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Há alguns anos que a literatura mé
dica de todos os países vem divulgando 
um síndroma clínico geralmente designado 
pelo nome de doença de Hodgkin, que não 
é mais do que a exteriorização duma afec
ção extremamente maligna do sistema lin
fático. 

Conquanto só há pouco se tenha come
çado a divulgar este síndroma, não se pode 
dizer que se trate de uma doença nova, 
pois já em 1832 Hodgkin apresentou uma 
memória descritiva de sete casos da mesma 
doença, cuja expressão sintomática con
sistia essencialmente em adenopatias gene-
ralisadas sem tendência para a supuração 
e esplenomegalia moderada, terminando 
por caquexia. 

E certo que o atraso dos estudos 
hematológicos nessa época o inibiu de 
concluir que o síndroma adenopatias múl
tiplas com ou sem participação do baço 
podia pertencer a afecções muito dife
rentes. 

Hoje o síndroma de Hodgkin está 
ligado a um dos variados estados linfa-
dénicos aleucémicos com características 
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clínicas e histológicas definidas, embora 
susceptíveis de grande variação. 

O estudo das leucemias e aleucemias 
só foi possível depois da inauguração da 
hematologia microscópica por Virchow, 
em 1845, que o havia de conduzir depois 
à descoberta da leucemia. 

Em 1856, autores ingleses e alemães 
demonstraram a possível existência de 
hipertrofias ganglionares simples sem au
mento do número de leucócitos — pseudo-
leucemia de Wunderlich e de Conheim. 

Pouco depois, em 1864, Virchow descre
veu o linfosarcoma, e o grande Trousseau, 
reunindo diferentes casos de poliadenopa-
tias sem concomitantes alterações leucé-
micas do sangue, fazendo-se acompanhar 
muitas vezes de esplenomegalia e sempre 
de anemia, profere a sua magistral lição 
sobre a adenia, que definiu: «Hipertrofia 
simples dos gânglios linfáticos superficiais 
e profundos, aparecimento de produções 
linfáticas em diferentes órgãos análogas 
às que se encontram na leucemia, mas 
sem que haja aumento do número de 
glóbulos brancos do sangue». 

Esta definição frisa o carácter aleucé-
mico da afecção. 

Mas uma grande confusão persistiu 
sobre os estados aleucémicos, reconhecem 
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do-se que a poliadenopatia generalizada, 
sem leucemia, podia ser a expressão de 
estados mórbidos diferentes. A própria tu
berculose ganglionar permanecia no grupo 
de onde foi afastada pelos trabalhos de 
Sabrazès e Duclion que a individualizaram 
como entidade mórbida definida. 

A doença de Hodgkin continuou sem 
definição própria até que os trabalhos de 
Benda, Ziegler, Paltanf e principalmente 
os de Sternberg conseguiram, com as suas 
descobertas no campo histológico, dar lugar 
a que os clínicos divulgassem o nome de 
Hodgkin, que ligaram ao sindroma clínico 
por que se traduz clinicamente a linfogra-
nulomatose maligna. 

Em 1898, Sternberg conseguiu separar 
dos outros estados mórbidos aleucémicos 
uma entidade com características histo
lógicas próprias e que, clinicamente, se 
aproximava das descrições de Hodgkin e 
de Trousseau. Impressionado pela seme
lhança entre as lesões histológicas desta 
afecção com as da tuberculose ganglionar, 
emitiu a opinião de que se devia tratar « de 
uma modalidade reaccional especial do te
cido linfoide ao virus tuberculoso». 

O desarranjo histológico dos gânglios 
caracteriza-se por um polimorfismo celu
lar acentuado e pela presença de células 
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gigantes com um núcleo mulfcilobado, mas 
podendo apresentar de um a cinco nú
cleos. Estas células, designadas células de 
Sternberg, distinguem-se facilmente das 
células de Langhans. 

Paltauf e Sternberg acharam o aspecto 
do tecido linfático nesta afecção muito 
idêntico ao do tecido de granulação, pelo 
que designaram o processo mórbido de 
granalomatose ou de linfogranulomatose, ao 
qual Benda acrescentou o qualificativo de 
maligna. Os alemães designam a afecção 
granuloma maligno. 

Os clínicos acompanharam os histopa-
tologistas no estudo da afecção, tendo 
chegado a concluir que o sindroma clínico 
correspondente à linfo-granulomatose se 
aproxima do descrito por Hodgkin em 
1832, e que Trousseau ampliou alguns 
anos mais tarde, como vimos. 

Desde então começaram a aparecer 
pela literatura médica diferentes comu
nicações, em que se vêem indistintamente 
as designações da doença de Hodgkin e 
de linfogranulomatose maligna, como si
nónimos, referindo-se a primeira ã ana
tomia patológica e a segunda ao aspecto 
clínico da mesma doença. 

Não se julgue, porém, que a confusão 
terminou. A célula de Sternberg, dada 



[ 2 3 ] 

como patognomónica da afecção, não se 
consegue evidenciar em muitos casos, es
tando a sua pesquisa dependente da idade 
da doença. 

Ela só se nota geralmente no seu 
estádio último de evolução, isto é, nas 
formas avançadas do processo mórbido 
e ainda então é difícil, mesmo impossível 
por vezes, reconhecêla. As alterações his
tológicas variam extremamente com a evo
lução do mal, o que deu origem âs mais 
desencontradas opiniões. 

Os clínicos aceitaram e divulgaram o 
síndroma de Hodgkin, cuja etiologia per
manece em litígio, como veremos. 

■ * * 

Tratase duma afecção pouco fre
quente, que poucas vezes tem sido des
crita entre nós. 

A sua raridade é tomada à conta da 
impossibilidade, por vezes, de a diagnos
ticar por processos meramente clínicos, 
dado o seu polimorfismo sintomático, que 
é condicionado, evidentemente, pelas dife
rentes formas que pode revestir. 



[ 2 4 ] 

Quantos síndromas mediastinals nâo 
terão sido tomados como a exteriorização 
de adenopatias traqueobrônquicas banais, 
vindo a autópsia e exames histológicos a 
revelar que, muitas vezes, tais adenopatias 
oferecem um aspecto e uma malignidade 
que obrigam a pensar na doença de 
Hodgkin ! 

Entre nós alguns casos toem aparecido. 
Percorrendo o arquivo da 2.a Clínica 

Médica referente ao período que vai de 
1912 a 1924, isto é, desde que o Snr. 
Prof. Tiago de Almeida vem fazendo ar
quivar os boletins de todos os doentes 
que passam por este Serviço Clínico, 
alguns casos vi registados. 

Um apareceu em 1915 e apresentou 
de notável a maneira como cedeu ã tera
pêutica instituída. Assim, sendo o número 
de glóbulos rubros por mm. c. de 1.600.000 
e a percentagem de hemoglobina sanguínea 
de 37 %» sob a acção do tratamento estes 
números passaram em poucos meses, res
pectivamente, para 5.864.000 e 72 %, me
lhorando extraordinariamente o estado 
geral do doente. 

Em Agosto de 1922, apareceu um 
outro caso que vem descrito pelo ilustre 
2.° assistente de Clínica Médica Dr. Albino 
dos Santos no 1.° volume dos «Arquivos 
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de Clínica Médica», publicado quando do 
1.° centenário da nossa Faculdade. 

Em Janeiro de 1924, quando frequen
távamos o 4.° ano, apareceu na Enferma
ria n.° 3 um doente portador do síndroma 
clínico de Hodgkin, revelando o exame 
microscópico de um gânglio lesões granu-
lomatosas típicas com células de Sternberg. 
O Dr. Gonçalves de Azevedo estudou-o con
juntamente com um outro caso. 

Em Lisboa, Mário Moreira em 1920 
estudou dois casos desta doença na sua 
tese de doutoramento. Antes disso, porém, 
o Prof. Pulido Valente, havia dissertado 
sobre a doença de Hodgkin numa das 
suas lições de concurso. 

Nada mais encontrei na literatura mé
dica nacional referente a este assunto. 



Caso clínico 



Em 16 de Outubro de 1925, entrou 
para a Enfermaria n.° 4 (Sala de S. José) 
o doente Álvaro A., de 15 anos de idade, 
solteiro, alfaiate, natural do Porto. 

O motivo da entrada foi uma forte 
cólica abdominal, que o acometera na 
tarde da véspera e que só se dissipou 
depois de aplicada a conveniente tera
pêutica. 

Ali permaneceu por alguns dias, tran
sitando em 27 do mesmo mês para o 
Serviço da 2.a Clínica Médica, por ser 
reputado portador de um padecimento 
digno de estudo, embora o doente se 
mostrasse disposto a regressar a casa e 
às suas ocupações, o que é importante 
frisar, dada a gravidade do seu estado, 
como veremos. 

Ao entrar na Clínica Médica oferecia 
a seguinte 

Sintomatologia 

Como sintomas gerais notava-se uma 
acentuada palidez da pele e das mucosas 
e ligeiro grau de emmagrecimento, sendo 
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o peso do doente, no acto de entrada, de 
38 quilogramas e a sua altura 1,47. Apre
sentava o apetite ligeiramente reduzido, 
fazendo as suas digestões normalmente. 
Cefaleias vesperais não constantes. 

Depois que entrou para o Hospital, 
sentiu-se astenizado. 

Ao exame objectivo ofereceu uma 
conformação normal, manchas cicatricials 
escuras pelos membros, principalmente 
pelos inferiores, onde se notaram algu
mas ulcerações, cujo aspecto permite pôr 
com segurança a hipótese de manifes
tações luéticas ; a maior dessas ulce
rações era de dimensões consideráveis 
(5 centímetros de comprido por 4 de 
largo) e localizou-se na união do terço 
inferior com o terço médio da face externa 
da perna esquerda. 

O que, porém, desde logo mais impres
sionou no exame objectivo do doente foi 
a existência de notáveis tumefacções dos 
gânglios linfáticos de todas as regiões 
ganglionares e até a presença de tume
facções em regiões onde normalmente se 
não procuram hipertrofias dos gânglios, 
isto é, em alguns dos espaços intercostais 
dos dois lados e na parte superior da face 
posterior do tórax. 

Os mais volumosos eram os gânglios 
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do pescoço que estava* quasi completa
mente circundado por massas ganglio
nares volumosas, bosseladas e arredon
dadas. 

Pela palpação veriftcou-se que estas 
tumefacções eram indolores e de uma 
renitência uniforme, embora não muito 
acentuada, renitência que verifiquei ser 
aproximadamente igual nos gânglios de 
todas as regiões. A pele suprajacente 
oferecia o aspecto normal e não aderia 
às massas ganglionares, que se deixavam 
mobilizar facilmente, conseguindo-se igual
mente individualizar os gânglios compo
nentes das massas tumorais, o que indi
cava a ausência de fenómenos de periade-
nite. É curioso notar que, quando procedi 
ao primeiro exame, o doente se queixava 
de fenómenos dolorosos expontâneos ao 
nível dos gânglios da região inguinal 
esquerda, facto de alta importância para 
o diagnóstico, como veremos. 

Os gânglios epitrocleanos também esta
vam hipertrofiados. 

As massas ganglionares mais volu
mosas eram as das regiões cervicais, que 
proporcionavam à fisionomia do doente 
um aspecto bizarro, e as do lado esquerdo 
apresentavam-se sensivelmente mais volu
mosas do que as do lado oposto. 
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Mas nem só os gânglios das regiões 
superficiais estavam tocados. Estavam-no 
também os do mediastino, responsáveis 
pela sintomatologia torácica. 

A temperatura do doente oscilava 
entre 38° e 39°, como se pode verificar 
pela leitura dos gráficos. 

Aparelho respiratório. Pontada ligeira ao 
nível da base do hemitórax esquerdo. 
Tosse pouco frequente com expectoração 
mucosa. 

A auscultação revelou uma acentuadís
sima rudeza respiratória junto dos dois 
bordos do esterno e sinais reveladores de 
um ligeiro fenómeno congestivo nas duas 
bases, mais acentuado na esquerda. 

O exame radioscópico revelou a pre
sença de sombras extensas ao nível do 
mediastino e de sombras menos conside
ráveis nas regiões hilares. 

Aparelho cárdio-vascular. Taquicard ia 
ligeira (90 pulsações por minuto), sendo 
normais as restantes qualidades do pulso. 

Tensões igualmente normais: 14 de 
T. M. e 7,5 de T. m., avaliadas pelo Pachon. 

A auscultação traduziu um ligeiro 
sopro sistólico aórtico e o segundo ruído 
aórtico fortemente batido. 
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Sistema nervoso — normal. 
A área de tnacissez esplénica estava 

ligeiramente aumentada. 
A de macisses hepática era normal. 

História e evolução da doença 

Há pouco mais de três anos, começou 
a notar o desenvolvimento lento e pro
gressivo de uma tumefacção ao nível da 
região inguinal esquerda, tumefacção in
dolor, expontàneamente, e à pressão. Não 
ligou importância ao caso, visto que o 
seu estado geral era bom, permitindo-lhe 
entregar-se â sua aprendizagem de alfaiate. 

De vez em quando, porém, notava 
que esta tumefacção aumentava sensivel
mente de volume e se tornava ligeira
mente dolorosa, bem como a pele da 
região, durando estes fenómenos inflama
tórios alguns dias, passados os (mais desa
pareciam, retomando a pele os seus cara
cteres normais e a massa ganglionar as 
anteriores dimensões. 

Não se sentia febril. Recorreu ao 
médico, que tomou estes fenómenos à 
conta de perturbações de ordem sifilítica 
e aconselhou-o a continuar com o uso 
de xarope de Gibert e do iodeto de 
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potássio, do que costumava utilizar-se todos 
os anos. 

Cerca de um ano depois, começaram 
a tumefazer-se os gânglios da região axilar 
homóloga e, alguns meses mais tarde, os 
da região cervical esquerda. Tanto as 
tumefacções ganglionares axilares como as 
cervicais eram igualmente indolores, ex-
pontáneamente e ã pressão, deixavam-se 
mobilizar facilmente e, de vez em quando, 
ofereciam também isoladamente fenómenos 
inflamatórios com aumento sensível de 
volume. 

Os gânglios do pescoço eram muito 
mais volumosos que os das outras regiões. 

Há um ano começaram a hipertro-
fiar-se os gânglios cervicais direitos, se-
guindo-se, com intervalos irregulares, o 
ataque sucessivo dos gânglios das regiões 
axilar e inguinal do mesmo lado. 

Os gânglios da parede torácica e os 
epitrocleanos foram os últimos a mani-
festar-se, poucos meses antes do interna
mento do doente. Nos últimos meses o 
estado geral ressentiu-se sensivelmente 
com a generalização das adenopatias per
dendo o doente o apetite, sentindo-se 
astenizado e febril, principalmente durante 
os impulsos inflamatórios que se faziam 
sentir isoladamente, ora num grupo gan-
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glionar, ora noutro, e ímtica em diferentes 
grupos ganglionares ao mesmo tempo. 

0 doente não sentiu a necessidade 
de abandonar o trabalho durante esses 
impulsos inflamatórios nos dois primeiros 
anos da doença, começando a sentir-se 
astenizado e inibido de trabalhar nos 
últimos meses que antecederam o aci
dente que o levou a entrar para o Hospi
tal. O apetite começou a reduzir-se e, 
embora fizesse bem as digestões, o emma-
grecimento começou a progredir, embora 
pouco sensivelmente. 

Foi neste estado que deu entrada no 
Hospital, mercê da já mencionada inter-
corrência. 

Durante a permanência do doente no 
Serviço da 2.a Clínica Médica, podemos 
resumir a evolução da doença da seguinte 
maneira : 

Nos primeiros três meses a astenia e 
a anorexia fizerem ligeiros progressos, não 
se acentuando o emmagrecimento demasia
damente, porquanto a pesagem do doente 
acusou um peso pouco inferior ao da data 
da entrada. 

A anemia entrou de acentuar-se nos 
meses seguintes, como o demonstram não 
só a acentuação da palidez da pele e das 
mucosas, mas principalmente a análise 
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sanguínea que revelou uma acentuada 
baixa do número de glóbulos rubros e da 
taxa hemoglobínica do sangue. 

No princípio de Janeiro deste ano, o 
baço, que a princípio se não palpava, dei-
xava-se sentir nitidamente, ultrapassando 
cerca de dois centímetros o rebordo das 
últimas costelas. 

A área de macissez hepática perma
neceu normal e os sintomas torácicos 
conservaram-se no mesmo estado, apenas 
a tosse se foi corrigindo. 

Em onze do mesmo mês, foram al
vejados pela acção do radium, durante 
uma sessão de vinte e três horas, os gân-
glios cervicais, que se reduziram notavel
mente de volume em poucos dias, a ponto 
de em princípios de Fevereiro se não 
conseguir palpar senão gânglios de dimen
sões reduzidíssimas; os gânglios supra-
-claviculares desapareceram também sob 
a acção do radium, permanecendo os das 
restantes regiões com o volume anterior. 

Esta redução de volume manteve-se. 
Em fins de Janeiro, como consequên

cia da sessão de radiumterapia, o doente 
começou a fazer uma radiumdermite, de 
que se viu livre em princípios de Março. 
Ao manifesto êxito local de acção do 
radium não correspondeu alívio algum do 
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estado gera] do doente, antes se agravou 
bastante, atingindo claramente o estado de 
caquexia: a anorexia e a astenia acentua-
ram-se e o exame do sangue feito após a 
sessão de radium, indicou que o número 
de glóbulos rubros, por mm. c, tinha bai
xado para 2.900.000, permanecendo a taxa 
hemoglobínica em 40 %, como se tinha 
verificado no primeiro exame sanguíneo. 

Variados impulsos inflamatórios se 
fizeram sentir durante o tempo em que 
pudemos seguir a evolução da doença. 
Assim, em 5 de Dezembro, tumifizeram-se 
os gânglios axilares direitos, que simul
taneamente se tornaram menos móveis e 
dolorosos, a pele correspondente tornou-se 
quente e também -dolorosa. Durante estes 
fenómenos inflamatórios, que duraram 
cerca de uma semana, a curva térmica 
descreveu uma ondulação, atingindo e 
chegando mesmo a ultrapassar os 39°, 
regressando aos 37° no fim do impulso 
inflamatório, isto é, em 11 do mesmo mês. 

Em 20, manifestaram-se fenómenos 
idênticos nos gânglios linfáticos da região 
cervical direita, fazendo-se repercutir igual
mente na curva térmica que se manteve a 
um nível mais elevado, enquanto se fizeram 
sentir os fenómenos inflamatórios. 

Nos últimos dias de Janeiro, novo 
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impulso inflamatório atacou os gânglibs 
axilares esquerdos, mas já anteriormente 
se haviam passado fenómenos idênticos 
nos diferentes grupos ganglionares, como 
pude depreender não só da leitura do 
gráfico da temperatura, mas principal
mente do interrogatório que fiz ao doente 
no sentido de averiguar se os impulsos 
inflamatórios se vinham fazendo sentir há 
muito tempo, afirmando ele que eles se 
repetiam com frequência depois da acen
tuada generalização das adenopatias. Não 
costumava avaliar a temperatura, mas 
sentia-se manifestamente febril enquanto 
os gânglios de determinada região se 
mantinham mais aumentados de volume e 
dolorosos. » 

Estes impulsos repetiram-se com certa 
frequência, ora num grupo ganglionar, ora 
noutro, mostrando a curva térmica grandes 
oscilações, passando a temperatura mati
nal que era, em regra, de 37,5 para 38,8 e 
mais. Ultimamente não se notavam ondu
lações tão regulares como no princípio. 

Em 13 de Março, não obstante o estado 
de caquexia em que se encontrava, o 
doente resolveu-se a abandonar a enfer
maria. Num rápido exame que lhe fiz 
nesta ocasião, verifiquei que a esplenome-
galia se conservava moderada, os gân-
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glios acuzavam sensivelmente o mesmo 
volume e a área de macissez hepática 
estava aumentada. Tudo isto adicionado ao 
exagero dos sintomas gerais — a astenia e 
a anorexia acentuaram-se assim como o 
emmagrecimento — era de molde a levar-
-nos a lamentar a decisão do doente. 

* 

* * 

Por curiosidade fui visitar o doente 
no seu domicílio em 29 de Março, tendo-me 
então narrado a mãe que êle se sentiu 
incapaz de transpor a curta distância que 
separa o Hospital da sua casa, tendo de 
ser transportado ao colo de um homem 
que o havia encontrado prostrado num 
jardim vizinho. 

Impressionou-me o estado de marasmo 
em que se encontrava. Embora entenda 
não dever fazer uma descrição detalhada 
do seu estado, por não poder ser referen
dado o meu exame, não posso deixar de 
referir os factos mais importantes, que me 
levaram a prognosticar um desenlace fatal 
em poucos dias. 

Os gânglios superficiais continuavam 
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no mesmo grau de hipertrofia; notava-se 
uma dispneia acentuadíssima com tiragem 
supra e infra-esternal, dizendo o doente 
que se sentia abafar. 

A rudeza respiratória acentuou-se, a 
taquicardia era muito exagerada (170 pul
sações por minuto), sentindo-se sopros ané-
micos em todos os focos de auscultação. 
A face estava edemaciada. O fígado tinha 
aumentado muito de volume e a espleno-
megalia continuava moderada. 

A temperatura, na tarde da visita, era 
de 39,5. 

O doente faleceu num dos primeiros 
dias de Abril. 

Antecedentes pessoais e hereditários 

Desde há cinco anos que costumam 
aparecer-lhe feridas pelo corpo, principal
mente nos membros inferiores. Dessas 
feridas ficam-lhe manchas cicatricials escu
ras após o uso do xarope de Gibert e de 
iodeto de potássio, que costuma tomar de 
vez em quando por conselho médico. 

Em Março de 1925 teve um padeci
mento de garganta que se localizou de 
preferencia no véu do paladar do qual 
destruiu uma parte considerável, padeci-
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mento que foi debelado pelo uso de fortes 
doses de iodeto de potássio, que lhe foi 
aconselhado na consulta externa do serviço 
de Oto-Rino-Laringologia do Hospital de 
Santo António. 

Não acusa aquisições venéreas. 
O pai morreu aos 37 anos de um 

padecimento cardíaco, dizendo o doente 
constar-lhe que era sifilítico, o que me 
foi confirmado pela mãe, que me forne
ceu ainda o pormenor de que o marido 
era avesso a fazer tratamentos de qual
quer natureza, nunca seguindo as prescri
ções médicas. 

A mãe é adoentada. Teve sete filhos 
dos quais três faleceram ainda crianças, 
sendo os restantes adoentados, tendo ne
cessidade de fazer de vez em quando o 
tratamento antiluético. 

Dados l abora tor ia i s 

Sangue: 

Reacção de Wasserman — negativa 
índice anti-trípsico . . — cento e oitenta (180) 

Foram feitas três análises de sangue. 
A primeira, qualitativa e quantitativa, foi 
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podida ao Laboratório Nobre, que forneceu 
a seguinte resposta: 

Hemoglobina 
N.° de glóbulos rubros por rara. c. . 
N.° de glóbulos brancos por mm. c. . 
Valor globular 
Relação globular —gl. br./gl. r. . 

Fórmula leucocitária: 

Polinucleares neutrófilos . . . 66,7 % 
Monocitos 5,1 °/0 
Linfocitos 28,2 % 

100,0 % 

Em 30 de Janeiro, para avaliar do 
grau de anemia globular, foi pedida ao 
mesmo Laboratório uma contagem de gló
bulos e a taxa hemoglobínica, sendo o 
resultado o seguinte: 

Hemoglobina 40 °/„ 
N.° de glóbulos rubros por mm. c. . . 3.500.000 
N.° de glóbulos brancos por mm. c. . 1.000 

O 3.° exame sanguíneo foi feilo em 
25 de Fevereiro no Laboratório anexo ao 
Serviço da 2.a Clínica Médica, para ava
liar o efeito da acção do radium, de que 

45 °/o 
3.340.000 

3.000 
0,673 

1/1.113 
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o doente fez uso era 11 de Janeiro, du
rante uma sessão de 23 horas. O resul
tado foi o seguinte: 

Hemoglobina 40 °/„ 
N.° de glóbulos rubros por mm. c. . . 2.960.000 
N.° de glóbulos brancos por mm. c. . 1.400 

Fórmula leucócjtária : 

Linfocitos 56,5 °/0 
Granulocitos neutrófilos . . . 28 °/0 
Monocitos 15,5 % 

100,0 °/„ 

Resumo : anemia globular acentuada 
com tendência para aumentar, leucopenia 
extrema e fórmula leucocitãria variável 
com evolução da afecção. 

Análise de urinas 

Caracteres gerais: 

Volume das 24 horas 2.300 c. c. 
Còr Amarela 
Aspecto Levemente turvo 
Depósito Ligeiro 
Cheiro Normal 
Consistência . . . . Fluída 
Reacção Ácida 
Densidade a 15° . . 1,0173 



i 44 1 

II—Elementos anormais: 

Albumina Nula 
Glicose Nula 
Pigmentos biliares . . Nulos 
Indican Pouco abundante 
Ácidos biliares . . . . Nulos 

III -Exame microscópico: 

Raras células das vias urinárias, alguns cris
tais de urato de amónio, cristais de fosfato amo
níaco- magneziano e elementos de inquinaçào. 

IV—Componentes normais: 

Por litro Por 24 horas 

Elementos orgânicos . . . 17,420 40,066 
» minerais. . . . 8,722 20,060 

Total das matérias dissolvi
das 26,142 60,126 

Acidez total (em P 2 O5) . . 1,191 1,834 
Ureia 20,120 80,120 
Acido úrico 0,504 1,159 

» fosfórico (em P* Or'). 0,380 0,874 
Cloreto de sódio (em 01 Na) 5,850 13,455 
Urobilina 0,100 0,230 

V—Relações urológicas: 

Úrica = 5,7 (normal 2,9) 
Ureica =50,2 (normal 70,4) 
Desmineralização = 33,3 (normal 35,1) 
Fosfo-ureica = 4,3 (normal 7,8) 
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Resumo : Puliúria, exagero de elimi
nação em relação com a poliúria do 
doente. Alta relativa do ácido úrico com 
baixa da ureia. Baixa da eliminação dos 
compostos fosforados. 

Por motivos estranhos â minha von
tade não me foi possível conseguir o 
exame de um gânglio. 

D i a g n ó s t i c o 

É vasto o quadro sintomático que o 
nosso doente oferece. Mas antes de me 
referir ao diagnóstico do padecimento que 
justificou o nosso estudo do doente não 
quero deixar de frisar o seu heredo-
-sifilismo, cujo diagnóstico não oferece dú
vidas, dada a exuberância de sintomas que 
nos apresenta em seu favor: — as ulcera
ções que anualmente costumavam apare-
cer-lhe nos membros inferiores, deixando 
como vestígios indeléveis manchas cicatri
cials escuras, as cefaleias vesperais fre
quentes, o segundo ruído aórtico vibrante 
e principalmente o padecimento do véu do 
paladar com acentuadas tendências erosivas, 
pois que lhe destruiu parte desta formação 
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anatómica, são sintomas que permitem pôr 
com segurança o diagnóstico da sífilis deste 
doente, não obstante a negatividade da 
reacção de Wasserman. 

Ainda como subsídio em favor deste 
diagnóstico, temos os carregados antece
dentes de família: o pai ter morrido de 
um padecimento cardíaco aos 37 anos, 
sem ter sofrido anteriores infecções que 
preparassem a cedência do seu coração, 
como sejam, por exemplo, o reumatismo 
articular agudo e a difteria, facto que, 
junto à afirmação de que se tratava de 
uma pessoa etiquetada de sifilítioa e 
adversa ao tratamento específico, torna 
bem evidente o diagnóstico do luetismo 
do doente. 

Mas a patologia que o tornou digno 
de estudo oferece-a o nosso doente atravez 
do seu sistema linfático. 

O sintoma dominante que nos per
mite pensar em determinado diagnóstico 
é constituído pelas consideráveis tumefac
ções ganglionares, que se não limitaram 
aos gânglios superficiais, porquanto foram 
lesados também gânglios profundos, no
meadamente os do mediastino, em torno 
dos quais gira a sintomatologia torácica. 

Perante um doente portador de hiper
trofias ganglionares volumosas, a primeira 
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hipótese formulada pelo clínico é a de que 
se encontra em presença duma tuberculose, 
neste caso pan-ganglionar, hipótese tanto 
mais admissível e sedutora, quanto é certo 
ser a infecção bacilar aquela que mais 
frequentemente ataca o sistema linfático. 

Se recordarmos, porém, os caracteres 
dos gânglios tuberculosos e os comparar
mos com os dos gânglios do nosso doente, 
desvanecer-se-hã a hipótese de tuberculose 
ganglionar. Assim, o modo de aparição das 
tumefacções ganglionares, a sua persis
tência e progressiva tendência para aumen
tarem de volume, sem esboçarem tendência 
para o amolecimento e para a supuração, 
a sistemática invasão dos diferentes grupos 
ganglionares externos dum lado, primeiro, 
o seguidamente o ataque aos do lado 
oposto e, principalmente, os impulsos in
flamatórios com exagero da temperatura, 
cuja curva descreve uma ondulação, todos 
estes caracteres não se coadunam com a 
hipótese de hipertrofias ganglionares da 
tuberculose vulgar. 

Mas há ainda outras circunstâncias 
que depõem contra esta hipótese. Os gân
glios do nosso doente hipertrofiaram-se, 
mas conservaram a sua mobilidade e in. 
dependência, além de se mostrarem indo
lores o de uma consistência moderada e 
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uniforme, sabendo nós que, na tuberculose 
ganglionar, os gânglios não se deixam 
geralmente mobilizar nem individualizar, 
constituindo pelo contrário massas tumo
rals mais ou menos dolorosas e fixas, 
fenómenos estes devidos à periadenite 
que solidariza os gânglios de uma região 
entre si e com os tegumentos que os 
cobrem. 

Na tuberculose a consistência ganglio
nar varia de grupo para grupo, um ou 
outro gânglio amolece e, muitas vezes, 
acaba por supurar. Acresce ainda a cir
cunstância de, em regra, as tumefacções 
ganglionares tuberculosas não atingirem 
as dimensões das do nosso caso. 

Outras circunstâncias clínicas se opõem 
a que admitamos a hipótese da tuberculose 
ganglionar. Assim é que, o doente diz não 
ter sentido a alteração do estado geral 
durante os dois primeiros anos da afecção, 
isto é, emquanto as adenopatias se não 
generalizaram, continuando a trai.alhar e 
só o não podendo fazer quando se inten
sificou a generalização das hipertrofias gan
glionares. Ainda durante esta fase de gene
ralização só se sentia inibido de trabalhar 
durante os impulsos inflamatórios, porque 
nesses dias se encontrava mais astenizado 
e febril. 
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Não acusa antecedentes que permitam 
pensar na bacilose e a reacção de Von 
Pirquet foi absolutamente negativa sempre 
que se praticou, o que não podemos atri
buir ao estado de caquexia do doente, pois 
só em fins de Fevereiro 6 que ele entrou 
verdadeiramente neste estado. 

Por estas razões de ordem clínica e 
ainda pela restante sintomatologia, repugna
mos a hipótese de tuberculose ganglionar. 

Uma outra hipótese, filiada no facto 
de ser o doente um averiguado heredo-
sifilítico, é a de adenopatias sifilíticas gene
ralizadas. Esta suspeita não merece uma 
análise tão detalhada para ser posta de 
parte, pois a sífilis provoca gânglios de 
dimensões mais reduzidas e mais duros. 
Além disso na sífilis ganglionar observa-se 
o seguinte: desigualdade de tamanho dos 
gânglios que não crescem demasiadamente 
por grupos; quando algum cresce é isola
damente, devido a uma formação gomosa. 

São também independentes dos tecidos 
e se um outro cresce muito ou tende à aber
tura expontânea, ou pelo menos tem a con
sistência mole própria dos tecidos gomosos 
e principalmente a manifesta desigualdade 
de tamanho dentro da mesma região. 

A contrariar esta hipótese temos ainda 
a prova terapêutica. 



[ 5 0 ] 

Contudo eu julgo quo a sífilis se possa 
considerar como origem, até certo ponto, 
desta afecção. 

Postas de parte estas duas hipóteses, 
qual o diagnóstico clínico desta afecção ? 

As hipertrofias ganglionares com os 
caracteres descritos, às quais se veio asso
ciar uma esplenomegalia moderada, po-
der-nos-ia fazer pensar que o doente esti
vesse fazendo uma das duas formas de 
leucemia, sobretudo a linfoide, que se 
pode exteriorizar por tumefacções gan
glionares múltiplas, com alguns dos cara
cteres dos do nosso doente. Mas o exame 
do sangue, revelando ausência completa 
de leucemia, obriga-nos a pôr de parte 
tal hipótese. 

O síndroma splenò-adénico aleucémico 
do doente, de conjunto com outros sin
tomas, como sejam os caracteres das hi
pertrofias ganglionares generalizadas, com 
os seus impulsos inflamatórios, fazendo-se 
sentir isoladamente ora num grupo ora 
noutro, a febre com uma curva térmica 
que chega a atingir e ultrapassar mesmo 
frequentemente 39°, a anemia secundária 
surgida durante a fase de generalização 
ganglionar, permitem pensar no síndroma 
que ultimamente se vem divulgando com 
o nome de doença de Hodgkin. Nesta 
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afecção o fígado é também lesado em al
guns casos e neste doente alterações he
páticas se notaram nos últimos dias. 

Trata-se de um sindroma, infeccioso 
a maior parte das vezes, conduzindo à 
morte num período variável que, nas for
mas crónicas, não vai além de quatro 
anos. O nosso caso concluiu em 1res anos 
e meio, como vimos. 

A modalidade clínica deste caso é 
precisamente aquela que oferece menos 
dificuldades de diagnóstico, isto é, é a 
forma crónica generalizada aos gânglios 
externos e até a alguns internos, devendo 
atribuir-se a sintomatologia torácica do 
doente à hipertrofia dos gânglios medias
tinals e tráqueo-brônquicos. 

Mas a doença pode revestir modali
dades que, clinicamente, são muito difíceis 
de diagnosticar e que nem mesmo os exa
mes hematológicos e histológicos permi
tem, por vezes, destrinçar com segurança. 
Estas formas são, como veremos, as loca
lizadas em gânglios profundos. 

Pertence a doença de Hodgkin a um 
conjunto de estados mórbidos designados 
estados linfadénicos aleucémicos, distintos 
clínica e histològicamente, mas que por 
vezes só histològicamente se podem se
parar. 
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A linfosarcomatose 6 de todos estes 
estados o que mais dificuldades de dia
gnóstico clínico diferencial oferece. Con
tudo, a linfosarcomatose é rara, e, quando 
aparece não invade, em regra, todo o 
sistema ganglionar, como acontece na 
doença de Hodgkin. 

Além disso, a invasão ganglionar não 
se faz sistematicamente por étapes, nem 
se notam os impulsos inflamatórios iso
ladamente nos vários territórios ganglio
nares, como acontece na doença de 
Hodgkin. 

As dificuldades do clínico neste dia
gnóstico diferencial são, por vezes, gran
des, não sendo mesmo levantadas pelo 
exame do sangue, nem mesmo pelo his-
tologista, porque o aspecto histológico 
dos gânglios da linfosarcomatose e da 
doença de Hodgkin ou linfogranulomatose 
maligna assemelham-se por vezes de tal 
modo que só a célula de Sternberg per
mite pôr com segurança o diagnóstico. 
Contudo, uma observação clínica minu
ciosa em que se estudem detalhadamente 
os caracteres das adenopatias e todas as 
outras circunstâncias clínicas que caracte
rizam os dois padecimentos, permite fre
quentemente ao clínico pronunciar-se com 
relativa segurança sobre o diagnóstico. 
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O diagnóstico diferencial com a linfa-
dénia aleucémica de Conheim é mais fácil. 
Neste caso não há febre nem se nota o 
aspecto decididamente maligno que carac
teriza a doença de Hodgkin. Há sempre 
linfocitose nítida, ao passo que na doença 
de Hodgkin a fórmula leucocitária pode 
permanecer por muito tempo normal, 
apresentar uma polinucleose acentuada, 
modiíicando-se com a evolução do pade
cimento. No caso de ser feita, a biópsia 
confirmará uma hiperplasia simples do 
tecido linfático, isto é, ausência absoluta 
de malignidade. 

A generalização cancerosa, outro estado 
aleucémico, é de tal modo rara, que jus
tifica o não ter pensado nela, pois só 
encontrei um caso atribuído por Rieux 
a Parlavecchios. 

A pseudo-leucemia tuberculosa oferece 
algumas semelhanças clínicas com a 
doença de Hodgkin, mas raramente dá 
febre e, quando esta existe, a curva tér
mica é de tipo inverso, isto é, as tempera
turas são mais elevadas de manhã. A res
tante sintomatologia afasta-se claramente 
da do síndroma de Hodgkin. Histològica-
mente, a presença de células de Laughans 
decide o diagnóstico. 
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* * 

Pela detalhada análise da sintomato
logia do doente, o diagnóstico clínico qne 
julgo mais defensável é o de doença de 
Hodgkin numa das suas formas que mais 
facilmente se pode diagnosticar em clínica, 
isto é, na forma generalizada aos gânglios 
superficiais e até a alguns profundos. 

Ë certo que há autores que não admi
tem que se faça um diagnóstico de doença 
de Hodgkin sem que histològicamente se 
verifique a estrutura glanglionar, por
quanto só se deve falar desta doença de
pois de verificada a presença da célula de 
Sternberg. 

Este pode ser o critério histológico 
da questão. Mas embora tenhamos que 
reconhecer o papel primacial que repre
senta a histopatologia no diagnóstico de 
qualquer afecção e dadas as variações de 
aspecto histológico que se notam na es-
tructura ganglionar no decorrer desta 
afecção maligna, é o critério clínico que 
devemos adoptar antes de tudo, não só 
com o fim de procurar pôr um diagnós-
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tico, mas principalmente para beneficiar 
os doentes com a adequada terapêutica, 
tão precocemente quanto possível. 

E como me limitei a ser clínico no 
estudo do caso, nem outra atitude podia 
tomar quem se destina a ser clínico prá
tico, eu segui os ditames da clínica a 
propósito deste caso da patologia. 

Sintomatologia e formas clínicas 
da doença de Hodgkin 

A sintomatologia da doença de Hodg
kin varia não só com a modalidade clínica 
que a afecção pode revestir, mas também 
com o período de evolução em que a es
tudarmos. 

Na forma generalizada, que é a do 
nosso doente, há a considerar dois perío
dos: o de localização e o de generalização 
das adenopatias que constituem o sintoma 
principal. 

A) Período de localização — Os doentes 
não apresentam outro sintoma além da 
hipertrofia ganglionar limitada a um grupo 
de gânglios. 

Na maioria dos casos, os primeiros gân
glios invadidos são os das regiões cervicais. 
Mas segundo a opinião dos patologistas e 
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clínicos modernos, a tumefacção ganglio
nar pode manifestasse inicialmente por 
qualquer região, quer superficial, quer 
profunda. 

Ziegler e Loygue verificaram em séries 
de observações que, nos casos de início da 
afecção pelos gânglios superficiais, os pri
meiros gânglios atingidos são os das re
giões cervicais em 50 % dos casos. 

Mas, de inúmeras descrições que li, 
depreende-se que os gânglios primeira
mente atingidos podem ser os de qualquer 
região, sendo frequente o início pelos 
gânglios inguinais, como aconteceu no 
nosso caso. 

Os gânglios são indolores, inicialmente 
moles e acabam por adquirir uma certa 
renitência; são móveis, independentes uns 
dos outros e não mostram nenhuma ten
dência para a supuração. 

O seu desenvolvimento faz-se progres
sivamente, chegando alguns gânglios a atin
gir volumes enormes, mesmo o de um 
punho; a pele nunca adere às massas 
ganglionares, devido à ausência de ade
rências. 

Contudo, estes caracteres são variáveis. 
Assim, por exemplo, a ausência de dores 
expontâneas observa-se quando as adeno-
patias não interessam qualquer tronco ner-
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voso vizinho; a consistência varia, como 
pude averiguar pela literatura referente 
ao caso, havendo descrições clínicas de 
casos de doença de Hodgkin, clínica e his-
tològicamente diagnosticados em que a 
moleza inicial dos gânglios persiste du
rante toda a evolução. 

Ainda o caracter mobilidade é também 
variável, notando-se um certo grau de ade
rência dos gânglios entre si e com a pele 
da região correspondente, se examinarmos 
o doente durante um dos frequentes im
pulsos inflamatórios a que já tivemos oca
sião de nos referirmos. Durante estes im
pulsos, os gânglios tornam-se ligeiramente 
dolorosos, mais tumefactos e menos facil
mente mobilizáveis. 

Podemos resumir as características 
ê 

ganglionares da seguinte maneira: gân
glios hipertrofiados, indolores, com uma 
certa dureza, persistentes e com tendência 
a aumentar progressivamente de volume, 
móveis e individualizáveis, nunca tendendo 
para a supuração. 

É este, em regra, o único sintoma do 
primeiro período, sendo os seus caracteres 
da máxima importância para o diagnóstico. 

Clínicos há que referem nas suas obser
vações sintomas prodrómicos, constituídos 
por manifestações cutâneas diferentes, no-
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meaclamonte por um prurido de intensi
dade variável, havendo quem tome este 
sinal como patognomónico da afecção, 
quando coincida com adenopatias. 

B) Período de generalização — As ade
nopatias começam a invadir os diferentes 
grupos ganglionares, em regra, duma ma
neira sistemática, como aconteceu neste 
caso. 

Surgem então outros sintomas que, 
reunidos, permitem admitir facilmente o 
síndroma de Hodgkin. Sergent dá como 
sintomas cardials do complexo sintomático 
da doença de Hodgkin os seguintes: 

a) Anemia, que raramente se mani
festa no primeiro período, traduz-se não 
só pela descoloração da pele e das mu
cosas, mas principalmente por uma baixa 
mais ou menos acentuada do número de 
glóbulos rubros por milímetro cúbico, que 
neste caso desceu até 2.900.000, mas que 
pode descer a um milhão. 

b) Febre, cuja curva térmica pode 
revestir aspectos diferentes, vendo-se ci
tados vários tipos nas diferentes comuni
cações acerca de doentes portadores deste 
sindroma. 

Pel e Ebstein, porém, ligam um si
gnificado muito especial ao tipo recor
rente que encaram quási como caracterís-
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tico. Geralmente ê uma curva irregular, 
com ondulações frequentes. 

Mas há casos, raros embora, em que 
falta a temperatura. 

c) Esplenomegalia, em geral moderada, 
aparecendo numa fase adiantada da evo
lução. 

Há casos em que a esplenomegalia é 
considerável, chegando a invadir plena
mente o abdómen inferior. 

Segundo Ziegler, este sintoma obser-
va-se em 65 % dos casos, pretendendo 
outros demonstrar que o baço é constan
temente tocado, embora não muito sensi
velmente em alguns casos. 

d) Manifestações cutâneas, às quais já 
me referi de passagem : exantemas, eritro-
dermias, mas principalmente o prurido ao 
qual os norte-americanos dão foros de 
patognomónico. Dubreuil assemelha o pru
rido deste síndroma ao do tabes e dá-lhe 
o nome de prurigo linfadénico. Favre dá-
-lhe também grande valor. 

É um ótimo sintoma para o diagnós
tico, mas que é pouco frequente. 

e) Alterações sanguíneas. Além da 
anemia globular o sangue pode mostrar: 
geralmente leukopenia, . raramente uma 
leucocitose ligeira; a fórmula leucocitária 
varia com a evolução, sendo normal no 
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início, predominando depois os polinu-
cleares e verifleando-se muitas vezes eosi-
nofilia também no início do mal, à qual 
Favre liga particular importância. 

Estes caracteres hematológicos nada 
têem de constante. Assim é que a eosino-
filia, a que tanta importância se liga no 
diagnóstico da doença de Hodgkin, é au
sente em muitos casos, tendo Ziegler e 
Fabian chegado à conclusão de que ela 
aparece apenas em um quarto dos casos. 

A eosinofilia sanguínea está depen
dente da eosinofilia do tecido ganglionar 
constante no início da afecção, mas que 
desaparece com a evolução. 

Loygue descreveu um caso em que 
não apareceu eosinofilia sanguínea nem 
no tecido ganglionar. 

Tal é a sintomatologia que duma ma
neira geral caracteriza a forma generali
zada da doença de Hodgkin. 

Mas nem sempre concorrem todos 
estes sintomas para tornar assim completo 
o quadro clínico. 

Hã casos, e são frequentes, em que o 
prurido não aparece, como hã casos em 
que os caracteres das hipertrofias ganglio
nares diferem, como diferem os da esple-
nomegalia e até as alterações hemãticas, 
como já vimos. 
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A sintomatologia está ainda depen
dente da forma clínica da afecção e do 
volume das adenopatias, o qual, quando 
exagerado, pode dar lugar a fenómenos 
de compressão diferentes consoante os 
órgãos comprimidos. 

* * 

Variadas modalidades clínicas pode re
vestir a doença de Hodgkin, condicionadas 
tanto pelo tempo de evolução como prin
cipalmente pela localização das adenopa
tias num ou noutro grupo ganglionar, 
superficial ou profundo. 

Sob o ponto de vista da duração da 
evolução há a considerar formas agudas 
que evolucionam em alguns meses (5 a 6), 
casos de Ziegler e Clarke; 4 meses e meio 
num caso de Andrasver e noutro de 
Harvier; ou em poucas semanas (casos 
de Hirschfeld e de Beitzke). 

Há, pelo contrário, formas crónicas, 
cuja evolução se faz, em regra, em 3 ou 
4 anos. É esta a forma mais frequente, 
aquela que se observa no adulto, perten
cendo as formas agudas às tenras idades. 
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Há formas localizadas, nas quais a 
hipertrofia ganglionar começa e predo
mina num território ganglionar, superfi
cial ou profundo, sofrendo os restantes 
gânglios um ligeiro aumento de vo
lume. 

Das formas localizadas profundas, uma 
das que mais estudadas teem sido por ser 
relativamente frequente é a forma medias
tinal, que se traduz clinicamente por um 
síndroma da mesma denominação em 
nada diferente do síndroma mediastinal 
determinado pelas adenopatias tráqueo-
-brônquicas vulgares ou por qualquer for
mação tumoral do mediastino. 

E esta uma forma de diagnóstico por 
vezes difícil, porque o clínico, perante a 
rudeza respiratória inicial, fixa-se geral
mente na hipótese da adenopatia trãqueo-
-brônquica vulgar, até que, chegado o 
doente ao 2.° período da afecção, surgem 
outros sintomas como a anemia, a polia-
denopatia e a esplenomegalia, que o 
levam a mudar de diagnóstico. 

Contudo, nem sempre é fácil pôr cli
nicamente o diagnóstico desta forma da 
doença, porque os gânglios superficiais e 
o baço podem não chamar a atenção em 
qualquer fase, nem mesmo no estado de 
caquexia avançada. 
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As formas abdominais são relativa
mente frequentes. Os gânglios mesen-
téricos tocados podem dar lugar a formas 
de evolução arrastada com uma sintoma
tologia que não faz de nenhum modo 
lembrar a doença de Hodgkin, se não 
num estado adiantado, isto é, quando 
aparece a esplenomegalia, a anemia e, 
principalmente, as manifestações cutâneas. 
Os doentes fazem crises diarreicas fre
quentes. São as formas larvadas ou tifóides 
de Ziegler, que muitas vezes deixam de 
ser etiquetadas em vida dos doentes. 

Harvier relata um caso cuja sintoma
tologia o levou ao diagnóstico de melito-
coccia. A curva térmica deste caso revestiu 
o tipo ondulante, o que, coordenado com 
a restante sintomatologia, levou o autor 
àquele diagnóstico. 

Existem ainda as formas pleuro-pul-
monares, como Favre demonstrou em 1918, 
susceptíveis de assumir aspectos variados: 
uma forma pleural pura, a forma bronco-
-pulmonar, e ainda uma forma macissa, 
pneumónica ou pseudo-neoplásica. 

É fácil prever a dificuldade, ou me
lhor a impossibilidade de pôr um diagnós
tico clínico a estas formas da afecção, da 
qual só na mesa de autópsia se suspeitará, 
verificada a ausência de lesões de aspecto 
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bacilar, o que justifica um exame histo
lógico. 

Há formas esplénicas puras, em que o 
quadro sintomático é quási só constituído 
por uma considerável esplenomegalia. 

Tais são as principais formas que a 
afecção pode tomar. 

Duma maneira geral, as formas loca
lizadas aos gânglios profundos são de di
ficílimo diagnóstico, havendo casos em 
que nem mesmo o exame hematológico 
nos permite diagnosticar o padecimento. 

Et io log ia e natureza 

A doença de Hodgkin, fórmula mór
bida bem definida sob o ponto de vista 
clínico e histopatológico, está ainda em 
discussão no que se refere à sua etio
logia. 

A sua natureza inflamatória é univer
salmente aceita, conquanto ainda não haja 
acordo estabelecido sobre o seu ou seus 
agentes. 

0 aspecto histológico das lesões da 
linfogranulomatose maligna, caracterizada 
pela presença de uma proliferação celular 
atípica, fez admitir a princípio a hipótese 
de um processo neoplásico, hipótese que 
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já tinha sido admitida antes dos estudos 
microscópicos dos gânglios da afecção, 
e que deu lugar a que fosse designada 
diferentemente no sentido de ser conside
rada como uma neoplasia do tecido linfá
tico. Assim é que lhe foram conferidas as 
designações de linfosarcoma, linfoma ma
ligno, linfosarcoma maligno, sarcoma dos 
gânglios e linfoma ganglionar anémico. 

Um melhor estudo da afecção obrigou 
a pôr de parte a hipótese neoplásica, para 
só se admitir a natureza inflamatória. 

A sua evolução intercortada por im
pulsos inflamatórios que determinam on
dulações da curva térmica, depõe decidi
damente, neste sentido, conjugadamente 
com dados de ordem histológica, como 
sejam a presença de polinucleares, de 
plasmazellen e de eosinófilos nos tecidos 
ganglionares, e a acentuada tendência es-
clerogénia do tecido linfático. 

Variadas etiologias têem sido atribuí
das à doença de Hodgkin, todas baseadas 
em dados clínicos de valor. Mas aquela 
que mais frequente e insistentemente tem 
sido defendida é a etiologia bacilar, de
vendo tratar-se, diziam os histopatologis-
tas, de uma modalidade reaccional especial 
do tecido linfático, despertada pela acção 
de um bacilo tuberculoso também especial. 
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Benda, Ziegler, Palfauf e, principal
mente, Sternberg, a quem se devem no
táveis conhecimentos do substradum histo
lógico deste processo mórbido, defenderam 
esta etiologia. 

Assim, Sternberg impressionado pela 
acentuada semelhança das alterações his
tológicas dos gânglios da verdadeira tu
berculose ganglionar com as da doença 
de Hodgkin, entitulou os seus trabalhos 
sobre este assunto de «Estudos sobre uma 
tuberculose especial do sistema linfático, 
evolucionando sob a máscara da pseudo-
-leucemia ». 

Fraenkel e Much conseguiram verificar 
a presença do formas granulosas do bacilo 
tuberculoso pelo método da antiformina, 
tendo sido obtidos idênticos resultados 
por outros. 

Não concluíram contudo destes re
sultados que se tratasse de casos de tu
berculose ganglionar verdadeira. 

Outros experimentadores conseguiram 
tuberculizar a cobaia por inoculação de 
fragmentos de gânglios de doentes porta
dores da doença de Hodgkin. 

Os clínicos não deixaram de apoiar a 
defeza desta hipótese, frisando o facto de 
estes doentes morrerem frequentemente de 
tuberculose pulmonar, depois de terem 
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oferecido umã sintomatologia que não per
mitia dúvidas sobre a bacilose. 

Esta hipótese, porém, não reuniu a 
totalidade das opiniões, não obstante ar
gumentos valiosos de alguns patologistas, 
clínicos e histopatologistas. 

A malignidade da afecção, sobretudo, 
não se coadunava com a etiologia bacilar, 
que muitos não aceitaram de um modo 
tam exclusivo. Além disso, verificou-se que 
a tuberculização da cobaia por meio de 
fragmentos de gânglios não era cons
tante, como não era constante a presença 
das granulações de Much nos gânglios. 
Hirschfeld não conseguiu evidenciar tais 
granulações, nem pelo método da antifor-
mina, nem pela inoculação. 

Ziegler conseguiu inocular a cobaia 
13 vezes em 18 casos. E Fisher descreve 
dois casos de doença de Hodgkin, em que 
a morte foi justificada por intercorrência 
tuberculosa, tendo a inoculação da cobaia 
sido absolutamente negativa para a tuber
culose nos dois casos; num terceiro caso 
a inoculação foi positiva, não permitindo 
o exame histológico que se suspeitasse de 
tuberculose ganglionar. 

Muitas outras observações poderia 
citar. 

Destes resultados, Ziegler e Clarke 
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entenderam poder chegar ã conclusão de 
que a tuberculose é em alguns casos es
tranha à produção das lesões granuloma-
tosas, devendo ser considerada como uma 
infecção secundária. 

O facto da tuberculização da cobaia 
não era argumento convincente para 
muitos, porquanto, o que se não demons
trava era a obtenção de lesões de caracter 
granulomatoso por inoculação de bacilos 
de Koch isolados de gânglios. 

Lichtenstein diz ter conseguido repro
duzir lesões características da granuloma* 
tose, inoculando bacilos cultivados por se
menteiras de fragmentos ganglionares de 
um caso. Além disso, os trabalhos de 
Domini e Rubens Dubal, de Ribadáu-
Dumas e Gourcoux, e, sobretudo, os de 
Sergent sobre «as reacções nesplásicas dos 
tecidos conjuntivos ao bacilo de Koch» 
demonstram que este bacilo pode provocar 
toda a gama de reacções histológicas idên
ticas às dos tumores conjuntivos. 

Resumindo, podemos dizer que o 
papel do bacilo tuberculoso parece evi
dente em certos casos de doença de 
Hodgkin, não se podendo aceitar de ne
nhum modo a sua participação noutros 
casos. 

Uma outra teoria, frequentemente de-
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fendida, é a que pretende atribuir à sífilis 
um papel preponderante na génese das 
lesões linfogranulomatosas. Efectivamente 
a literatura médica regista casos em que 
o tratamento anti-luético consegue reduzir 
e mesmo fazer desaparecer por vezes as 
turnefacções ganglionares, que mais tarde 
acabam por reaparecer, para se não dei
xarem influenciar então pelo tratamento 
específico. De onde alguns autores con
cluem que é a sífilis a causa em jogo 
nestes casos. 

Autores há que defendem a origem 
cancerosa de certos casos de doença de 
Hodgkin, firmando a sua opinião não só 
em dados clínicos de valor, mas também 
em dados histológicos e até de ordem 
terapêutica. E assim que se vêem descritos 
casos em que a anemia e a arrastada evo
lução da caquexia permitem pensar numa 
doença cancerosa, tanto mais que um ele
vado índice antitrípsico e a positividade 
da acção dos raios X confirmam a sus
peita, pois sabe-se que são as células can
cerosas das mais sensíveis à acção deste 
agente. Tratar-se-ia então de um cancro 
generalizado como alguns patologistas 
admitem para a anemia perniciosa pro
gressiva. 

Há casos claramente tributários de 
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processos amibianos, tendo Kofoid conse
guido revelar a presença de amibas disen-
téricas nos gânglios de doentes portadores 
de poliadenopatias e simultaneamente de 
fenómenos de amibiase intestinal. É ainda 
a prova terapêutica que permite atribuir 
à amiba um papel importante no apareci
mento das adenopatias e de outros sin
tomas próprios da doença de Hodgkin. 
Efectivamente o uso do cloridrato de eme-
tina faz desaparecer não só os fenómenos 
intestinais, como também faz retroceder 
ou mesmo desaparecer as tumefacções 
ganglionares. 

Entre nós o Sur. Prof. Tiago de Al
meida refere alguns casos da sua clínica 
particular que por razões de ordem clínica 
e pela benéfica acção do cloridrato de eme-
tina, se viu obrigado a considerar tribu
tários da amibiase. 

Numerosas bactérias têem sido encon
tradas no sangue dos doentes, como, por 
exemplo, o stafilococo dourado, o coliba-
cilo, um espiroqueta (White e Proeshes) 
entre outras, mas sem que se possa atri
buir a estes microorganismos um papel 
importante na génese das lesões granulo-
matosas. 

Em 1912 Bunting e Yates descobriram 
no sangue de alguns doentes um bacilo 
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difteroide que conseguiram cultivar e 
isolar, e que tomaram como agente espe
cífico da doença de Hodgkin, razão porque 
lhe chamaram Coryne bacterium HodgMni. 

Inoculando este microorganismo no 
macaco verificaram a produção de tume-
facções ganglionares, cujos caracteres se 
assemelhavam aos dos doentes. 

Estas experiências foram repetidas du
rante a última guerra europeia com resul
tados muito diferentes, chegando o norte-
-americano Cuningan, em 1917, a negar 
qualquer especificidade ao pretendido bac
terium Hodgkini de Yates, que encara como 
um dos muitos agentes de infecções secun
dárias. 

Hatcher e Lemmon, contudo, partindo 
de culturas deste bacilo, chegaram a pre
parar vacinas cuja acção eficaz sobre os 
gânglios reproduzidos no macaco eles 
exaltam. 

Ainda não está demonstrada a especi
ficidade da afecção no que diz respeito à 
sua etiologia. Contudo ela é admitida e 
defendida por numerosos clínicos, patolo
gistas e bacteriologistas, posto que ainda 
não seja conhecido o seu agente (Durand, 
Nicolas e M. Favre). 

Já Trousseau, referindo-se ao empi
rismo dos processos terapêuticos de que 
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podemos dispor no ataque da afecção, 
admite a existência de um agente especí
fico ignorado, cuja descoberta virá, por 
ventura, fazer progredir os nossos conhe
cimentos terapêuticos nesta afecção. 

H. Gibbes é da mesma opinião. 
Enquanto se não descobrir o suposto 

agente específico o critério a adoptar no 
que se refere à origem e à etiologia da 
doença de Hodgkin é o perfilhado por 
diferentes clínicos e patologistas, nomea
damente pelo italiano R. Jemma. Esse cri
tério consiste em considerar a linfogranu-
lomatose maligna ou doença de Hodgkin 
como um síndroma clínico de origem toxi-
-infecciosa, susceptível de aparecer em 
circunstâncias etiológicas variadas em or
ganismos predispostos por anomalias de 
constituição, mas que é mais frequente
mente devido à tuberculose e à sífilis. 

Assim é que há casos nitidamente tri
butários da tuberculose, como os há tri
butários da sífilis, de doença cancerosa e 
de processos amibianos. E este critério fir-
ma-se não só em valiosas razões de 
ordem clínica, como também e principal
mente em dados laboratoriais e terapêu
ticos, porquanto há casos em que as ade-
nopatias, que são o grande sintoma da 
doença, são benèficamente influenciados 
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pelas medicações específicas daquelas afec
ções. 

Tal é o critério que actualmente penso 
dever prevalecer, quando se discute a etio
logia desta afecção. 

No nosso caso, qual a etiologia a 
defender ? 

Não é fácil fazer clinicamente o dia
gnóstico etiológico. Dado o evidente he-
redo-sifilismo do nosso doente, era natural 
que pensássemos na sífilis como a grande 
responsável pelo síndroma clínico que nos 
oferece. Sem pretender de forma alguma 
tirar conclusões absolutas, eu penso que a 
sífilis pode ser tomada, se não como a 
causa da afecção, pelo menos como a sua 
origem. 

É certo que o doente disse costumar 
fazer o tratamento anti-sifilítico, mas' eu 
duvido que esse tratamento tenha sido 
feito com o indispensável rigorismo. Além 
disso, o tratamento anti-luético que lhe foi 
feito no Serviço da 2.il Clínica Médica não 
foi de uma intensidade por aí além, pois 
pretendeu-se sobretudo estudar a acção do 
radium sobre a evolução desta doença. 

Falta-nos, portanto, a prova terapêu
tica como argumento de valor para po
dermos defender o papel da sífilis na pro
dução do síndroma deste doente. 
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A hipótese de que a tuberculose tivesse 
sido a causa repugnou-me admiti-la, dada 
a ausência de antecedentes tuberculosos e, 
principalmente, pelas boas referências que 
o doente fez do seu estado geral durante 
os dois primeiros anos da afecção, isto é, 
enquanto as adenopatias so não generali
zaram. Além disso, o repouso a que o 
doente se submeteu, bem como a medi
cação orientada no sentido de combater 
um padecimento de origem bacilar, não 
influenciaram de nenhum modo as hiper
trofias ganglionares. Por estas razões clí
nicas custa-me admitir que se trate de 
um caso de doença de Hodgkin tributário 
da tuberculose. 

O elevado índice anti-trípsico poderia 
sugerir-nos a hipótese de uma doença can
cerosa. Mas tal hipótese não se baseava 
senão num sintoma isolado, cujo valor se 
encontra ainda diminuído por sabermos 
que nos estados de caquexia, este índice 
é em regra de valor elevado. 

Tratamento 

Permanece num empirismo irritante, 
como assevera H. Gibbes, a terapêutica 
desta afecção, e no empirismo persistirá 
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enquanto não fôr convenientemente escla
recido o problema etiológico. 

Não são conhecidos processos tera
pêuticos racionais, apenas se tendo feito 
sentir um vislumbre de esperança, mercê 
das tentativas de vacinoterapia dos norte-
americanos, suscitadas pela convicção de 
que seria o Coryne bacterium Hodgkini, 
descoberto por Hunting e Yates, o agente 
da doença de Hodgkin. Não estando, 
porém, comprovado o papel deste bacilo 
na génese da doença e, consequentemente, 
o da vacinoterapia, resta-nos uma tera
pêutica sintomática a utilisar. 

Dois objectivos principais deve visar 
a nossa acção terapêutica: procurar obter 
de certos agentes terapêuticos uma acção 
local que faça diminuir ou mesmo desa
parecer as tumefacções ganglionares e am
parar o estado geral, tonificando o orga
nismo para que melhor reaja ao processo 
mórbido. 

Quando a doença se manifesta por 
um grupo ganglionar externo e é seguro 
o diagnóstico, é sedutora a ideia da ex
tirpação. Porém a malignidade da afecção 
condena em absoluto este processo tera
pêutico. Somente num caso é permitido 
intervir: quando acentuados fenómenos de 
compressão ponham a vida do doente em 
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risco, havendo a certeza de que a inter
venção proporciona ao doente unia certa 
sobrevivência. 

Efectivamente, é bem conhecida a ma
lignidade da doença de Hodgkin, a ponto 
de Laignel-Lavastine chegar a condenar a 
biópsia para tins de diagnóstico, porque 
esta singela operação seria suficiente para 
desencadear uma perigosa generalização 
que abreviaria a evolução da doença. 

A ablação mostrou-se de facto de per
niciosos efeitos num caso descrito pelo 
professor brasileiro Miguel Couto e noutro 
de H. Luce. 

Mas este rigorismo abstencionista é 
contrabalançado pela opinião de outros 
autores, Robert Clement e Cayale entre 
vários, que, tendo notado uma sensível 
atenuação de alguns sintomas em seguida 
ã biópsia, preconizaram a drenagem gan
glionar como processo de mitigar esses 
sintomas, nomeadamente o prurido. Ainda a 
intervenção teria a alta vantagem de des
pertar a actividade reaccional do organismo. 

Devemos declarar que a intervenção 
está formalmente condenada, prevalecendo 
o critério de que não só se não deve 
extirpar a massa ganglionar inicial, mas 
também evitar a biópsia, sempre que as 
necessidades de diagnóstico a não exijam. 
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Como adjuvante de toda a terapêu
tica deve impôr-se aos doentes um re
pouso tam rigoroso quanto possível e si
multaneamente uma alimentação cuidada 
dado o caracter caquetizante da doença. 

Como medicamentos, tem-se recorrido 
ao uso dos preparados arsenicais e ferru
ginosos, com certo êxito. O arsénio pode 
utilizar-se sob todas as suas formas, de
vendo recorrer-se de preferência ás doses 
elevadas, como aconselha Ziegler, e repe
tidas durante meses seguidos. 

Heyward Gibbes exalta a acção do 
salvarsan, que aconselha de preferência 
a qualquer outro arsenical, mercê dos 
bons resultados obtidos numa série de 
doentes. 

Contra a anemia, o ferro, a quina, 
alguns preparados opoterãpicos, e nomea
damente de medula óssea, estão natural
mente indicados. 

O uso de certas águas medicinais, 
como as de Vidago e Pedras Salgadas 
estão também indicadas no primeiro pe
ríodo da afecção, devendo haver o cui
dado do examinar o fígado, cujas funções 
são muitas vezes atingidas. 

Mas há um critério terapêutico, con
dicionado pelo critério clínico, que convém 
adoptar no ataque deste padecimento. 
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Havendo, como há, casos de doença de 
Hodgkin que julguemos tributários de uma 
afecção de terapêutica específica conhecida, 
não devemos deixar do utilizar essa tera
pêutica, ao mesmo tempo que devemos pro
curar levantar o estado geral dos doentes. 

A literatura médica cita casos em que 
o uso do neosalvarsan e de outros 
medicamentos anti-sifllíticos conseguiu re
duzir o volume das adenopatias e pro
longar a vida dos doentes. 

Kofoid, Boyers e Suerzy, tendo veri
ficado a presença da amiba disentérica nos 
gânglios de um caso de doença de Hodg
kin, recorreram ao uso do cloridrato de 
emetina, tendo obtido resultados conside
ráveis, isto é, não só se corrigiram os 
fenómenos da amibiase intestinal, como 
também as adenopatias foram reduzidas 
de volume, a ponto de o doente ter sido 
dado como curado. Algum tempo depois, 
estas reapareciam com os mesmos cara
cteres. 

Ravaut utilizou igualmente o cloridrato 
de emetina com bons resultados em alguns 
casos tributários de processos amibianos. 
E, entre nós, o ilustre Prof. Tiago de Al
meida conta alguns sucessos conseguidos 
à custa do mesmo medicamento em cir
cunstâncias clínicas idênticas. 
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Outros agentes terapêuticos têem sido 
experimentados. Assim, Robert e Clement 
citam casos que beneficiaram com o uso do 
thorium X. 

Mas aquele a que. mais geralmente se 
vem recorrendo nos últimos tempos é a 
roentgenterapia que, em regra, produz bom 
efeito local, reduzindo o volume das hiper
trofias ganglionares, fazendo-as mesmo de
saparecer em alguns casos, e, melhora 
muitas vezes o estado geral. O êxito do 
uso deste agente só é manifesto quando 
utilizado no período de localização, isto é, 
quando apenas estão hipertrofiados os gân-
glios dum só grupo. As massas ganglio
nares são reduzidas de volume, desapare
cendo mesmo em alguns casos, o que tem 
levado alguns clínicos a referir casos de 
cura. 

Infelizmente, se a acção dos raios X 
consegue demorar a evolução do processo, 
não consegue sustá-la, pois as tumefacções 
ganglionares acabam por reaparecer para 
então não se deixarem influenciar pela 
roentgenterapia. 

Casos há em que é nula a eficácia dos 
raios X. Chaoul e Lange atribuem a ine
ficácia nesses casos a uma insuficiente irra
diação, pelo que propuzeram a irradiação 
profunda. Mesmo assim aplicada, a roen-
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tgenterapia tem sido infrutífera em alguns 
casos. 

A irradiação profunda está inteira
mente contraindicada depois de iniciada 
a generalização, pois daria lugar a fenó
menos tóxicos graves, motivados por uma 
brusca absorpção de albuminóides desin
tegrados, o que, de resto, pode acontecer 
mesmo fora da generalização ganglionar, 
sempre que se recorra a altas doses de 
raios X. 

Ultimamente tem-se utilizado a radium-
terapia no combate desta doença. Aikius, 
depois de a utilizar em alguns casos, re
sume a sua eficácia da seguinte maneira: 
«A doença de Hodgkin ó favoravelmente 
influenciada pela acção do radium e as mo
dificações sanguíneas são pouco marcadas, 
mas as adenopatias cedem e o estado geral 
melhora». 

O nosso doente pôde. experimentar 
este agente terapêutico, a que muito se 
está hoje recorrendo. Como já dissemos 
algures, ele fez uma sessão de radium em 
11 de Janeiro, com manifesto êxito local, 
pois as adenopatias cervicais, que foram 
as alvejadas, reduziram-se rapidamente em 
alguns dias. Como complicação externa, o 
doente fez uma radiumdermite que se man
teve por algum tempo. 
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Ás melhoras locais, porém, não corres
pondeu de modo nenhum qualquer alívio 
do estado geral do doente, antes este de
clinou consideravelmente depois desta ten
tativa terapêutica. 

A temperatura, como se verá pela lei
tura dos gráficos, sofreu uma baixa insigni
ficante, passando algum tempo depois a 
fazer remissões que atingiam 39°; exage
raram-se a anorexia e a astenia, a anemia 
acentuou-se, tendo um exame de sangue 
revelado 2.900.000 de glóbulos rubros por 
mm. c. e uma taxa hernoglobínica de 40 %• 

O doente, em Fevereiro, entrou fran
camente em caquexia. 

Se é certo que não podemos nem pre
tendemos tirar conclusões seguras acerca 
deste agente terapêutico, pois só conto uma 
observação, eu não posso deixar de re
gistar a coincidência do agravamento do 
estado geral do doente com o uso da ra-
diumterapia. 

Infelizmente para os doentes, eles só 
se sentem na necessidade de procurar os 
cuidados clínicos na fase de generalização, 
isto é, quando pouco há a esperar da acção 
de qualquer terapêutica. 

A acreditar o que li sobre o assunto, a 
radiumterapia é altamente benéfica quando 
utilizada na primeira fase da doença, sendo, 
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contudo, os seus resultados idênticos aos 
da radioterapia. 

Que eu saiba, foi esta a primeira ten
tativa de radiumterapia da doença de 
Hodgkin que, em Portugal, houve ensejo 
de experimentar. 

Sendo o doente um heredo-siíilítico, 
estava naturalmente indicado o tratamento 
específico que lhe foi instituído, sem que 
se manifestassem melhoras sensíveis. É 
certo que este tratamento não foi duma 
intensidade notável, não se lhe aplicando 
o neosalvarsan por se pretender avaliar os 
efeitos do radium. 

A restante medicação teve em vista 
tonificar o organismo do doente e con
sistiu no uso de cacodilato de sódio e de 
variados preparados de ferro para com
bater a anemia. 

Duma maneira sucinta, fica resumida 
a terapêutica a que se deve recorrer, se 
não com o fim de debelar o padecimento, 
pelo menos com o intuito de proporcionar 
a estes doentes uma sobrevivência tam 
longa quanto possível. 



CONCLUSÕES 

l.a No estado actual dos nossos conhe
cimentos há que considerar-se a doença de 
Hodgkin como um síndroma clínico de
pendente de variadas etiologias. 

2.a Sendo variadas as formas clínicas 
sob que se nos apresenta, devemos lem-
brar-nos desta afecção sempre que nos 
apareça um doente portador de adenopa-
tias hipertróficas. 

3.a Qualquer que seja a fase em que 
se diagnostique, o seu prognóstico deve 
ser sempre muito reservado, se não fatal. 

4.a Dadas as dúvidas sobre a sua 
etiologia, fica-nos como única tentativa 
terapêutica a utilizar o tratamento sin
tomático. 

VISTO. PODE-SE IMPRIMIR . 

Tiago de Almeida. Alfredo de Magalhães, 
Director. 
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