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INTRODUCCÃO 

Com as denominações leucophlegmasia, lymphite, 
lymphatite, e, mais modernamente, angioleucite e lym
phangite se tem designado a inflammação dos vasos lym-
phaticos. O vocábulo angioleucite, creado por Velpeau e 
seguido por Nélaton e Vidal de Cassis é o geralmente 
adoptado, ainda que Follin prefere com Bouillaud o ter
mo lymphangite, porque a outra denominação recorda a 
qualificação de vasos brancos dada outr'ora aos lympha-
ticos. Talvez que mais apropriada e rigorosamente se 
podesse designar a inflammação dos lymphaticos pelos 
vocábulos angiolymphite ou angiolymphatite, todavia a 
denominação de angioleucite será a seguida por ser a que 
adoptam a maior parte dos pathologistas. 
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O estudo e o conhecimento da angioleucite é relatif 
vãmente moderno. 

Diversas causas para isso concorreram, em primeiro 
logar o descobrimento doa vasos lymphaticos, dos gan-
glios, do canal thoracico, das partes emfim componentes 
do systema lymphatico, devido a Aselli e Pecquet, só 
teve logar, pela segunda metade do século passado; em 
segundo logar, o estudo anatómico d'esse systema empre-
hendido só por fim do século passado por Hewson e Mas-
cagni, não foi em começo tão completo e perfeito que 
completamente elucidasse pelo conhecimento anatómico o 
estado pathologico; além d'isso a facilidade de confusão 
entre a angioleucite e outros estados pathologicos da mes
ma natureza, mas pertencentes a outro systema, como por 
exemplo, ao venoso, a sua frequência relativamente menor 
que a d'aquejles estados, e emfim, a difficuldade de ser 
descoberta e verificada em grande numero de casos, fize
ram com que só na primeira metade d'esté século come^ 
cassem a apparecer trabalhos verdadeiramente positivos 
e portanto scientificos, como os de Andral, Velpeau, Cru-
veilhier e outros sobre a angioleucite. 

Foi verdadeiramente depois d'essa época que a an
gioleucite pccupou na pathologia o logar que lhe compe
tia e que,a sua importância foi realmente conhecida. Ao, 
principio, em seguida aos primeiros trabalhos anatómicos 
de Hewson, Mascagni, etc., pois que era um systema nor 
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vo que se descobria e porque o humorismo, poato que já 
débil e caduco, influía ainda no espirito scientifico, e pre-? 
tendia achar uma ancora de salvação á qual se podesse 
segurar, os medicos cahiràm em exaggero de tal ordem, 
que dentro em pouco não se via no organismo senão sys-
tema lympathico e não havia moléstias que não fossem 
dependentes da angioleucite; e assim aconteceu que na 
Allemanha, Inglaterra, França, Italia, etc., uma multidão 
de trabalhos viram a luz com o fim de demonstrar que 
quasi todas as moléstias têm a sua origem nos vasos lym-
phaticos. 

E, com effeito, apezar de manifestamente reconhe
cível esse exaggero, a historia de quasi todas as sciencias 
e o estudo reflectido e a experiência demonstram que ha 
no espirito humano uma natural propensão para correr 
após descobrimentos, theorias e conhecimentos que te
nham o caracter de novidade, mormente, se, como no 
caso da angioleucite, esses recentes conhecimentos e es
tudos se apresentam com certo cunho de positividade. 
Depois, a este primeiro impulso, quasi sempre arrojado 
e frequentes vezes tumultuoso, pela mesma inclinação na
tural, inhérente ao espirito humano no tocante a assum
ptos de sciencias que procuram constituir-se, e que sobre 
noções falsas levantam generalisações e theorias, segue-
se uma reacção, e quanto mais arrojada e tumultuosa se 
estabeleceu e propagou a idéa nova, tanto mais essa reac-
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ção se sustenta arrojada o tenaz para lhe disputar a pre
ferencia. Passados estes dous períodos tão característicos 
e tão reconhecidamente determinados hoje, períodos que 
ás vezes persistem por tempo demorado, succède a dis
cussão plácida, lúcida, verdadeiramente scientifica, que es
tabelece ou colloca sobre bases solidas a verdadeira dou
trina, e se constitue a sciencia a seu respeito. 

Assim aconteceu com a angioleucite. A'quelle pri
meiro movimento irrequieto succedeu o arrefecimento gé
lido do humorismo, a sua queda, a lucta das ideias que 
lhe succederam, e portanto o esquecimento quasi comple
to do systema lymphatico, da sua importância e portan
to da parte mais importante para a humanidade—das 
suas moléstias. Vencido este segundo exaggero tão preju
dicial como o primeiro e por certo mais condemnavel do 
que elle, os trabalhos modernos, cuja honrosa iniciativa 
se deve ao distincto Velpeau, vieram fixar a attenção pa
ra a angioleucite e a sua verdadeira importância, por 
forma que representa hoje um importante papel em me
dicina e é cuidadosamente estudada, porque é reconheci
da como uma inflammação importante, mais frequente 
do que em principio se pensava, muito variada e muito 
complexa. 
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Anatomia do systema lymphatico 

Os conhecimentos da anatomia normal do systema 
lymphatico estão hoje em geral muito adiantados, dissi
pando a maior parte da obscuridade, que envolvia este 
assumpto, a ponto de auxiliarem com bastante clareza o 
estudo da angioleucite. 

Existem, porém, entre os histologistas contemporâ
neos, duvidas e opiniões desencontradas, emquanto ao 
começo e origem dos lymphaticos. E' geralmente admit-
tido que a sua parte observável começa em uma rede ca
pillar espalmada em forma de membrana á superficie ou 
no interior dos órgãos, rede de tão extrema tenuidade que 
a sua superficie se apresenta em forma de lamina argên
tea, quando se lhe introduz uma injecção de mercúrio. 

Para Sappey, os elementos do systema lymphatico 
são capillares extremamente delicados, que se anastomo-
sam e cruzam de modos variadíssimos, em geral mais 
superficiaes que as artérias e veias e que constituem os 
últimos limites dos órgãos que occupam; para Leydig a 
verdadeira origem do systema lymphatico são corpuscus-
los do tecido conjunctivo que nascem em cavidades utri-
culares dos elementos do mesmo tecido; para Reckling
hausen essa origem consiste em certos canaliculos ab
sorventes; para outros em redes em forma de mosaico; 
etc. 2 
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Esta exuberância de opiniões demonstra claramen
te que a verdadeira origem dos lymphaticos não é conhe
cida, o microscópio levado ao grau d'alcance e perfeição a 
que actualmente tem attingido, não é todavia ainda assaz 
potente para resolver a questão que só a elle compete 
e a que, como a recurso único n'esta especialidade, é da
do recorrer como capaz de resolvel-a: assim por exemplo 
tem-se observado que nos pontos em que por meio da in
jecção de mercúrio se mostra com mais facilidade a rede 
inicial do systema lymphatico como na superficie das mu
cosas e da pelle, a observação microscópica mais minu
ciosa e escrupulosa nem os mais leves vestígios d'ella 
tem conseguido descobrir. 

É opinião dos histologistas experimentados que n'es
tes trabalhos, attenta a pequenez e delicadeza extrema 
dos vasos lymphaticos chegados á sua origem e a fraque
za egualmente extrema do tecido ambiente, a injecção 
por mais cuidadosa e moderada que seja, rompe facil
mente a parede d'estes canaliculos e facilmente penetra 
no tecido circumvisinho, por forma que denuncia um ca
nal onde realmente não existe. Velpeau que, pelo attento 
cuidado com que tem constantemente seguido o estudo 
da angioleucite merece ser citado para elucidar este pon
to, ponderando estas difficuldades e querendo estabele
cer a origem dos vasos lymphaticos, diz, que, para ter 
noções exactas sobre as verdadeiras origens dos lympha-
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ticos é preciso impellir por injecção líquidos corados dos 
troncos para as raizes sob uma fraca pressão; obstando 
assim não só aos inconvenientes apontados, mas aos 
obstáculos que oppoem as válvulas d'esses vasos. 

Se se consegue, continua o mesmo author, que 
uma injecção seja bem dada, vê-se distinctamente en
cher toda a extensão do lymphatico sem invadir o 
tecido visinho, e quando na sua extremidade o ca
nal deixa de ter paredes proprias, a substancia da in
jecção penetra na forma de tenuíssimas correntes entre 
os elementos dos tecidos e nos espaços que os separam, 
mesmo em partes não injectadas, deixando todavia in
tactas as porções de substancia intermediaria. Esses es
paços não são propriamente canaes, como os vasos san
guíneos, mas sim simples interstícios limitados pelos ele
mentos djs tecidos, sem paredes proprias, e susceptíveis 
de augmente e diminuição, segundo a quantidade de lym-
pha que contêm.—Ora, é isto uma espécie de systema la
cunar encontrado em todas as partes que teem sido exa
minadas com cuidado, como na mucosa intestinal por 
His, no testículo por Ludwig, entre os músculos da face 
do cão por Tomsa e na substancia cottical do rim por 
Ludwig e Zawarykin. Assim, as origens do systema 
lymphatico são os interstícios que separam os vasos san
guíneos e os elementos dos tecidos; opinião esta que nos 
faz reverter para a antiga de Fohmann e Arnold, segundo 
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a qual o tecido cellular seria o ponto de partida de todos 
os lymphaticos, ao mesmo passo que os espaços que se
param as fibrillas d'esté tecido seriam a sua rede capillar. 

O modo de transicção d'estes espaços sem parede 
para os vasos propriamente ditos é gradual; os elemen
tos que limitam os espaços são em começo nús, cobrin-
do-se depois de uma tenue camada de substancia amor-
pha e constituindo assim a tunica do vaso; mais longe 
novos tecidos se sobrepõem na sua superficie externa e 
assim compõem suecessivamente as diversas tunicas do 
vaso. 

Esta opinião fundada em algumas observações é a 
opinião de Velpeau. Em trabalhos positivos da natureza 
d'estes, a observação e os progressos da sciencia só po
dem confirmal-os ou regeital-os; todavia o que fica ex
posto por Velpeau parece acceitavel e ter certo grau de 
positividade; o mesmo author, porém, procura corrobo
rar esta opinião com a observação de factos anatómicos, 
physiologicos e pathologicos, que, diz elle, parecem con
cordar perfeitamente com este modo de conceber a ori
gem de todo o systema, baseando-se em observações taes 
como: 1." a penetração nos vasos lymphaticos de líqui
dos injectados por outros canaes. 2.° Penetração nos lym
phaticos de matérias coradas por meio de puneções te
nuíssimas (tatouage). 3.° Absorpção physiologica ou pa-
thologiea. 4." Factos de anatomia comparada. 5.° Em 

t 
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grande numero de animaes existera grandes espaços lym-
phaticos que cercam os órgãos e os seus elementos. 6.° 
Robin descreveu espaços análogos na base do cérebro do 
homem e dos outros mammiferos. 

Vem a ponto esta exposição anatómica para demon
strar a generalidade e a importância da angioleucite e fun
dar a pathologia n'este ponto. Com effeito, demonstrada 
que seja plenamente aquella opinião, como os factos expe-
rimentaes e de observação parecem tender a demonstrar; 
tem de admittir-se como consequência forçada que, por to
da a parte aonde existir o tecido connectivo, devem con-
junctamente existir raízes de vasos lymphaticos, e que, as
sim, a angioleucite é possível em todo o organismo, tor-
nando-se por esta forma uma das moléstias mais geraes 
da pathologia, quer a consideremos em si só na superficie 
ou na profundidade do organismo, quer como consequên
cia, causa ou complicação das variadas formas de inflara-
mação e de alteração que podem atacar as diversas par
tes do corpo humano. 

O estudo da inflammação dos lymphaticos tem pois 
de abranger a origem d'esté systema e as modificações 
do tecido que lhe dá origem, ponto difficilimo e arrisca
do, porque o conhecimento dos elementos moleculares, tan
to considerados debaixo do ponto de vista pathologico 
como physiologico é por em quanto de obscuridade pro
funda, 
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Ao mesmo passo que pela exposição precedente se 
demonstra a generalidade da angioleucite fica patenteada 
a sua difficuldade clinica: se a inflammação dos lympha-
ticos se manifesta em partes visíveis, facilmente accessi-
veis á observação e á exploração, a difficuldade será pe
quena, se porém ella se manifestar no interior dos órgãos, 
nas partes mais profundas do organismo, essa difficulda
de será, no maior numero de casos, insupperavel. 

Etiologia 

A etiologia da angioleucite, é, como facilmente; se 
prevê do que precedentemente fica exposto, extremamente 
variável; por isso, para facilitar o seu estudo, tem os au-
thores coordenado as causas debaixo de différentes pon
tos dfi vista, dividindo-as em externas e internas, pre
disponentes e determinantes, directas e indirectas, segun
do se toma para ponto de classificação ou a origem ou o 
modo de acção ou outra qualquer circumstancia inhéren
te á causa. Estas classificações são de resto pouco im
portantes e a pathologia tem apenas para seu aproveita
mento o estudo da pathogenia da moléstia. 

A idade, o sexo, o temperamento, o abatimento 
causado por excesso de qualquer natureza tem sido apon
tados como causas predisponentes da angioleucite; hoje, 
todavia é assente e verificado que a influencia d'essas 
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circumstancias é duvidosa e até nulla, parece, até que, 
segundo Nélaton, a angioleucite é uma moléstia da ida
de adulta e se manifesta mais facilmente em indivíduos 
de constituição forte. 

As circumstancias internas, sob as quaes se desen
volve a angioleucite, que se manifesta fora de toda a 
circumstancia etiológica exterior e que por isso é dita 
espontânea, são por sua natureza obscuras; os lympliati-
cos internando-se em toda a profundidade do organismo, 
involvendo todos os órgãos, podendo ser percorridos por 
líquidos différentes, physiologicos e pathologicos, carre
gados de materiaes diversos e por vezes nocivos, é evi
dente que uma grande diversidade de causas internas 
pode produzir a inflammação dos lymphaticos. Não é, 
por certo, facilmente demonstrável n'estes casos a etio
logia e a pathògenia da angioleucite, todavia, por indu-
cção e fundando-nos na observação clinica, pôde ella 
demonstrar-se como na observação de casos de picadas 
com instrumentos embebidos em líquidos sépticos, como 
os dos cadáveres, ou com liquidos venenosos ou peço
nhentos, nas angioleucites que se formam em volta de 
focos purulentos, gangrenosos, etc., quer esses liquidos 
sejam absorvidos em natureza como sustentam alguns 
authores, ou soffram. como julga Nélaton uma decompo
sição preliminar. 

As causas externas da angioleucite que são as mais 
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frequentes, podem reduzir-se todas a violências extei-io-
res que actuam, ora pelos seus effeitos primitivos, ora con
secutivos, e pertencem ao género das feridas contusas, 
pois que está demonstrado que não são as feridas gran
des e limpas que mais de ordinário dão logar á angio-
leucite; o local onde a causa externa exerce a sua acção 
é dé summa importância para a manifestação da molés
tia, como acontece com as excoriações feitas nos pés, nos 
joelhos, nos cotovellos, emfhn nos sitios em que abundam 
os lymphaticos. A introducção de corpos extranhos só
lidos por meio das soluções de continuidade feitas pela 
violência exterior, a introducção de líquidos sépticos, ir
ritantes, venenosos ou outros, emfim as soluções de con
tinuidade de bordos contusos, dilaceradas, anfractuosos, 
com descolamento de tegumentos, figuram entre as prin-
cipaes causas externas da angioleucite. Velpeau obser
va, que n'estes casos o foco que deu logar á angioleuci
te pôde estar ou deixar de estar em contacto com o ar, 
e que constitue segundo elle uma diíferença notável que 
não deve perder-se nunca de vista, sendo, como é fácil 
de prever, o segundo caso muito mais grave que o pri
meiro. 

Algumas causas de origem pathologica podem pro
duzir a angioleucite, causas que podem enumerar-se en
tre as precedentes pela analogia do seu modo de acção; 
assim as erysipelas, os phlegmões diffusos, certas moles-
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tias cutâneas, como o lichen, o eczema, os furúnculos, as 
frieiras produzem a angioleucite, assim como a produzem 
as ulcerações das mucosas na visinhança das aberturas 
naturaes, como no nariz, vulva, vagina, etc. 

Resta porém procurar determinar no meio d'esta 
variabilidade de circumstancias a pathogenia da angio
leucite, o modo ou mecanismo do seu desenvolvimento. 
Velpeau e com elle Nélaton admitte que a angioleucite 
interna se produz de três modos: 1." por continuidade de 
tecido, do exterior para o interior do vaso, isto é, quando 
os vasos se inflammam pelo contacto com um foco inflam-
matorio antes de haver o menor vestígio d'inflammaçao 
em outro logar; 2." por obstrucção ou desarranjo de ob-
strucção, isto é, quando comprimidos ou obliterados por 
qualquer modo no meio dos tecidos affectados podem por 
seu turno inflammar-se por causa da distensão exaggerada 
a que os forçam os fluidos, cujo movimento está embara
çado; 3.° emfim, por absorpção, quando por porosidade 
ou pelas suas radiculas se lhe introduz uma certa quan
tidade de princípios irritantes da parte affectada que per
correndo o interior dos lymphaticos inflammam de um 
modo directo as suas paredes internas. 

Para a angioleucite externa admitte ainda Velpeau 
três modos: 1.° de elementos a elementos, gradualmen
te, isto é partindo da lesão, invadindo a cavidade dos 
vasos e caminhando com mais ou menos rapidez para a 
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origem ou terminação d'elles sem que elles se tenham 
sobrecarregado de moléculas morbificas; 2.° por irrita
ção interna ou infecção directa, isto é, porque a abertu
ra do vaso ou a raiz tocando no foco pathologico e so-
brecarregando-se de matérias morbificas, o contacto d'el-
las pôde produzir a sua inflammação do interior para o 
exterior em um ponto qualquer do seu trajecto; como é 
claro, não exclue todavia a possibilidade de estabelecer-
se a angioleucite da face externa do vaso para o interior 
d'elle, por contiguidade de tecido, o que constitue para 
Velpeau o 3.° modo. 

Como não repugnam á razão e á experiência estes 
modos de producção da angioleucite, nem facilmente se 
concebem outros, é na generalidade adoptavel esta divi
são de Velpeau e as conclusões que d'ella derivam. 

Anatomia palhologica 

As lesões anatomo-pathologicas proprias e peculia
res da angioleucite são as que pertencem aos vasos lym-
phaticos e ao liquido que n'elles circula; todavia na an
gioleucite podem observar-se numerosas alterações mate-
riaes, anteriores ou ulteriores, nos órgãos, tecidos e até 
nos líquidos que cercam a porção do systema lymphati-
co affectado e até em regiões remotas, quando o influxo 
da moléstia directa ou indirectamente ahi actuou. 



Em razão do pequeno volume e da forma filamen
tosa do systema lymphatico as investigações anatomo-pa-
thologicas são difficeis ainda no cadaver e com o auxilio 
dos meios próprios d'amplificaçao. E' por isso que a ob
servação mais completa tem sido feita nos troncos sub-
dermicos, carecendo ainda a sciencia de resultados da 
observação nos troncos profundos, superficiaes, intravas
culares e outros de mais difficil exame; assim a exposi
ção anatomo-pathologica reduz-se por emquanto ás lesões 
encontradas n'aquelles troncos. 

O volume dos vasos inflammados acha-se augmen-
tado em virtude do augmento de espessura das paredes 
e da distensão da cavidade por um liquido puriforme, 
observando-se a espaços intumescências e depressões, 
uma disposição moniliforme, devida ás válvulas, sitio em 
que a inflammação é muito intensa. O aspecto exterior 
é citrino, egual ao que produziria, diz Follin, uma injec
ção feliz d'um liquido amarellado. O tecido cellular quo 
os involve é frágil, fácil de dilacerar, como todos os te
cidos inflammados em excesso durante muito tempo e in
filtrados de lympha turva ou pus. As paredes dos vasos, 
como já foi dito, estão augmeutadas em espessura; a tu
nica externa é mais dura que no estado normal, ainda 
que mais húmida por uma infiltração de serosidade, sen
do todavia mais frágil, posto que mais densa; a infiltra
ção em alguns casos c de pus ou serosidade puro-san-
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guinolenta. Se as paredes são infiltradas por um plasma 
fibrinoso apresentam-se abertas depois de cortadas; o que 
não acontece quando a infiltração é purulenta, caso em 
que estão amollecidas e depriraem-se. A observação mi
croscópica, ainda com uma pequena amplificação, faz 
descobrir na parede externa uma multidão de filamentos 
avermelhados, serpenteando e formando innumeras ar-
borisações, que se pôde verificar serem os vasa vasorum 
injectados de sangue. 

A membrana interna é mais espessa, villosa, mol
le e frágil, a ponto de se achar em muitos casos reduzi
da a uma polpa pardacenta. Em casos mais raros, po
rém, esta membrana encontra-se intacta ainda que em 
contacto com um liquido manifestamente purulento; n'es
tes casos as paredes dos vasos não estão nem injectadas, 
nem augmentadas de volume, nem amollecidas, tendo 
até conservado a transparência propria normal. Estas 
ultimas condições parecem ter-se encontrado princi
palmente na lymphangite puerperal. — A parede in
terna é segundo Follin, de ordinário, de uma cor de 
rosa viva; em casos menos frequentes é tomentosa, sem 
o polido próprio e de uma côr mais branca ou láctea do 
que rosa; côr que segundo Velpeau, ao contrario da opi
nião de Follin, é a propria e a que se observa no maior 
numero de casos. O derrame plástico que existe entre 
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a tunica externa e a interna torna muito fácil a separa
ção (Testas duas tunicas. 

Não são completamente conhecidas ainda as alte
rações da lympha no começo da inflammação. Parece 
todavia que, segundo experiências de Bouisson, quando 
um affluxo sanguineo de natureza phlegmasica se produz 
em um órgão, a lympha contida nos vasos que partem 
d'esse órgão muda de composição, augmentando de quan
tidade, tornando-se abundante em materia corante rubra 
e em maior quantidade de fibrina. N'algumas experiên
cias feitas em coelhos em que se produziu uma péritoni
te artificial, o fluido contido no canal thoracico era abun
dante, rosado, e carregado d'um coagulo denso e consi
derável; todavia, sobre estes resultados não poderá de 
certo firmar-se uma conclusão definitiva para a sciencia, 
quanto á angioleucite pathologica. 

Tessier, pretende, fundando-se em observações suas, 
que o primeiro effeito da angioleucite é a coagulação da 
lympha, estabelecendo que, debaixo d'esté ponto de vis
ta, a angioleucite é de todo análoga á phlébite. Este coa
gulo, segundo o mesmo author, apresenta uma côr bran
ca rosada, está adhérente ás paredes dos vasos, consti
tuindo assim um estorvo á circulação da lympha, que fa
cilmente reflue para os vasos visinhos que se acham livres, 
chegando também ahi a estagnar-se, se a phlegmasia 
se communicou a grande numero de troncos lymphaticos, 



resultando em alguns casos um leve oedema d'essa stase. 
Podem dar-se três phenomenos différentes n'este coagu
lo; no caso mais simples, diminue, desapparece pouco a 
pouco e o vaso fica livre; outras vezes os seus elementos 
serosos são absorvidos, condensa-se e attrahe sobre elle 
as paredes vasculares que lhe ficam em adhesão intima, 
e a obliteração, ao principio temporária e accidental, tor-
na-se definitiva. Este segundo phenomeno tem sido perfei
tamente demonstrado apenas no canal thoracico, único lo-
gar onde a observação tem sido completa, pela facilidade 
de se verificar, posto que alguns affirmam tel-a verificado 
nos vasos superficiaes dos membros e Hall falia d'essa 
obliteração oceupando todos os troncos lymphaticos da 
virilha. Todavia, pelo vago e incompleto d'essas obser
vações, não podem por em quanto confirmar-se. O ter
ceiro phenomeno consiste no amollecimento do coagulo 
que pode amollecer do centro para a circunferência e con-
verter-se em pus. 

Este terceiro phenomeno serviu para Tessier fundar 
a theoria da diathese purulenta, que não é para aqui exa
minar. 

Parece, com effeito, certa, segundo a maior parte 
dos observadores, não só a existência do pus no interior 
dos vasos, mas ainda a existência de depósitos plásticos, 
achando-sc n'este ultimo caso os lymphaticos tapetados 
na sua superficie interna por uma falsa membrana, e ás 



— 31 — 

vezes mesmo de todo obliterados; obliteração que resulta 
d'esse deposito plástico interior, e do augmente de espes
sura das tunicas. Esta forma da angioleucite correspon
de á phlébite pseudo-membranosa e oblitérante. Na ou
tra forma que corresponde á phlébite purulenta, pode 
existir nos lymphaticos não só pus, mas também um li
quido viscoso purulento ou sanguinolento, resultado da 
mistura do pus, sangue e lympha. Confirmam estes re
sultados as observações de Breschet nas circumvisinhan-
ças d'uma fractura, as de Andral no canal thoracico, e 
as de Cruveilher, Duplay e muitos outros nos lympha
ticos do utero e observações esparsas das partes molles, 
em seguida a angioleucites profundas que acompanham 
ás vezes o phlegmão diffuso. 

Apezar do resultado d'estas observações, confirma
das por outras de Velpeau, a existência ou não existên
cia de pus na rede permeável ou canaliculada do syste-
ma lymphatico é para este author ainda um ponto mal 
determinado da anatomia pathologica da angioleucite. 
Todos os troncos d'esta vasta rede, diz Velpeau, todos 
os ramos d'uma arborescencia tão complexa, de malhas 
tão variadas, são na verdade de tão tenue calibre, que á 
primeira vista a inflammação devia enchel-as logo de 
pus; todavia, este phenomeno é tão pouco constante ou 
tão difficil de estabelecer e demonstrar que a maxima 
parte dos pathologistas se tem esforçado debalde para ve-



i'ifical-0, e talvez que elle seja menos raro do que se pa
rece disposto a crel-o. Dissecando com alguma attenção ór
gãos nos quaes, durante a vida, se reconheceu a angioleu-
cite, logo se nota que as vasos regulares ou encruzados 
estão de tal modo emmaranliados e confundidos entre si 
e com os outros tecidos, com as paredes de tal modo es
pessas, com direcção por tal forma desigual e com a per
meabilidade propria reduzida a tão exíguas proporções, 
que a prudência não permitte affirmar que contenham ou 
não contenham pus no seu calibre. 

Velpeau referindo os resultados das observações dos 
auctores citados e as proprias que confirmam a existên
cia do pus nos lymphaticos, conclue: Seja porém como 
for, a presença do pus nesses canaes não demonstra 
como nas veias, que taes materiaes são inevitavelmente 
levados ao coração por meio da circulação; pois que se 
esse pus deve mudar de lugar na rede lymphatica não 
ha cousa que demonstre que não seja destinado a oscil-
lar em outras direcções que não sejam as que o pode
riam levar ao coração, além de ser um producto que te
ria de vencer uma multidão de estorvos e de soffrer in-
numeras modificações antes de poder ser lançado na tor
rente circulatória geral. 

Das partes circumjacentes ao systema lymphatico 
é o tecido connectivo intersticial o mais aífectado, apre-
senta-se endurecido, mais espesso e infiltrado, tanto de-
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baixo da pelle como entre os músculos, e em volta dos 
vasos a ponto de se achar separado dos órgãos fibro:mus-
culares, tendinosos e nervosos, como se uma separação 
houvesse sido feita por uma dissecção anatómica. As apo
névroses, os músculos e os cordões nervosos, parecem 
pouco alterados, as artérias e veias são por vezes aug-
mentadas de volume e endurecidas, o que é devido ao 
augmento d'espessura das paredes, á infiltração das suas 
camadas cellulo-gordurosas, e porque na sua visinhança 
ou na espessura dos tecidos annexos existem os mais vo
lumosos vasos lymphaticos. A pelle cobre-se de largas 
phlyctenas, offerecendo a espaços manchas de mortifica
ção e escharas; as manchas são pardacentas, d'um bran
co amarellado, amollecidas e como entumecidas e mais 
em um estado de fusão purulenta do que de gangrena; 
abaixo dos tegumentos ericontra-se a parte cellulosa em 
geral endurecida em alguns logares e como lardacea em 
outros, infiltrada de pus ou serosidade, turva em pontos, 
e fundida, como destruida por ulceração, aonde existirão 
collecções purulentas; por todo o resto augmentada d'es
pessura, apparecendo, todavia n'alguns casos raros esta 
camada cellulosa completamente sã em alguns pontos. 

O sangue depois que a angioleucite dura ha algum 
tempo é habitualmente carregado de soro muito fluido, de 
cor mais ruiva do que francamente negra; poucos coágu
los se encontram nas veias e poucas vezes se encontram 

3 
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no coração concrecções fibrinosas de grande volume, e as 
raras que se encontram no systema venoso são diffluen-
tes e de mistura com grânulos amarellados, nas artérias 
encontram-se concrecções polypiformes mais frágeis e 
mais homogéneas do que nos indivíduos mortos de lesões 
francamente inflammatorias; conjunctamente com essas 
concrecções observa-se frequentes vezes uma mistura de 
grumos amarellos, negros, azues e ruivos.—E' necessá
rio observar que n'alguns casos o exame necroscopico não 
apresenta lesões em relação correspondente aos phcnome-
nos observados durante a vida; assim, diz Velpeau, um 
membro em que se manifesta durante a vida uma an
gioleucite violenta, pôde depois da morte offerecer ape
nas leves alterações, circumstancia em que a angioleu-
cite diffère totalmente do phlegmão diffuso, pois que este 
destroe quasi todos os tecidos invadidos desde que os toca, 
em quanto que a angioleucite se limita a alteral-os sem 
lhes destruir a textura. 

As lesões dos órgãos internos estão em geral ainda 
menos em relação com os accidentes observados em vida: 
raras vezes se observam n'elles abcessos metastaticos, e 
ainda, ao que parece, só se observam quando ha phlébi
te; os que Velpeau pode descobrir no fígado e pulmão 
eram mais notáveis pelo numero do que pelo volume; se 
a angioleucite é de origem cancrosa massas concretas 
substituem muitas vezes esses abcessos. Em muitos ca-
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daveres observam-se derrames sero-purulentos, nas pieu* 
ras, no pericárdio, no peritoneo e nas articulações, bem 
como vestígios d'inflammaçao parcial das vísceras com 
hepatisação e infiltracção de pus. Quasi nunca o cérebro 
apresenta alteração alguma; no estômago e intestinos ape
nas leves vestígios de inflammação se manifestam. 

Taes são os resultados anatomo-pathologicos a que 
se tem podido chegar para o estudo da angioleucite. Não 
é o quadro ainda completo, seriam para desejar mais 
extensos conhecimentos sobre as angioleucites profundas 
e sobre tudo acerca da angioleucite chronica; todavia, é 
forçoso confessar, que a este respeito tudo está ainda por 
fazer. Ainda assim, segundo alguns authores, o augmen
te de espessura dos vasos e o seu endurecimento, con-
stricção e mesmo obliteração, constituem os principaes ca
racteres d'essa variedade d'angioleucite. 

Este assumpto é de si curioso e importante e deve 
abrir um caminho novo em medicina; precisa porém de 
ser mais explorado.—Allard attribue a elephantiasis á 
angioleucite, Bouillaud pergunta se certa variedade de 
tubérculos pulmonares não serão variedade da angioleu
cite, inclinando-se igualmente Velpeau a esta opinião; a 
phlegmatia alba dolens que a maior parte dos pathologis-
tas modernos attribuem a uma verdadeira phlébite, pare
ce ter de entrar no quadro exclusivo da angioleucite, co
mo sustenta Velpeau, as escrophulas são consideradas 
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por alguns pathologistas, pelo menos certas variedades 
d'ellas, como devidas á angioleucite. Assim, sem correr 
após um enthusiasmo falso que no começo d'esté traba
lho se condemnou, é necessário notar que o assumpto é 
novo e importante e que promette excellentes resultados 
scientificos. 

Sympto inatologia. 

Os symptomas da angioleucite são locaes e geraes. 
—Os symptomas locaes, por certo os mais importantes, 
pois que são os característicos, variam segundo a angio
leucite é superficial ou profunda. 

Como a angioleucite espontânea é rara, nas partes 
circumvisinhas áquella em que se manifesta, reside fre
quentes vezes a causa d'ella, que facilmente se patenteia, 
e que de ordinário é ou um tópico irritante ou um furún
culo, uma excoriação, uma ferida, uma lesão traumatica 
qualquer que também por um incidente qualquer se, 
irritou. 

N'estas circumstancias vê-se surgir em torno d'es-
sa lesão, ou pouco distante d'ella um erythema e, logo 
em seguida, strias, fitas ou faixas rubras e algumas ve
zes manchas que variam em cor do rubro claro ao vio
láceo. 

Estas faixas são tortuosas, irregulares, encrusadas, 
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deixando entre si espaços em que não se manifesta alte
ração alguma e seguem em geral a direcção dos .vasos 
grandes. Uma pressão ainda a mais leve faz desappa-
recer momentaneamente essas strias, e uma amplificação 
pequena faz descobrir n'ellas grande numero de pequenos 
sulcos avermelhados, que correspondem, como já foi di
to, aos vasa vasorum. 

O logar em que apparecem estes phenomenos va
ria como foi visto; Velpeau explica a angioleucite que se 
manifesta a distancia por uma absorpção feita pelos pró
prios lymphaticos de moléculas que partem da aíFecção 
causal e que vão inflammar o vaso a essa distancia, in-
flammando-o desde logo e progressivamente nos casos 
em que a angioleucite é continua á causa» 

Nos casos em que a inflammação se limita a pe
queno numero de vasos a forma discripta persiste por 
muito tempo; se pelo contrario progride e caminha 
até os troncos lymphaticos, é substituída por manchas 
ou placas e até algumas vezes pela reunião d'estas por 
uma camada uniforme d'aspecto erysipelatoso e de uma 
cor que varia do rosado ao rubro vivo; ao que accresce 
de ordinário, quando ella chega a este ponto a inflam
mação do tecido connectivo ambiente manifestada por 
verdadeiras placas phlegmonosas. 

Nos pontos em que se manifesta a angioleucite, 
observa-se uma intumescência em extremo leve, todavia 
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diz Follin, utn dedo exercitado pôde sentir por meio da 
pressão um cordão mais ou menos delgado, indicio do 
augmente de espessura dos vasos, da coagulação da 
lympha e do derrame ambiente. 

Este symptoma que muitos pathologistas conside
ram capital e característico não é considerado como tal 
por Velpeau, que diz que muitas vezes deixou de o 
observar. 

As regiões entumecidas conservara ao principio 
uma certa elasticidade, apezar do rubor e da intumescên
cia; mais tarde a tensão augmenta, verificando então o 
dedo um certo gráo de cedemacia, â qual não tarda a 
juntar-se a infiltração inflammatoria, sem ser, diz Vel
peau, uma tensão franca, elástica, regular ou igual nem 
o empastamento agudo do phlegmão ou do erythema. 

Ao passo que os symptomas precedentes se esta
belecem e em grande numero de casos precedendo-os 
apparece a dôr, que é acre, e que se faz sentir em toda 
a extensão do rubor. Não é nem pulsativa, nem lanci
nante, nem pungitiva; dá antes idéa da dôr produzida 
pela insolação;' sendo exasperada pelo mais leve toque 
como na erysipela.—Esta dôr não é todavia caracterís
tica; como a dôr das outras inflammações pôde variar 
de intensidade e de caracter, ficando sempre um sympto
ma secundário, que é em geral mais ou menos intenso, 
segundo a intensidade da moléstia. 
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O calor é intenso; segundo a maior parte dos pa-
thologistas este symptoma acompanha os outros exacer-
bando-se ou abatendo com elles, todavia Velpeau affir
ma que o calor é só intenso no começo e que não au
gmenta em proporção aos outros symptomas. 

Como um appendice á angioleucite sobretudo á su
perficial vem um phenomeno de visinhança ou antes de 
continuidade, que é a sensibilidade e intumescência dos 
ganglios lymphaticos a que vão dar os vasos lymphati-
cos inflammados e que constitue um dos caracteres mais 
constantes da inflammação lymphatica, resultante da 
acção dos princípios irritantes que circulam no systema 
ou da continuidade da inflammação, acontecendo que 
como de ordinário estes ganglios estão situados nas pre
gas articulares, os movimentos de flexão dos membros 
são difficeis e dolorosos. 

Velpeau affirma comtudo que em rigor este phe
nomeno pôde deixar de dar-se, como quando a angioleu
cite é devida â obstrueção do vaso abaixo do foco mór
bido, ou quando a moléstia se limita, obliterando os va
sos por forma que se transformam em uma phlegmasia 
d'outra espécie. A este respeito refere Velpeau o caso 
d'uma espécie d'angioleucite por elle observada que em 
vez de se progagar da extremidade para a raiz dos mem
bros operando um movimento concêntrico como acontece 
em geral, segue corn um movimento excêntrico da raiz dos 
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membros para a sua extremidade, circumstancia que 
Velpeau explica pela forma do systema lymphatico, dif
férente do arterial e venoso e pelo modo de circulação 
a que falta um centro de propulsão. Esta espécie mere
ce ser descripta, porque n'ella podem faltar ou serem de 
différente diagnostico e prognostico oa symptomas da an-
gioleucite ordinária. 

Tal é em geral o quadro symptomatologico da an-
gioleucite superficial; concebe-se agora bem entrando no 
dominio da angioleucite profunda as diffículdades com 
que se tem de luctar. Além d'isto a expressão profunda 
querendo designar a angioleucite que não é superficial, 
visível, e accessivel a uma exploração fácil, não distin
gue a que se manifesta sob a pelle ou debaixo d'uma 
apenevrose ou entre os músculos da que se manifesta no 
mais recôndito do organismo, em torno d'orgaos impor
tantíssimos, visceras, vasos, etc., d'onde se deprehende 
facilmente a incerteza que deve reinar no estudo da an
gioleucite profunda. No entretanto é nosso dever, regis
trar o que a sciencia tem adquirido n'este ponto á espe
ra que conhecimentos mais perfeitos o venham elucidar, 

A angioleucite profunda que não vae todavia além 
d'aponévroses ou músculos pôde ainda ser devida a uma 
causa traumatica externa que exerceu a sua acção até 
ahi, aquella porém que se manifesta no interior do orga
nismo e que nem remotamente tem relação com causas 
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externas é devida a moléstias internas, ás vezes inapre
ciáveis, denominando-se por isso espontânea. 

A dor que é um symptoma inicial é pungitiva e lan
cinante, não é irradiante, nem linear nem diffusa, nem 
se manifesta por accessos; é fixa, disseminada por focos 
e d'uma agudeza desigual em diversos pontos. A pressão 
exaspera-a constantemente. 

Quasi simultaneamente com a dôr ou seguindo-a de 
muito perto vem a intumescência nos mesmos pontos, de-
senvolvendo-se e marchando da profundidade para a su
perficie. E sob a forma de massas mais ou menos ex
tensas, de núcleos mais espessos do que largos que ella 
se manifesta e não com a physionomia de placas como na 
angioleucite superficial; deixando entrever que tem ori
gem aponevrotica, forma que se conserva ainda nos ca
sos de generalisação da angioleucite. 

Depois dos dous symptomas precedentes vem o ru
bor que todavia n'esta espécie de angioleucite pode fal
tar completamente. Quando existe é mais profunda e ape
nas se pode observar como por transparência em forma 
de placas, raras vezes de faixas; a pelle apresenta-se ten
sa, adelgaçada, luzidia, offerecendo uma cor esbranqui
çada ou cor de rosa pallida, como infiltrada de soro de 
leite no intervallo dos focos inflammados. 

Os ganglios profundos intumescem-se e tornam-se 
dolorosos, a infiltração adquire uma grande extensão, um 
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desenvolvimento considerável, dando ideia mais d'um oe
dema phlegmasico do que d'uma inflammação dissemi
nada. 

As relações anatómicas que existem entre os dous 
planos principaes dos lymphaticos, superficial e profun
do, fazem com que frequentes vezes a angioleucite se ma
nifeste em ambos, dando assim logar a uma angioleu
cite dupla; apresentando por ordem de successào os sym-
ptomas próprios e affectando os ganglios superficiaes e 
os profundos.—Esta mistura, porém, diz Velpeau, con-
serva-se em geral dentro de certos limites e não impede 
que, regra geral, a angioleucite primitiva fique até o fim 
como moléstia fundamental e a que lhe succedeu como 
moléstia secundaria ou pura complicação. 

É pelos symptomas locaes descriptos que de ordi
nário começa a angioleucite de mediana intensidade; se 
todavia desde o começo ella attinge maiores proporções, 
aos symptomas locaes succedem ou em concomitencia ou 
em seguida os symptomas geraes, que só precedem os 
primeiros nos casos de grande intensidade ou de indole 
grave. Estes symptomas geraes são os de quasi todas as 
phlegmasias, arrepios iniciaes, erráticos, intermittentes, 
febre, sede, augmento da temperatura, conspurcação da 
lingua, nauseas, agitação geral, insomnia, e raras vezes, 
delirio. Este mixto de symptomas corresponde á inflam
mação propriamente dita e á infecção do sangue; assim, 
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o calor, a febre, a sede, etc., pertencera ú primeira; os 
arrepios, as nauseas, o estado da lingua, a agitação, á 
segunda. 

Os symptomas próprios da intoxicação do sangue 
pela introducção de liquidos alterados na circulação lym-
phatica são ao principio pouco intensos e morosos, nos 
casos mais graves, porém, veem-sepredominar para o 
fim da moléstia, circumstancia em que a angioleueite dif
fère das outras inflamtnações vasculares. Todavia, se nos 
recordarmos que a circulação lympathica é muito mais 
morosa pela falta já referida d'orgao central propulsor, 
e além d'isso pela complexidade e grande numero dos va
sos lymphaticos e das suas anastomoses, bem como pelo 
estorvo que offerece a interposição dos ganglios lympha
ticos, ver-se-ha que os liquidos morbificos que circulam 
n'esses vasos tem de percorrer com muita morosidade 
toda a grande extensão do systema lymphatico, de se 
achar em contacto com elementos que podem modifical-os 
de modo que só muito tarde poderão entrar na torrente 
circulatória geral; circumstancias estas que são de todo 
o ponto différentes nas outras inflammações vasculares, 
como acontece por exemplo na phlébite. Esta maneira de 
explicar a diversidade no modo de manifestação da inta-
xicação do sangue na angioleueite e nas outras inflam
mações vasculares é a de Velpeau, e parece ser verda
deira, ou pelo menos verosímil. 
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Marcha e terminação. 

A angioleucite segue de ordinário uma marcha fran
camente aguda, ou ella caminhe para a resolução, que é 
a terminação mais frequente, ou para qualquer outro 
modo de terminação. Esta é a marcha geral dá inflam-
maçâo, todavia em certos casos, e estes são os mais gra
ves, apresenta esta na sua marcha grandes variantes que 
podem ser devidas, ou á natureza da inflammação ou a 
circumstancias individuaes, como são as dependentes de 
condições de temperamento, idade, constituição, estado 
hygienico, etc. Os caracteres especiaes da marcha em 
cada modo de terminação serão apontados quando d'el-
las se tratar. 

A angioleucite pôde na sua marcha ser acompa
nhada de complicações. Estas podem depender já de 
circumstancias inhérentes á causa, como nas angioleuci-
tes de causa séptica, e nas de qualquer outra causa gra
v e r a de circumstancias provocadas pela mesma angio
leucite, taes como a erysipela e o phlegmão diffuso que 
parecem ser as complicações mais frequentes e mais gra
ves. N'estes casos, porém, a angioleucite não imprime a 
estas inflammações um caracter-especial. 

A duração da angioleucite é variável, e está su
bordinada ao modo de terminação, podendo modificai-a 
para mais ou para menos uma multidão de circum-
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stancias, parte das quaes já foram ennumeradas, tacs 
como a causa, as condições individuaes, as circumstan-
cias hygienicas, etc., todavia na generalidade dos casos 
a resolução tem sido observada do quarto ao decimo 

dia; a suppuração aos dez dias, ás vezes aos quinze 
(Velpeau); a morte do oitavo ao vigésimo dia; a indu-
ração que caractérisa a chronicidade aos trinta dias. De 
resto, como fica apontado, nada authorisa determinações 
de tempo fixas e mathematicas, como acontece com to
das as moléstias. 

Varias são as terminações da angioleucite, das quaes 
as principaes já foram mencionadas. Em geral, diz Vel
peau, as quatro terminações clássicas das inflammações 
são possíveis na angioleucite; a resolução, a suppuração, 
a gangrena, a induração, a passagem ao estado chronico 
e a morte. 

Á resolução é d'estas a mais frequente principalmen
te quando se atalha o mal em começo e se sujeita a um 
tratamento conveniente, quando é superficial e occupa 
vasos pouco importantes e em pequeno numero, ou quan
do emfim a causa e as condições do individuo não são 
graves. N'este caso, os* symptomas geraes, se chegarão a 
manifestar-se, ficam estacionários, e diminuem gradual
mente de intensidade, os symptomas locaes depois de es
tacionarem seguem igualmente uma marcha inversa á da 
sua apparição; assim, na lymphangite superficial, as su-
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perfides rubras dividem-se em placas reunidas por gru
pos de lymphaticos, estas placas são substituídas por re
des, á qual succedem strias que desapparecendo deixara 
á pelle a sua côr normal depois de cabida a epiderme. 
Quasi simultaneamente a dôr e o calor desapparecem; os 
ganglios lymphaticos, todavia, não diminuem de volume 
e não deixam de manifestar dôr senão passados alguns 
dias, sendo n'elles a resolução mais lenta. Na lymphan
gite profunda é a dôr que primeiro desapparece, depois 
o infareto ganglionar e finalmente o oedema da região. 

A suppuração encontra-se com frequência na clini
ca, porque o medico raras vezes é chamado para os ca
sos simples e pouco intensos nos quaes ella não se obser
va. A suppuração pôde presuppôr-se quando a angioleu-
cite apresenta desde o começo grande intensidade e no
tável resistência á therapeutica e quando grande nume
ro de placas rubras procuram agregar-se cobrindo a re
gião doente, e deixando entrever debaixo d'ellas núcleos 
dolorosos com certa espessura. A suppuração pode apre-
sentar-se debaixo de duas formas no estado de infiltra
ção ou em collecções—; no primeiro caso o pus infiltra-
se debaixo das strias rubras, entre as camadas muscu
lares ao longo e em volta dos vasos sanguíneos. Este 
estado pode dar logar nos casos de maior intensidade, 
a uma infiltração purulenta da derme que toma então 
um aspecto erysipelatoso, œdemacia-se a distancia e em 
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seguida cahe era largos pedaços mortificados, podendo 
dar logar á morte se houver symptomas geraes conco-
naittantes graves. As collecçSes purulentas que consti
tuem a outra forma mostram-se mais particularmente 
sob as placas, de modo que umas após outras se vão 
convertendo em depósitos purulentos, que tomam a for
ma de um abscesso propriamente dito ou de camadas 
concretas diffusas e estiradas. A fluctuação n'estes ab
scessos manifesta-se tarde e quando abertas dão uma 
quantidade de pus muito maior que o seu volume nos 
faria suppôr. E' raro apresentar-se um abscesso único, 
antes o seu numero é crescido, não cominunicando un8 
com os outros. O seu interior não apresenta pregas nem 
septos, o pus que conteem é em geral fluido e pouco 
concentrado, por isso se vasam depressa e depressa ci-
catrisam. 

N'algumas pessoas o pus é mesmo lactescente ou 
sero-albnminoso, mostrando similhança com o dos ab
scessos de natureza escrophulosa. A falta de communi-
cação entre estes abscessos não tem sido por emquanto 
explicada de um modo satisfactorio. 

A terminação da angioleucite por induracção sem 
o intermédio da suppuração é rara. Em virtude d'isto 

e do estado pouco adiantado da scieneia n'este ponto, o 
seu estudo é muito incompleto, tem-se comtudo verifica
do nos casos observados, que a lympha retida e infiltra-
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da nas suas malhas cellulares se acka pouco alterada 
tendendo a combinar-se com os tecidos propriamente 
taes, que intumesce e hypertrophia transformando-os em 
massas lardaceas. Este estudo anda ligado ao das hy-
pertrophias tegumentares do systema connectivo e ao de 
certas moléstias da pelle como a elephantiasis e é ahi 
mais propria a occasião para o aprofundar. 

A gangrena não é uma terminação regular da an-
gioleucite, até alguns pathologistas a consideram antes 
uma complicação resultante do estado geral do doente : 
assim tem-se observado em crianças lymphaticas ou so-
rophulosas, em velhos, em indivíduos gastos e arruina
dos por excessos de qualquer natureza, etc. Todavia al
guns authores dizem tel-a observado, e Velpeau cita um 
caso de sua observação, em indivíduos apresentando as 
melhores condições possíveis; nos casos apontados por 
Velpeau, a gangrena foi precedida pela formação d'ab
scessos. 

A terminação pela morte pôde ter logar de mais de 
um modo, uma reacção inflammatoria muito violenta pó-
de-lhe dar logar, como acontece nos casos em que a ex
tensão da inflammação é grande e em que ha symptomas 
geraes graves, como delírio, nauseas, sede intensa etc. 
pode egualmente dar logar a ella a angioleucite profunda 
ameaçando uma abundante suppuração caso que termina 
ás vezes pela morte antes de se effectuai- esta principal-
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mente nos velhos e nos indivíduos enfraquecidos. 
Nos casos de suppuração a morte pode ter logar, 

como já foi dito, pela infiltração purulenta da derme com 
queda de grandes retalhos, ou pela abundância de focos 
purulentos consideráveis, formados pela repetição de suc-
cessivas inflammaçôes em différentes logares por forma 
que a excessiva secrecção de pus exhaure as forças do 
doente. A insufficiencia da nutrição, os desarranjos das 
vísceras, as alterações dos fluidos, as diarrheas incoercí
veis em parte devidas á abundância da suppuração con
tribuem para o mesmo resultado. 

A morte sobrevem egualmente nos casos em que se 
manifesta a gangrena, quando ella é extensa e quando tem 
a sua sede na proximidade de órgãos importantes ou n'es-
ses mesmos órgãos. N'estes casos suores irregulares, do
res, desarranjos do lado do peito, do ventre e da cabeça, 
são os phenomenos precursores da formação de focos pu
rulentos e gangrenosos em órgãos importantes, como ca
vidades serosas, vísceras, etc. 

Alguns authores faliam da terminação da angioleu-
cite pela infecção purulenta, pondo outros em duvida a 
possibilidade d'esta inflammação. Velpeau attribuindo to
dos os phenomenos pyogenicos a moléculas toxicas entra
das na torrente circulatória, diz que a moléstia não diffè
re da infecção purulenta operada pelo systema venoso. 

4 
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Este author parece ter encontrado com effeito abcessos 
metastaticos nos órgãos parenchymaticos. Cru veiller e 
Berard admittem, fundando-se em factos, que os ganglios 
formam um obstáculo poderoso á migração do pus, bas
tando elles para se opporem á sua mistura com o sangue. 

Ora as observações necroscopicas tem demonstrado 
a existência do pus além dos ganglios, nos vasos efferen-
tes e até no canal thoracico; sendo assim a introducção 
do pus no systema venoso é possivel e se attendermos a 
esta circumstancia não repugna á razão a infecção puru
lenta por via do systema lymphatico; todavia, diz Fol-
lin, é forçoso reconhecer que tal terminação é muito rara 
e que é á presença dos ganglios e ao obstáculo que offe-
recem á circulação do pus que è devida esta" feliz immu-
nidade. Segundo o,mesmo pathologista nos casos citados 
por Velpeau em que appareceram os abcessos metasta
ticos não foi examinado o estado das veias. 

Por tudo que temos visto até aqui vemos a verdade 
da observação feita no começo d'esté trabalho sobre a 
complexidade da angioleucite. Na angioleucite franca e 
superficial, de causa externa, predomina com exclusão 
d'outro o elemento inflammatorio. Mas d'esta espécie á 
inflammação profunda, á que é devida a uma causa gra
ve, quer inhérente ao organismo, quer exterior, mas que 
exerceu a sua acção profundamente, como as angioleu-



— 51 — 

cites secundarias devidas a lesões orgânicas, as angioleu-
cites sépticas etc., é bem grande a distancia. Assim para 
fixarmos a natureza da angioleucite temos de recorrer 
não só ao elemento inflaramatorio, mas também ás condi
ções etiológicas de toda a sorte, debaixo das quaes se de
senvolveu e que lhe imprimem um caracter especial. 

Diagnostico 

Apezar dos caracteres apontados em mais d'um lo-
gar n'este trabalho e que fixam o conhecimento da an
gioleucite, convém para estabelecer o seu diagnostico com-
paral-a com outras moléstias que teem caracteres simi-
lhantes e que podem induzir em erro por parecerem com
muns. Devemos pois estudar o diagnostico differencial da 
angioleucite; porque ha, com effeito, diz Velpeau, quatro 
ou cinco inflammações em pathologia externa que teem 
entre si numerosos pontos de contacto, e que nunca ti
nham sido bem differenciadas antes do nosso século, e 
que são até tão difficies de isolar na symptomatologia que 
um grande numero de clinicos as confundem ainda todos 
os dias; taes são o phlegmão, diffuso ou circumscripto, 
a phlébite, a erysipela, e o erythema.—Follin estabelece 
à priori, que ha um symptoma constante e cuja apparição 
pouco tarda na angioleucite—a saber, a intumescência do
lorosa dos ganglios lymphaticos correspondentes aos va-
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não existe ou pelo menos se não encontra com tanta in
tensidade nas outras inflammações apontadas. Quando 
este symptoma apparece n'ellas é um signal de complica
ção d'angioleucite. 

A phlébite desenvolve-se ainda debaixo das mes
mas causas e das mesmas influencias, todavia a sua mar
cha e os seus symptomas só em parte se assemelham aos 
da angioleucite. Assim na phlébite o rubor é mais recti
líneo e menos irregular, apresentando-se debaixo da for
ma de fitas largas e menos encruzadas, seguindo o traje
cto d'uma veia que se desenha sob a forma d'um cordão 
cylindroide, móbil, duro, doloroso e de grande volume 
relativamente, chegando ás vezes a attingir a grossura 
d'um dedo; o oedema sobrevem mais rapidamente e é 
mais considerável. A suppuração é mais prompta, e os 
abcessos em menor numero seguem o caminho da veia, 
dando menos pus do que seriamos levados a suppôr pela 
sua apparencia externa, sendo o liquido que conteem de 
cor de borra de vinho, como que misturado de sangue 
decomposto. 

A dôr é menos viva e mais pesada, os accidentes 
geraes mais adynamicos do que inflammatories, manifes-
tam-se mais tarde, o pulso é mais pequeno e mais des
igual.—A resolução da phlébite é mais fácil antes ou de
pois da suppuração; o doente ou suecumbe ou se resta-
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belece muito mais promptamente do que na angioleucite, 
e a infecção purulenta manifesta-se mais promptamente. 
Todavia, apezar do que fica exposto, pondera Velpeau, 
debalde procuraríamos isolar d'um modo absoluto e por 
meio de linhas ou limites perfeitamente distinctos estas 
duas inflammações, pois que facilmente se complicam e 
são idênticas pela sua causa, pelo seu mecanismo e pela 
sua terminação. 

Com a erysipela tem a angioleucite alguns pontos 
de contacto, comtudo na erysipela não ha strias rosadas, 
nem redes vasculares, nem placas disseminadas e separa
das por espaços sãos, nem ha relação com o trajecto co
nhecido dos vasos lymphaticos. A inflammação da ery
sipela parece marchar das camadas suporficiaes para as 
profundas, apresenta a intumescência igual e puramente 
cutanea sem ser distribuída em massas ou em núcleos co
mo na angioleucite. A marcha da erysipela é mais rá
pida, a sua natureza é ambulante, apparecendo successi-
vamente em pontos différentes sem ter a forma de faxa, 
apresenta os bordos do rubor salientes e afestoados, limi-
tando-a perfeitamente e constituindo o caracter typico e 
peculiar da erysipela. N'esta o rubor é tão vivo e ás ve
zes mais vivo ainda nos bordos do que no centro aconte
cendo o contrario na angioleucite. 

Alguns pathologistas e d'estes é Follin affirmant que 
na erysipela os ganglios lymphaticos se intumescem e se 
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tornam dolorosos logo desde o começo, todavia parece 
hoje verificado que tal phenomeno se não dá a não ser 
tios casos em que ha complicação d'angioleucite que pôde 
conservar-se latente ainda meamo quando a erysipela se 
manifesta. 

O phlegmao circumscripto distingue-se facilmente 
da inflammação dos lymphaticos. A sua forma limitada, 
as dores pulsativas que origina, a elevação de tempera
tura, o relevo da pelle, a regularidade da massa, a falta 
de strias ou placas, a falta de symptomas geraes, e o 
perfeito estado dos ganglios são caracteres que raras ve
zes induzem em erro. 

A angioleucite djstingue-se ainda facilmente do 
phlegmao diffuso. Este tem a sua sede primitiva e única 
no tecido conjunctivo, sem comprometter nenhum systema 
vascular, estende-se gradualmente sem deixar intervallo 
são desde o seu ponto de partida até á sua terminação, 
sem apresentar placas, núcleos ou fitas, só por excepção 
e no seu ultimo período affecta os ganglios da visinhan-
ça. A suppuração é prompta, fluida, lactescente, abun
dante e acompanhada da mortificação do tecido cellular. 
Os accidentes geraes são brandos antes da formação do 
pus, excepto no phlegmao diffuso de largas dimensões; 
manifestam-se comtudo com rapidez e gravidade chega
do aquelle período. 

O erythema simples, como inflammação leve da 
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pelle ou da camada subcutânea superficial, sem núcleos, 
nem strias, nem placas, distingue-se facilmente da an-
gioleucite. 

Não acontece assim com o erythema nodoso, que 
manifestando-se por placas e sendo precedido d'um leve 
movimento febril pôde apresentar confusão; todavia o ru
bor d'essas placas é mais vivo do que na angioleucite, 
são mais salientes e estão bem limitados por um rebordo 
distincto, não se ligam entre si pjr strias e apresentam 
uma leve fluctuação. A dor n'ellas é menor, a sua posi
ção é superficial, a sua evolução é muito mais rápida e 
a sua duração mais curta, o seu desapparecimento é re
pentino sem deixarem vestígios, não apresentam acci
dentes geraes nem engorgitainento ganglionar. 

Prognostico 

Prende com estas considerações e n'ellas vae até 
certo ponto implicitamente iuvolvido o prognostico. Este 
pôde ser benigno ou grave. A angioleucite superficial é 
em quasi todos os casos de prognostico favorável, a não 
ser que pela sua exaggerada extensão tenha dado logar 
a uma reacção intensa, ou que a falta de um tratamento 
conveniente ou más condições hygienicas ou individuaes 
tenham impedido a sua resolução. A angioleucite pro
funda, principalmente se existe perto de uma articulação, 
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de uma cavidade serosa ou de um órgão importante é 
de prognostico mais grave.—A angioleucite dita espon* 
tanea, que depende de causa orgânica ou sptica, a que 
se manifesta nos velhos e no meio de más condições hy-
gienicas, constitue um accidente gravíssimo. São tantas 
as circumstancias qUe podem aggravar a angioleucite ou 
determinada para mal que não pôde á priori formular-se 
em geral o seu prognostico, os elementos para formular 
este prognostico em cada caso especial acham-se no que 
ficou dito na etiologia, symptomatologia e anatomia pa* 
thologica d'esta moléstia. 

TRATAMENTO 

Para completar este trabalho resta-nos fallar do 
tratamento, fim ultimo e Único de todos os cuidados, es
forços e estudos na Medicina, e sem o qual se torna inu
til o resto. O tratamento de todas as moléstias tem uma 
base única e fixa, que é a indicação, e sem a qUal elle é 
impossivel. A indicação fundando-se não só no conheci
mento da doença e da relação que existe entre ella e os 
meios therapeUticos de que a sciencia dispõe para a com* 
bater; mas ainda no conhecimento do doente e das cir* 
cumstancias de todo o género que o cercam, está claro que 
não podemos indicar um tratamento especial para cada 
caso, podendo nós apenas apontar os meios geraes que 
aproveitam na generalidade dos casos. 
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Como a ángioleucite apezaí de moléstia local tem 
symptomas geraes próprios e complicações e alterações 
já primitivas, já secundarias da economia, devemos divi
dir o seu tratamento em local e geral. 

No tratamento local um meio que desde logo se 
pôde apresentar ao espirito quando se trata de uma mo
léstia inflammatoria e local são as emissões sanguíneas. 
Effectivamente na ángioleucite de alguma intensidade e 
extensão as sanguesugas, applicadas no começo e princi
palmente quando existirem ameaças de phlegmão, ou 
quando as placas rubras forem extensas e grossas, po
dem prestar grandes auxílios e mesmo resolver a molés
tia. O mesmo se pôde dizer da sangria nos casos de in
divíduos novos, fortes e em boas condições bygienicas. 
E porém essencial observar que passado o primeiro pe
ríodo, logo que se manifestam princípios de suppuração 
este meio é não só inutil, mas mesmo prejudicial, o mes
mo acontece com a ángioleucite de causa séptica, ou quan
do a reacção é pequena ou quando as condições que cer
cam o doente são más. Follin recommenda com muito 
cuidado que a applicação das sanguesugas seja feita so
bre os ganglios a que vão dar os vasos inflammados o 
não sobre estes mesmos vasos, pois que as pequenas fe
ridas que produzem constituem uma nova causa de irri
tação. 

Como applicaçõcs locaes estão registrados na the-
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rapeutica da angioleucite além de toda a espécie de 
emollientes líquidos e semilíquidos, a pommada mercu
rial, a agua fria, a compressão, os vesicatórios, e as in
cisões. Aqui, como em todos os casos, apezar da effica-
cidade indisputável d'estes meios que serão em seguida 
analysados, occupa o primeiro logar a indicação. Assim 
tendo sido a angioleucite produzida por uma causa local, 
Uma ferida, uma escoriação, uma lesão qualquer apre
ciável, é mister antes de tudo tratar d'essa cansa inicial 
e primitiva, variando o seu tratamento segundo a sua 
natureza; em seguida, ou desde logo nos casos em que 
esta causa não existe, devemos recorrer aos meios tópi
cos da angioleucite propriamente tal. 

No começo, e nas angioleucites de pouca impor>-
tancia os epithemas emollientes; são convenientes e são 
geralmente empregados, taes como as cataplasmas de li
nhaça, as compressas embebidas cm decoctos emollien
tes como de sabugueiro, de malvas, etc. 

As applicações de pommada mercurial são um meio 
tópico da maior importância. Velpeau que parece ter in
troduzido na pratica o seu uso, diz que é este tópico in
comparavelmente superior a qualquer outro, sendo o que 
é capaz de resolver a angioleucite no menor espaço de 
tempo. Deve, porém ser applicado desde o primeiro pe
ríodo, esta applicação faz n'um grande numero de casos 
com que a angioleucite não chegue á suppuração, poden-



- 59 — 

do acontecer comtudo que a não empeça. Este meio tem 
ainda uma incontestável vantagem contra todos os acci
dentes inflammatorios que podem complicar a innamma-
ção. 

A agua fria empregada em irrigações continuas 
ou em compressas que se renovam a cada momento, 
constitue um meio que se tem empregado ultimamente 
com bastante frequência. Velpeau diz que tal meio lhe 
tem parecido mais nocivo do que util; Follin comtudo, 
diz que tal meio não foi ainda até hoje empregado de 
um modo regular. E ' possível e mesmo provável que 
em alguns casos, principalmente nos mais simples e mais 
francos, este meio aproveite, calmando a dor e auxilian
do a resolução. 

A compressão é hoje em geral abandonada; uma 
compressão feita de um modo regalar e methodico é um 
óptimo resolutivo nas inflammaçÕes subcutâneas no seu 
começo; mas na angioleUcite, posto que ella se possa fa
zer no começo da doença, o trabalho occasiona a cada 
passo mudanças de consistência, forma e volume de tal 
modo que se torna impossível a regularidade d'essa com
pressão sobre todas as regiões e sobre todos os tecidos, 
circumstahcia essencial e indispensável sem a qual este 
meio não pôde aproveitar. Ainda assim passado o pri
meiro periodo pôde ter a vantagem de reduzir o volume 
dos abcessos, combater os empastamentos e intume-
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scencias; subordinada porém á condição de não causar 
dôr ou irritação pela sua má applicação. 

Os vesicatórios volantes, introduzidos na pratica 
por Velpeau, deram a este insigne cirurgião excellentes 
resultados em muitos casos d'angioleueite. Em alguns 
casos conseguiu este pratico eminente resolver a angio-
leucite, no principio antes do fim da primeira semana. 
A acção dos vesicatórios, segundo este author, limita-se 
a apressar ou decidir uma suppuração ou resolução até 
então incerta, quando se applicam no ponto culminante 
das massas indurecidas. Na angioleucite, como nos outros 
casos em que se empregam, os vesicatórios tem a dupla 
qualidade preciosa de promover a resolução se ella ain
da é possível, e de provocar a formação dos focos pu
rulentos se são inevitáveis. 

As incisões é ainda as puncções parecem ter sido 
empregadas primeiro por Dobson com o fim de fazer 
abortar a suppuração, todavia não se tem com ellas con
seguido este fim na angioleucite. Velpeau diz tel-as usa
do com alguma vantagem nos casos de complicação de 
phlegmão ou applicadas aos núcleos francamente inflam
matories da angioleucite. Nos casos em que se estabele
ce a suppuração e em que existem abcessos, as incisões 
são sempre indispensáveis; nem deve haver hesitação ou 
demora em pratical-as attento o prejuízo que poderia 
causar a retenção do pus. 
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Tal é o tratamento local da angioleucite franca, as 
complicações, porém, que frequentes vezes se dão n'esta 
inflammação podem exigir tratamento especial ou modi
ficar n'alguns pontos o tratamento próprio tanto quanto 
ellas exigirem; ainda assim Velpeau estabelece que, den
tro dos limites do tratamento tópico da angioleucite, nos 
casos de erysipela complicando esta moléstia devem pre-
ferir-se as applicações mercuriaes, os vesicatórios e as 
compressas emollientes ou laudanisadas, devendo o trata
mento da erysipela ser o predominante se ella se apre
sentar com intensidade; se a phlébite for a compli
cação ainda o uso da pommada mercurial deve ser o 
preferido, juntamente com a compressão e os vesicató
rios, evitando-se as emissões sanguíneas e o uso do bis
touri; se fôr o phlegmão que complique a angioleucite o 
tratamento abrangerá segundo os casos a totalidade dos 
meios, sanguesugas, pommada mercurial, tópicos emol
lientes, nos casos possíveis a compressão e os vesicató
rios. 

Se a angioleucite sobrevem como complicação de 
qualquer das inflammações referidas é ás sanguesugas nas 
regiões dos ganglios e ás incisões nos núcleos e focos que 
se deve recorrer, evitando a compressão e os vesicatórios. 
Nas angioleucites sépticas os vesicatórios devem ser pre
feridos, sendo egualmente da maior utilidade o emprego 
da cauterisação quando feita a tempo. De resto devemos 
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repetir que tudo fica subordinado á indicação pois que to
dos os différentes recursos enumerados são bons ou máos 
conforme forem ou não applicados a propósito. 

G tratamento local pôde bastar para os casos mais 
simples e menos graves, todavia é precizo muitas vezes 
intervir com um tratamento geral. Nos casos d'alguma 
intensidade é de grande utilidade o uso dos purgantes; 
quando do lado do apparelho digestivo apparecem sym-
ptomas que indicam a alteração das suas funcções tão 
importantes n'uma moléstia que em muitos casos extenua 
o organismo pela suppuração prolongada, devemo-nos es
forçar por manter na sua integridade a funcção nutritiva 
pelo meio dos tónicos amargos taes como a infusão de 
gentiana, de quina de quassia, etc.; ao mesmo tempo e 
pelas mesmas razões a alimentação deve merecer-nos 
uma attenção especial, devendo ser administrada em 
quantidade sufficiente e de natureza substancial, o uso do 
vinho ou de qualquer outra bebida similhante é egual-
mente proveitoso. 

A medicação tónica occupa um logar importante na 
therapeutica da angioleucite, seja qual fôr a natureza 
d'esta inflammação, como doença que affecta as forças 
radicaes do organismo que é preciso por todos os modos 
conservar e levantar. 

Para as angioleucites sépticas, os antiputridos ge-
raes de toda a espécie, os tónicos diffusiveis, as poções 
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antispasmodicas, ethereas, alcoólicas, quinadas, etc. de
vem ser aproveitadas e empregadas com insistência. 

Para os casos, felizmente raros d'infecçao purulen
ta serão de grande recurso a medicação antiseptica geral 
apropriada e certos medicamentos especiaes taes como a 
alcoolatura d'aconito, o perchlorureto de ferro, os deco-
ctos de quina, o vinho, etc.; juntos a uma boa alimenta
ção e aos tónicos radieaes. 

FIM. 



PROPOSIÇÕES 

Anatomia .—Os elementos do corpo humano não 
derivam todos de cellulas. 

P h y s i o l o g i a . — O único fim da camada muscu
lar das artérias é accomodar a capacidade do systema 
circulatório á quantidade de sangue em circulação. 

M a t e r i a m e d i c a . — A quina e o seu alcalóide 
não são específicos das moléstias intermittentes. 

P a t h o l o g i a i n t e r n a . — O cancro deve-se con
siderar como uma moléstia curavel. 

O p e r a ç õ e s . — A laqueção da aorta deve ser pra
ticada em certos casos. 

Anatomia pathoiogica.— Admittimos a spe-
cificidade da cellula cancrosa. 

P a r t o s . — E ' impossível resolver de um modo 
perfeito a questão da escolha entre a operação cesariana 
e a embryotomia. 

P a t h o l o g i a geral.—Não ha moléstias specifi-
cas mas ha antes specificidade nas moléstias. 

H y g i e n e . — A ventilação insufficiente é causa de 
muitas doenças e contribue poderosamente para augmen-
tar os algarismos da mortalidade. 

Appiovada. Pôde imprimir-se. 
Dr. Osório. O Conselheiro Director 

Cu at a Leite. 
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