finalmente resta-nos descrever a terceira 
parte do tratamento—Ferro debaixo de formula 
conveniente, e outros agentes medicamentosos. 

Começarei pelo ferro que é considerado co
mo especifico da chlorose, descreverei em segui
da outros meios medicamentosos empregados 
ainda hoje, e por fim direi alguma cousa sobre 
as injecções de soro de leite e de um medica
mento novo o fersan. 

FERRO.—O grande valor das preparações fer
ruginosas na chlorose é muito antigo. Já em 
1681 Sydenham empregou com resultado esta 
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substancia apezar de só bem mais tarde se ter 
verificado a presença do ferro no sangue. 

Hoje podemos considerar esta substancia co
ma especifica da chlorose e se não tem sempre 
dado bons resultados, tem sido devido á falta 
das duas primeiras partes do tratamento, ou á 
má escolha do preparado ferruginoso. 

No estado normal, a quantidade de ferro no 
sangue é de 0,057 por °/o, ou cerca de 3 gram
mas para um adulto. 

Este ferro está nos glóbulos rubros sob a for
ma de uma combinação especial—a hemoglobi
na. Mas nos chloroticos o valor globular, isto é 
a riqueza em hemoglobina, e por consequência 
em ferro dos glóbulos rubros, é notavelmente 
diminuída; parece pois em viste d'estes factos, 
que a medicação ferruginosa, nas affecções como 
a chlorose é racional, isto é o papel do trata
mento n'este caso, deve ser introduzir no orga
nismo o ferro perdido e sem o qual é incapaz 
de refazer a hemoglobina necessária á vida. 

A quantidade de hemoglobina está reduzida 
a menos de metade nos casos de chlorose de 
media intensidade; a dois terços e mesmo a três 
quartos nos casos intensos, que não são raros. 

Para contrabalançar este deficit, diz Hayem 
que os glóbulos rubros devem fixar 1 gramma 
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e 50 centigrammas de ferro nos casos ordinários, 
1 gr. 95 a 2 gr. e 25 centigrammas até 2 gr. e 50 
nas formas intensas. 

A usura de ferro no estado normal da vida 
e eliminado por diversas vias attinge, em media, 
cinco centigrammas; esta eliminação tem logar 
pelos suores, suco gástrico, e principalmente 
pelo suco pancreatico e pela bilis; esta ultima 
substancia elimina 428 decimilligrammas de fer
ro, segundo Pagannuzzi. Normalmente esta per
da é compensada pelo ferro levado pelos alimen
tos e pelas bebidas. 

Se o organismo necessitar de maior quanti
dade de ferro não pode ser levada pelos alimen
tos e bebidas, porque a isso se não presta o tu
bo digestivo: era preciso quadruplicar ou quin
tuplicar a ração alimentar o que se torna impos
sível nos chloroticos; de modo que o emprego 
do ferro medicamentoso é indispensável para 
compensar n'estes doentes a insuficiência do 
ferro alimentar. 

A questão da absorpção do ferro medicamen
toso pelas vias digestivas ainda é assumpto para 
liquidar, havendo muitas opiniões tendo todas 
a seu lado homens de valor. 

Cl. Bernard, Trousseau e Pidoux, Bunge, 
dizem que o ferro medicamentoso não é absor-
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vido; seria assimilado simplesmente quando se 
encontrasse em combinação orgânica nos ali
mentos. 

No entanto quasi todos os physiologistas de 
hoje admittem a absorpção do ferro; são d'esta 
opinião Kollicker, Muller que verificaram a pre
sença de ferro nas urinas durante as primeiras 
horas que se seguiam á administração do medi
camento: Lewald viu o ferro no leite passadas 
quarenta e oito horas. 

Como atraz fica dito (segundo opinião de bas
tantes physiolistas) o ferro é absorvido pelo or
ganismo, pelo menos uma parte, falta-nos deter
minar sob que forma. 

Três hypotheses teem sido admittidas: 
l.° Tem-se admittido a penetração directa no 

sangue de um sal orgânico que se combinaria 
com as matérias albuminóides do sangue. 

2.° A combinação directa do ferro e dos al
buminóides no estômago e no intestino, depois 
a absorpção. 

3.° Hypothèse de Scherpf. A absorpção dá-se 
por estes dois processos ao mesmo tempo. 

Resta-nos indicar a formula marcial mais 
conveniente e a este propósito diz Hayem «o 
chloreto pode ser absorvido produzindo, ao 
mesmo tempo e á medida da sua penetração no 
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sangue, um albuminate) tornado solúvel pelas 
bases alcalinas do sangue. Pode também, pelo 
menos parcialmente, formar albuminate ou pe-
ptonato de ferro no estômago e no intestino 
produetos que, em presença dos alcalis do tubo 
digestivo ou do sangue, passam ao estado de 
albuminate ou de peptonato de ferro e de alca
li, isto é de saes duplos que depois de trabalhos 
de Mitscherlich, de Buchheim, de Dietl, de 
Scherpf, são inoffensivos para o sangue e de 
uma fácil assimilação.» 

Todos os compostos insolúveis se comportam, 
do mesmo modo, de maneira que theoricamente 
ha vantagem em administrar o chloreto ferroso 
ou protochloreto, pois que estes compostos dão 
immediatamente albuminates ao contacto dos 
líquidos albuminosos, em quanto que os saes 
ferricos dão precipitados. 

Segundo Buchheim e Meyer não haveria in
conveniente algum em dar saes ferricos pois 
que o precipitado formado redissolvia-se no suco 
gástrico. 

Segundo experiências de Macallum a absor-
pção do ferro teria logar ao nivel das villosida-
des das partes superiores do intestino delgado. 

Hayem aconselha ferro em dose fraca e du
rante o menos tempo possível e por este moti-



♦ 

65 

vo dá o protoxalato em dose de 15 a 20 centi

gramraas por dia. Debaixo da influencia d'esté 
medicamento, e observando as duas primeiras 
regras do tratamento, os doentes melhoram 
consideravelmente e a administração do ferro é 
reduzida ao minimo. 

Para concluirmos este assumpto restame in

dicar a acção do protoxalato de ferro sobre o 
sangue, isto é dizer alguma cousa sobre as mo

dificações hematológicas do protoxalato de ferro. 
AcçÀo SOBRE A HEMOGLOBINA.—Hayem, Rei

nert, Limbeck e muitos outros hematologistas 
teem publicado exemplos brilhantes em que 
concluem que a acção do protoxalato sobre os 
chloroticos arrasta comsigo um augmento con

siderável da quantidade de hemoglobina. 
Em uma doente de Léger tratada pelo pro

toxalato a quantidade de hemoglobina subiu de 
37°/o a (31%. 

GLÓBULOS RUBROS.—Emquanto que nos indi

víduos sãos as preparações ferruginosas não* 
teem acção sobre o numero de glóbulos rubros, 
ou se a teem é muito fraca, é de observação já 
antiga que, nos chloroticos, o ferro, sobretudo 
sob a forma de protosaes, augmenta rapida

mente os glóbulos rubros de sangue. 
Em uma observação de Léger, vêse que 
5 
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o numero de glóbulos rubros foi elevado de 
3.143.400 a 4.300.000 no fim de oito dias de tra
tamento pelo protoxalato de ferro; o numero 
sobe em seguida a 4.625.000 e chega algum 
tempo depois a 4.581.000. 

Em outro caso, citado pelo mesmo auctor, 
o doente ganha 626.000 glóbulos rubros em duas 
semanas de tratamento. 

O augmenta» dos glóbulos rubros é pois ma
nifesto. Este augmenta é rápido no começo do 
tratamento e lento em seguida; ao contrario, do 
que succède com o augmenta da hemoglobina 
que é lento ao principio e rápido no fim de um 
certo tempo de tratamento. 

Alguns auctores e entre os quaes Laache, 
Gráber, Romberg etc. não concordam com o 
que acima digo, afíirmando que ha, antes de 
tudo, augmenta do poder corante do sangue e 
que o augmenta numérico dos glóbulos rubros, 
sem ser nullo, é pouco considerável e secundá
rio. 

Outros hematologistas dizem que ha no co
meço do tratamento pelo ferro, uma ligeira bai
xa no numero dos glóbulos rubros, a quantida
de de hemoglobina fica invariável; algum tem
po depois o valor corante do sangue e o numero 
dos glóbulos rubros crescem; as opiniões divi-
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dem-se quando se trata de determinar qual é 
dos dois termos o que augmenta mais. 

Hayem diz que a renovação do sangue chlo-
rotico se faz em dois tempos. Ha a principio 
formação de um grande numero de glóbulos pe
quenos, pouco corados ainda, e deformados al
gumas vezes; durante esta phase a riqueza glo
bular não augmenta muito e o numero dos he-
matoblastas diminue, cahindo em geral o seu 
numero de 750.000 a 225.000 por millimetre cu
bico. No segundo tempo, os glóbulos regulari-
sam-se cada vez mais, sem se multiplicarem no
tavelmente. 

O valor globular, pelo contrario, augmenta 
sensivelmente. Quando sobrevem a cura, o nu
mero dos glóbulos rubros e a quantidade de he
moglobina tornam-se normaes. 

Esta theoria de Hayem foi acceite por quasi 
todos os hematologistas. comtudo Schaumann e 
"Willebrand que classificaram de erróneas as ex
periências de Hayem dizem: «no período de re
generação do sangue não haveria augmento dos 
glóbulos rubros pequenos, elementos de neofor-
mação, como diz Hayem; mas, pelo contrario, 
augmento do diâmetro medio dos glóbulos ru
bros, devido á diminuição das formas pequenas 
e á apparição de numerosos glóbulos rubros gi-

* 
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o-antes. Os glóbulos anãos seriam elementos em 
via de destruição, os glóbulos gigantes seriam 
elementos de neoproducção.» 

LEUCOCYTOS.—0 numero de glóbulos brancos 
encontra-se augmentado na chlorose; e sob a 
acção do ferro diminue, coincidindo esta dimi
nuição com o levantamento do estado geral, 
augmente dos glóbulos rubros e da quantidade 
de homoglobina. 

Já em outro capitulo apontamos varias espé
cies de leucocytos, estudemos agora a acção do 
ferro sobre essas espécies. 

I.° LEUCOCYTOS POLYNUCLEADOS NEUTROPHILOS. 

—Os diversos exames hematológicos feitos por 
alguns auctores indicam uma diminuição na 
proporção dos leucocytos polynucleados, conse
cutiva ao tratamento pelo protoxalato de ferro. 

2.° LYMPHOCYTOS.—As variações que o trata
mento pelo ferro leva a estes elementos são 
absolutamente em sentido inverso, ás dos leu
cocytos polynucleados neutrophilos; podendo 
dizer-se que o protoxalato de ferro produz um 
grande augmento numérico dos lymphocytos. 

3.° GRANDES LEUCOCYTOS MONOLUCLEADOS.—0 

tratamento marcial não imprime a estes elemen
tos variações notáveis quer na percentagem 
quer no numero por millimetro cubico. , 
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A." Tanto nos leucocytes polynucleados eosi
nophi ls como nos mastzellen ainda não ha 
nada apurado com relação ás modificações sof-
fridas depois do tratamento pelo ferro. 

5.° FORMAS DE TRANSIÇÃO.—O numero das for
mas de transição, sobretudo as formas grandes, 
têm um ligeiro augmente 

Em resumo podemos dizer que a acção do 
protoxalato de ferro sobre o sangue chlorotico 
produz um augmente da quantidade de hemo
globina e do numero dos glóbulos rubros; a 
quantidade de hemoglobina augmenta muito 
pouco no começo do tratamento marcial, ao fim 
de algum tempo o augmente é bastante rápido; 
com os glóbulos rubros succède exactamente o 
contrario, é no começo do tratamento que ha 
um augmento rápido. O protoxalato de ferro di
minue também o numero dos leucocytos, e tem 
uma acção evidente sobre vários typos leucocy-
tarios: é d'esté modo que ha diminuição dos 
grandes polynucleados neutrophils e augmento 
dos lymphocytes na sua percentagem e numero 
absoluto por millimetre cubico; os eosinophils, 
os mononucleados, os mastzellen não soffrem va
riações apreciáveis. 

Finalmente, o protoxalato de ferro normali-
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sa a formula hemo-leucocytaria que, na chlorose 
está mais ou menos perturbada. 

Descripto o tratamento considerado como es
pecifico na chlorose, passarei a expor um outro 
também preconisado por auctoridades de bas
tante valor, Dujardin-Beaumetz, Wilks, de Ben
zi, Trousseau, Pidoux, van Noorden etc., é o 
tratamento pelo arsénio. 

Dujardin-Beaumetz diz: «este medicamento 
presta grandes serviços na chlorose, devido ao 
estimulo que determina nas funcções do tubo 
digestivo, e aos obstáculos levados aos pheno-
menos de desperdício.» 

Ainda não foram estudadas de uma maneira 
completa e exacta as modificações do sangue 
sob a acção do arsénio, chegando, os diversos 
hematologistas, muitas vezes a conclusões dia
metralmente oppostas. 

M. Sabrazés e Léger, empregando o cacody-
lato de soda quer por via boccal quer por via 
hypodermica, visto este sal ser assimilado rapi
damente e de um coeficiente de toxicidade bas
tante menor do que os outros saes de arsénio, 
estudaram a sua acção sobre a formula hemo-
ieucocytaria completa e, em resumo, viram o 
seguinte: 
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HEMOGLOBINA.—A quantidade de hemoglobi
na durante o tratamento arsenical fica estacio
naria, e algumas vezes diminue bastante. 

GLÓBULOS RUBROS.—Sob a acção da medicação 
cacodylica, empregada quer porviaboccal quer 
bypodermica, o numero de glóbulos rubros fica 
estacionário, tendo ás vezes uma pequena alta. 

GLÓBULOS BRANCOS.—Ha um augmento numé
rico e apreciável d'estes elementos. 

Os diversos typos leucocytarios também 
apresentam variações no seu numero e na sua 
percentagem. 

Os polynucleados neutrophilos são mais nu
merosos e os lymphocytes diminuem. 

* * 

Diversos pathologistas teem experimentado 
a apotherapia ovarianna, assim como extracto 
da medulla dos ossos mas sem resultado algum. 

Muito recentemente M. Sabrazés e Léger ex
perimentaram no tratamento da chlorose um 
producto que um chimico de Vienna, Jolies lan
çou no mercado. 

Este producto, chamado «fersan», é extrahi-
do dos glóbulos rubros do sangue dos bovideos 
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e apresenta-se com o aspecto de pó fino, escuro, 
sabor ligeiramente salgado, cheiro fraco e de 
que a analyse chimica feita no laboratório mu
nicipal de Paris, deù a composição seguinte: 

Agua 8,20 % 
Cinzas 5,17 
Acido phosphorico (6a05) 0,11 
Oxydo de ferro (Fe208) 0,43 
Chloreto de sódio 4,21 ' 
Azote total 13,69 
Azote d'albuminoides 13,38 
Azote de amidas 0,31 
Matérias albuminóides 83,(52 
Matérias solúveis na agua do pro-

ducto secco 96,40 

Este producto obtem-se do modo seguinte: 
os glóbulos rubros dos bovideos são isolados 
por centrifugação e tratados pelo acido chlorhy-
drico concentrado. Produz-se assim uma disso
ciação das matérias albuminóides dos glóbulos 
rubros em uma base chamada histona e em um 
acido-albumina que conteem todo o ferro e todo 
o phosphoro de estes elementos. Lava-se, dis-
secca-se, obtem-se um pó semelhante ao choco
late, dissolvendo-se totalmente na agua quente 
sem se coagular. 
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Dão-se três a quatro colheres de chá de fer-
san por dia, quer em pílulas, quer em hóstias, 
quer em leite ou chocolate. 

Léger e Sabrazés experimentaram este pro-
ducto na chlorose e verificaram a sua acção so
bre o sangue. 

Segundo experiências d'estes dois medicos 
vêem-se as seguintes modificações na formula 
•hemo-leucocy taria. 

HEMOGLOBINA.—A quantidade de hemoglobi
na parece augmentar consideravelmente. Em um 
doente dos mesmos medicos a quantidade de 
hemoglobina que era de 35 °/o subiu em sete 
dias de tratamento a 45 °/o. 

GLÓBULOS RUBROS.—O numero dos glóbulos 
rubros augmenta. Sob a acção d'esté medica
mento e no mesmo doente acima citado o nu
mero que era de 4.191.200 por millimetre cu
bico subiu a 4.674.800. 

LEUCOCYTOS.—Os leucocytos diminuem consi
deravelmente, pois que no doente de Léger, aci
ma citado, de 11.780 por millimetro cubico que 
existiam antes do tratamento, cahiu esse numero 
para 7.440 depois de alguns dias de tratamento. 

Os diversos typos leucocytarios são, na maior 
parte, mas em fracas proporções, modificados 
em percentagem e em numero. 
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São pois estas as modificações que ofersan 
transmitte á formula hemoleucocytaria no san
gue dos chloroticos. 

Tratamento da chlorose por injecções 
de soro de leite 

Gimbert experimentou sobre um certo nume
ro de chloroticos, o soro de leite de vacca prepa
rado segundo indicações de Tajasque; a admi
nistração por via hypodermica d'esté soro, em 
doses variando de 5 a 25 centímetros cúbicos, 
deu a Gimbert bons resultados. 

Este preparado é um liquido fluido, ligeira
mente esverdeado, mas transparente. A sua den
sidade, superior á do leite, oscilla entre 1034 e 
1035. 1000 grammas d'esté soro conteem em pe
so I gramma e 875 milligrammas a 1 gr. 900 de 
acido phosphorico, 2 gr. 500 a 2 gr. 900 de chlo-
retos, 0 gr. (30 a 1 gramma de sulfatos, 80 a 85 
de lactose. 

Existem varias formas de preparação d'esta 
substancia, descreverei a de Soulard por a en
contrar mais simples e alem d'isso por ter ser
vido para experiência'em diversos casos obser
vados por Sabrazés e Léger. 
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O leite, recolhido asepticamente, é levado á 
ebullição e tratado por uma solução de acido ci-
trico (1 gramma de acido para 8 grammas de 
agua) até á coagulação completa. Filtramos em 
seguida para separar a parte liquida do coagu
lo. A parte liquida é addicionada de uma clara 
d'ovo por litro de leite e, de novo, levada á 
ebullição. Depois de arrefecer, íiltra-se. O peque
no leite assim obtido tem uma acidez que é pre
ciso neutralisar para tornar o producto injecta-
vel; por isso pomol-o em contacto, durante al
gumas "horas, com um excesso de carbonato de 
cal recentemente precipitado. 

0 soro é fervido de novo e filtrado. 
Alguns auctores teem addicionado ao soro 

de leite diversos medicamentos: licor de Fowler, 
strychnina, ergotina, quina, etc., visto esta sub
stancia ser um excellente vehiculo para os me
dicamentos injectáveis sob a pelle. 

A injecção de soro de leite sem ser dolorosa 
não é absolutamente indolente; os doentes accu-
sam sempre uma sensação de queimadura desde 
que a quantidade de soro injectada passe de 7 
centímetros cúbicos. 

A absorpção é rápida, quasi tão rápida como 
a da agua. 

A temperatura não se eleva quando inje-
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ctamos menos de 7 centímetros cúbicos: pelo 
contrario, ha febre (39,5) se injectarmos mais de 
45 centímetros cúbicos repetidos três dias suc-
cessivos: esta febre é pouca duradoura. 

Resta-nos estudar os effeitos physiologicos e 
therapeuticos observados nos chloroticos assim 
como as modificações da sua formula hemoleu-
cocytaria sob a influencia do tratamento pelo 
soro de leite. 

O primeiro effeito do soro é parecer produ
zir uma sensação de bem estar, na tarde da in
jecção. No fim de alguns dias o estado geral 
melhora e ha um augmento notável de appetite. 
O som no torna-se calmo, a cephalalgia e os zum
bidos de ouvidos tendem a desapparecer. O nu
mero dos movimentos respiratórios por minuto 
é diminuído. O pulso depois de ser^accelerado 
durante os primeiros dias, enfraquece e torna-se 
mais amplo. Observamos também uma elimina
ção maior de urina durante 24 horas. 

, Os sopros cardíacos e o ruido do diabo das 
jugulares modificam-se. A côr pallida dos chlo
roticos transforma-se e o doente começa a apre
sentar melhor aspecto. Finalmente o peso do 
doente augmenta. 

INFLUENCIA HEMATOLÓGICA DO SORO DE LEITE— 

HEMOGLOBINA.—Sob a acção das injecções de so-
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ro de leite vemos que ha um augmenta gradual 
e progressivo da quant idade de hemoglobina; 
isto em vir tude de observações em doentes fei
tas por Sabrazés que foi quem experimentou a 
acção do soro de leite sobre a formula hemoleu-
cocytaria. 

GLÓBULOS RUBROS. — AS observações citadas 
acima indicam que ha um augmenta real e rela
t ivamente considerável de glóbulos rubros sob 
a influencia do soro de leite administrado por 
via subcutânea. 

Em vir tude d'esté t ra tamento, os glóbulos 
rubros são menos desiguaes e tomam melhor os 
corantes. 

GLÓBULOS BRANCOS. — A S variações soffridas 

por estes elementos sob a acção do soro de leite 
são muito evidentes. Ha duas phases: primeiro 
ha uma forte elevação do numero dos glóbulos 
brancos; a esta phase ascensional succède uma 
phase descendente. O numero dos leucocytos 
desce, pouco e pouco, ao numero primitivamen
te observado sem todavia o at t ingir . Isto indica 
que o soro de leite não actua .somente produ
zindo, em vir tude de seus effeitos diuréticos, 
uma simples concentração de sangue. 

POLYNUCLEADOS NEUTROPHiLOS.—As variações 
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soffridas por estes elementos são exactamente 
análogas ás dos leucocytos. 

LYMPHOCYTOS.—Aqui também existem duas 
phases como nos leucocytos, mas em sentido in
verso. Na primeira, o numero absoluto dos lym
phocytos por millimetro cubico diminue pro
gressivamente para tornar a subir na segunda 
phase. 

A proporção dos lymphocytos segue uma 
marcha análoga. 

GRANDES MONONUCLEADOS.—OS mononucleados 
não s offre m variações bem apreciáveis nem no 
seu numero absoluto nem na sua percentagem. 

A sua proporção varia sempre entre 1,29% 
e 3 ,85 '%. A media observada tem sido de 2 % . 

EOSINOPHILOS.—As variações soffridas na per
centagem como no numero absoluto são bastan
te ligeiras e não parecem submettidas a regra 
alguma. 

Tanto aos Masisellen como ás formas de tran
sição ainda não foi possível observar qualquer 
mudança. 

Taes são as modificações hematológicas que 
se teem "podido observar na chlorose successi-
vas a injecções subcutâneas de soro de leite. 



PROPOSIÇÕES 
o 

Anatomia—Não é constante o numero dos ossos do 
esqueleto humano. 

Physiologia—A passagem dos alimentos do estômago 
para o duodeno é determinada por uma acção chimica. 

Materia medica—Condemno os emmenagogos no trata
mento da amenorrhea. 

Patliologia geral—O soro artificial tem, alem da acção 
antimicrobiana, um poder antitoxico importante. 

Anatomia pathologica—O ecthyma da medicação iodica 
e bromica é devido a intoxicações gastro intestinaes. 

Patliologia interna—Ha uma dyspepsia appendicular. 
Patliologia externa—A taxis é uma operação que um 

bom numero de vezes illude o nosso prognostico. 
Medicina operatória—Condemno as hysterectomias su

pra vaginaes. 
Hygiene—O uso.do espartilho prepara um futuro tris

te aos nossos vindouros. 
Medicina legal—Como medico legista prohibiria a nar

ração detalhada dos crimes na imprensa. 
Partos—As causas de distocia tanto podem ser pro

duzidas pelo augmente como pela diminuição dos diâme
tros da bacia. 

Visto, Pode imprimir-se, 
Azevedo Maia Moraes Caldas 

Presidente. . Director. 
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ERRATAS 

(HA PAG. ONDE SF, LÊ DEVE LÈRSE 

8 26 streptococus streptococos 
21 26 medula medulla 
3 27 plethora plethora 
3 36 reacção reacções 
3 45 dissecação deseccação 
6 57 dosglobolisação desglobulisação 

13 57 apetite appetite 
s 8 62 suco ■ , ; sueco 
12 63 | physiolistas ' ■ pliysiologistas 
7 70 van . ■ » t ...VQIl , » 

16 71 apothorapia : ' opòtherapia 

E' possível que na revisão passasse .rimis algum erro 
typographico que facilmente o critério' do leitor emen
dará. . ■ '•'.:•■■'. 
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