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O trabalho que vamos iniciar, como li
ção final do nosso curso médico, é bem mo
desto. Forçados a apresentar esta prova, 
quantas hesitações não tivemos para levar 
a cabo tão espinhosa missão ! Não é a mo
déstia que fala, é a consciência que teme. 
Tendo de lutar com as mil dificuldades de 
quem, pela primeira vez, é obrigado a escre
ver um livro, temos necessariamente de con
fessar que, por vezes, nos faltaram as forças. 
No meio destas tormentas de receios, scin-
tilou um raio de esperança, como que apon
tando ao peregrino perdido o termo da tem
pestade. Foi o nosso Prof. Tiago d'Almeida 
que nos sugeriu o assunto, numa das elo
quentes prelecções feita ao curso sobre a 



nossa doente. Vencida, pois, uma das maio
res dificuldades, iniciamos coni entusiasmo 
o nosso estado. Era a sorte que desta vez 
nos sorria. Se não conseguimos o nosso fim, 
seja-nos ao menos perdoado asfaltas que 
cometermos. Aos que nos lerem e, princi
palmente, aos que nos julgarem, pedimos 
muita benevolência. 

Ao Ex."10 Prof. Tiago d'AImeida, nosso 
Ilustre Presidente de tese, aqui deixa
mos bem gravada a nossa admiração pe
las suas qualidades de Sábio Mestre, e o 
nosso profundo agradecimento pela honra 
que nos deu e de que não somos merece
dores. 



Observação da dozníz 

Estado actual: M. M. de 58 anos, viuva, domes
tica, natural de Rezende. 

Entrou para a enfermaria n.° 11 do Hospital 
Geral de Santo Antonio a 7-1-924. 

Foi requisitada para a enfermaria n.° 7, sala 
Espirito Santo a 31-11-921 pelo nosso Prof. Tiago 
d'Almeida, sendo-nos dada para estudo no ano le
ctivo de 1923 a 1924. 

Sintomas gerais: Mantinha-se apiretica-.com  
apetite e estado geral bons. Era cega do olho es
querdo, estando a pupila obliterada por uma opaci
dade da cornea. Ganglios inguinais e axilares volu
mosos. Ganglios cervicais raros e menores. Hernia 
inguinal direita. Eventração mediana com extensa 
separação dos grandes retos. Parede abdominal flá
cida e com sinais de ascite. Abaloamento abdomi
nal com sabença predominante do hipogastroe alar
gamento dos flancos. Fenómeno da onda. Sonorida-

http://apiretica-.com
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de variável com a posição da doente, mas sempre 
diminuída nas regiões invadidas pelo liquido. 

Figado: aumentado de volume á percussão. A' 
palpação pareceu também aumentado. 

Aparelho pulmonar: Ligeira tosse com expeto-
ração mucosa. O numero de movimentos respira
tórios era de 18 por minuto. Havia sinais de con
gestão pulmonar nas bases e atritos pleurais leves. 

Aparelho cardio vascular: Pela auscultação cui
dadosa da doente, encontramos os ruídos cardíacos 

-muito duros. No foco aórtico o 2.° ruido era vibran
te, e no mitral o 1.° ruído era rasposo e desdobrado 
por periodos, parecendo dar um ritmo de galope. 
Sístoles e diastoles designais; extrassistoles frequen
tes. O choque apexiano difuso, desviado para fora e 
acompanhado de ligeiro frémito sistolico. Pulso pe
queno, arrítmico, taquicardico (84 pulsações p. m.), 
de tensões baixas e difíceis de fixar devido á des
igualdade das diastoles arteriais. Usando o oscilo-
metro de Pachon obtivemos as seguintes tensões 
(humeral dir.) : 

Tm —11; Tm—7; Td — 4; inã. oscil — não se 
pode fixar. 

Aparelho urinário: A urina tinha uma côr ama-
relo-carregada e a diurese indicava poliuria (2000 a 
3000 cç.) A pesquisa da albumina foi negativa. 

Aparelho digestivo: A lingua era levemente 
saburrosa. Degeções diárias de feses normais. 



a 

Sistema nervoso: 

\ d. o. í d. o. í d. o. 
Réf. rot. { réf. aquil. { réf. olec. \ 

' { e. o. * l e. o. ( e. o. 
Sinal de Romberg t esboçado. 

tiÍ8toria da doença : Desde novembro de 1923 
que a nossa doente fazia edemas maleolares que 
aumentaram pouco a pouco até se generalisarem. O 
apetite era diminuto e as forças iam fraquejando, a 
ponto de o menor esforço lhe causar uma dispneia 
intensa. Tinha palpitações e as urinas diminuíam 
cada vez mais. Internada então na enfermaria 11, o 
seu estado melhorou com relativa rapidez; desapa
receu a dispneia, atenuaram-se os edemas e resta-
belcceu-se a diurese. 

Diagnostico 

Diagnosticar nem sempre é tão fácil como á 
primeira vista pareça. Devemos sempre (como cli
nico consciencioso) ponderar muito antes de fazer 
o diagnostico definitivo. Quantas vezes, no decor
rer da nossa clinica domiciliar, não seremos obri
gados, depois de observar cuidadosamente um 
doente, a consultar o grande mestre, o livro? Te
remos talvez de encontrar barreiras difíceis de 
transpor, mas nunca nos devemos confessar venci
dos. O medico é um escravo da sciencia, leva a 
vida a estudar para minorar os sofrimentos da 
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humanidade. E' uma alma que se aviventa, para 
continuar a grangear o pão dum lar; ô um filho 
que ressuscita, para se entregar aos beijos duma 
mater dolorosa. 

Depois destes pequenos considerandos, que 
nunca serão de mais para aqueles que começam, 
vamos passar ao diagnostico em que assentamos. 

A nossa doente era uma velha siíilitica porta
dora duma esclerose cardio-arterial, com sinais 
acentuados de endomiocardite, que é hospitalisada 
por motivo duma crise de assistolia e que rapida
mente se debela. 

Três circumstancias nos levaram a pensar no 
seu luetismo, além da reacção de Wassermann 
ser positiva: 

I) A ausência de infecções ou intoxicações 
anteriores, bastam para explicar esta miocardite. 
A doente teve em pequena a variola, a difteria e o 
sarampo. Teve também a febre tifóide, mas estas 
doenças podem dar uma miocardite em degeneres
cência adiposa dò miocárdio, com astenia cardiaca, 
que muitas vezes mata logo. 

II) A doente apresenta ganglios isolados volu
mosos, dolorosos e desiguais. O segundo ruido 
aórtico é vibrante, martelado. 

III) O estado dos reflexos. Os rotulianos es
tavam abolidos (sinal de Westefal) assim como os 
aquilianos e olecraneanos. Esboça o Romberg. Ti
nha esta doente a seu favor o não ter apresentado 
sintomas anginosos devido á esclerose vascular 
que são muito frequentes. 
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# # 

Estava pois satisfeita a nossa consciência por 
nos parecei' que o diagnostico estava bera posto. 
Restava apenas a terapêutica a instituir. De accor-
do com o Snr. Dr. Celestino Maia, distincto assis
tente de 2.a Clinica Medica, ficou assente que a 
doente ficasse em repouso, dieta, com esparteina e 
estricnina. 

Aproveitou a doente com o tratamento a 
que se sujeitou durante o seu internato no hos
pital. Confirmou-o o seu aspecto geral, que era 
magnifico, o desaparecimento dos edemas com que 
ainda entrou Os sinais de ascite desapareceram. O 
fígado diminuiu de volume que se reconheceu pela 
percussão. O pulso elevou-se de frequência TM—15; 
Tm=9 (Pachon humeral direita). O coração regula-
risou-se visto as sístoles e diastoles se normalisa-
rem. 

Os sons cardíacos deixaram de ser tão duros, 
mas no i ° ruido aórtico conservou-se vibrante. O 
desdobramento, que parecia ouvir-se por períodos, 
do primeiro ruido mitral, desapareceu. As extras-
.sistoies creio bem que também se extinguiram, 
visto durante os últimos tempos não termos con
seguido ouvi-las. A doente seguia, portanto bem, o 
seu olhar era vivo, a sua conversação era alegre; o 
seu apetite excelente, pedindo sempre alimentação 
mais abundante, apesar de lhe termos melhorado 
progressivamente a dieta. Muitas vezes a vimos 
aproveitar o que a sua companheira do lado regei-
tavà. 
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* 

* * 

Até aqui, nada de extraordinário que mereça a 
nossa atenção. Tratava-se dum caso banal, quer na 
clinica hospitalar, quer na clinica civil. Todavia, 
quando a doente, muito melhorada já, pedia inces
santemente alta para se retirar, faleceu inexpera-
damente ás 10 h. do dia 2-11-924. 

No dia anterior, cerca das 15 h., começou a 
sentir-se aflita e a vomitar. Primeiro teve vómitos 
alimentares e depois biliosos. Nos intervalos dos 
vómitos sentia dores precordials, acompanhadas 
de aflição, com irradiação para o membro superior 
esquerdo. E' frequente a morte nos doentes com 
miocardite sifilitica, após um esforço, qualquer que 
ele seja (vómitos no nosso caso). Ela dá-se porque 
esta esclerose não se faz com a integridade das 
coronárias, dando as crises de angina de peito, no 
começo da fase ruidosa. A doente morreu, pois, 
duma esteno-cardia (angina de peito) provocada 
pelos vómitos. Iluchar pretende que as crises no j 

cturnas são devidas á congestão que o sono acar
reta. O coração, cançado do trabalho do dia, fra
queja então. A autopsia veio confirmar este dia
gnostico. 

Autopsia 

Cavidade toraxica: Aderências pleurais sendo-
á esquerda, extensas no vértice. A' direita esten-
diam-se até á base. Havia ligeira congestão pulmo
nar. 
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Aparelho cardio-vascular : Coração aumenta
do de volume com sobrecarga gordurosa; esclerose 
de miocárdio; esclerose acentuada das valvas nu
trais e sigmoideias aórticas; dilatação da aorta; 
placas ateromatosas na aorta e coronárias. 

Figado: Aderências com peritoneu. Vesícula 
biliar hipertrofiada e cheia de bilis. 

Intestinos: Ansas intestinais dilatadas e com 
aderências entre si. 

Estômago: Aderências de perigastrite e ade-
nopatias paragastricas. Dilatado, falsamente bilo-
cular por distenção das suas paredes, cheio dum 
liquido acastanhado, turvo e extremamente fétido, 
apresentando uma tumefação de aspecto cance
roso. 

* 

* * 

Esta lesão cuja fotografia apresentamos (fig. I), 
era de forma ovalar, bem limitada, tendo 10,om5 e 
7cm para eixos maior e menor. Residia no antro 
pilorico, assentava em quasi toda a sua extensão 
na face posterior do estômago; passava sobre a 
grande curvatura e tocava, ainda, a face anterior. 
Não invadia o piloro, e, do lado deste, o seu con
torno nivelava-se com a mucosa, emquanto que do 
lado oposto era limitada por um bordo cuja espes
sura atingia 3cra. A sua superficie era irregular, 
parcialmente corroída, tormentosa, em couve-flôr. 
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Era dura ao corte e o seu exame histopatologico 
revelou tratarse dum epitelioma lobulado de célu
las polimorfas (fig. II e Hl). Gomo vemos, o nosso 
diagnostico somente íicará completo, acrescentan
dolhe ainda o rotulo de Cancro latente ão estômago. 

* 

* # 

Embora o cancro latente do estômago seja de 
ha muito conhecido, a nossa observação parece 
interessante, sobretudo pelo desenvolvimento qwe 
■ atingiu a lesão neoplasica, sem que sintomas gerais 
• ou locais nola fizessem suspeitar. A doente tinha 
apetite franco, talvez mesmo exagerado; nunca se 
queixou de vómitos nem de dores; nunca teve bema
temeses ou melenas aparentes e tinha uma vivesa 
e aspecto geral em contraste perfeito com o abati
mento e aspecto habitual dos cancerosos avança
dos. Vivia alegre com a sua hernia e eventração, 
não apresentando sequer as perturbações digestivas 
que eram de esperar num individuo cuja parede 
abdominal tivesse a placidez da sua. Quais as 
rasões que neste caso expliquem a conservação 
dum bom estado geral relativo e tamanha tolerân
cia? A conservação do estado geral, só a podemos 
explicar por uma reabsorção transestomacal dos 
alimentos ingeridos. A tolerância, pela integridade 
do piloro, pela sede da lesão que assentava quasi 
toda na face posterior do estômago, e pela idade 
da doente. 



FIG. I 



FIG. II 

FIG. Ill 
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Os cancros jda face posterior, além de poderem 
entrar no domínio de raridade, porque as lucalisa-
ções cancerosas nas paredes ou grande curvatura 
do estômago são pouco frequentes, são dos mais 
difíceis de palpar. Só com um piloro bem permeá
vel se compreende a ausência de sintomas funcio
nais gástricos, e dos velhos é propria a atenuação 
de sintomas que traduzem uma enérgica defeza do 
organismo. 



Casos de autores portugueses 

Vm case de cancre latente de estetnage, 
extraído de «Portugal Medico», 

por MARIO MCREIRA 

Nos últimos dias de fevereiro, entrou na enfer
maria de Santa Joana uma mulher aparentando 
ter ultrapassado a idade culminante da vida, ma
gra e astenica. 

L., D., de 57 anos, casada, domestica. 
O interrogatório, dificultado por um acentuado 

estado de apatia e depressão mental, ilucidou-nos 
somente sobre a antiguidade da queixa, que remon
tava a uns poucos de meses, e o seu conteúdo, que 
se resumia a uma dor surda e permanente no hipo-
condrio direito. Nunca tinha havido uma cólica, 
vómitos, hemorragias, ou variação no ritmo das 
degeções. 0 apetite estava conservado e nunca o 
estômago se tinha mostrado sede de mal-estar. 

O exame da enferma mostrava-nos á primeira 
vista um estado de intensa anemia, reconhecível 
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na palidez dos tegumentos, impressionante no des
corado das mucosas. A desnutrição era grande, 
mas longe da magreza extrema dos caqueticos e, 
até certo ponto, mascarada nos membros inferiores 
por um edema pretibial, já constatavel. Mas era o 
abdomen que desde logo nos prendia a atenção. 
Volumoso, assimétrico, de panicula adiposa redu
zida e sem circulação venosa, revelava-se em gran
de parte cheia por um figado alterado nos seus 
caracteres. O aumento de volume notava-se pela 
posição do bordo inferior, que na linha mamilar 
direita passava a uma mão travessa abaixo do re
bordo costal, para caminhar em direcção ao um
bigo onde fazia uma grande reinterancia, como a 
abraçá-lo pela parte superior, para de novo descer 
em contorno curvilíneo, encher o epigastro e des
aparecer sob o rebordo costal esquerdo pela altura 
da linha mamilar. Este bordo era irregular e bosse-
lado, cheio de nódulos de dimensões variáveis que 
lhe davam um contorno crenado, alternando as 
saliências nodosas, com as depressões formadas 
pelo intervalar d'aquellas. Pela altura do umbigo 
havia uma reintrancia em angulo curvilíneo agudo 
com o vértice acima d'aquele, parecendo corres
ponder ao sulco hepático. 

Com efeito, o lado esquerdo, notavelmente au
mentado de volume, de contorno -geral semi-circu-
lar, enchia todo o epigastro e desaparecia sob as 
falsas costelas, pela altura da sétima e oitava. Toda 
a superfície do fígado mostrava-se de uma grande 
irregularidade, parecendo semeada de nódulos de 
dimensões variáveis, entre ovos de galinha e fei
jões, de uma natureza de seixos e alternando com 
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zonas mais deprimidas em que a consistência se 
aproximava mais da normal. No total era um fígado 
enorme muito duro e duma grande irregularidade. 
A' esquerda do umbigo e pela altura dele, proximo 
mas independente do bordo hepático suprajacente, 
palpavam-se dois módulos como ovos, muito du
ros, regulares., e parecendo massas ganglionares. 
Mas imprecisamente, ainda se palpavam outros 
idênticos mas menores, nas regiões profundas do 
abdomen, principalmente na região pre-aórtica. 
Pode dizer-se que toda a metade superior do abdo
men estava flácida e não havia sinal de ascite ou 
qualquer outra anormalidade. Não se palpava o 
baço. Nas fossas supva-claviculares havia ganglios 
como avelãs e duros, palpando-se ainda alguns 
idênticos, mas menores na axila direita. Na nuca, 
epitrocleas e virilhas não se encontra ganglios. 
Aparelho respiratório, circulatório e genital nada 
digno de menção. 

A nitidez das sensações colhidas n'este exame 
impunha quasi o diagnostico anatomo-patologico: 
carcinoma nodular do fígado. Com efeito, com que 
poderia confundir-se? A irregularidade da forma 
do fígado impunha-nos desde logo a exclusão de 
todas as cirroses atróficas ou hipertroficas, em que 
o volume da viscera se altera mas a conformação 
geral permanece intacta. O mesmo diremos das 
xloenças do sangue (leucemias e linfadenias) e das 
degenerescências gorda ou amilóide primitiva que 
só citamos para excluir. Es certo que um processo 
dç fíbromatose avançada pode dar logar a altera
ções nodulares da forma do figado, criando verda
deiros fibro-adenomas cuja conformação pode per-
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mitir hesitações diagnosticas. Mas a ausência de 
ascite, de rede venosa superficial, de esplenomega-
lia e, por outro lado, a presença de ganglios supra
claviculars, eram elementos de sobejo que nos 
impunham a exclusão de cirroses. Para a irregula
ridade constatada pode dizer-se que só outra etio
logia nos podia ocorrer; queremos falar da sífilis. 
Esta merecia mais longo reparo. 

A irregularidade do fígado na sífilis, criando a 
imagem do fígado ficelé ou a simples constatação 
de uma ou outra cicatris crucial pela resolução de 
uma goma, são imagens que dificilmente se ajusta
vam ao nosso caso. De certo os comemorativos 
eram inteiramente contrários, e nenhum outro es
tigma se constatava que nos pudesse dar essa su
gestão. Apesar disso e para maior segurança, fez-se 
uma reacção de Wassermann, cujo resultado foi 
negativo. Ficava-nos, portanto, quer pelos sin
tomas positivos, que eram por assim dizer inspira
tivos, quer pela exclusão de outros diagnósticos, o 
do cancro nodular do figado em que assentamos. 

Gomo nós sabemos, o cancro primitivo do fi
gado é raro e, quando existe, reveste formas mas-
siças que nada se relacionam com a imagem que 
vimos traçar. O cancro nodular é um cancro secun
dário, verdadeira sementeira de metastases vindas 
doutras vísceras, entre as quais avultam como 
mais frequentes o estômago e o pancreas. O nosso 
diagnostico estava, portanto, nos primeiros passos 
e forçoso nos era profundar mais na pesquiza da 
origem do mal. 

De que nos socorreríamos? Os comemorativos 
eram inteiramente falhos, astenia, emagrecimento, 
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cansaço, dôr surda no hipocondrio direito, eis todo 
o quadro sintomático da historia da doente. Sinais 
gerais e vagos duma doente caquetisante, sem uma 
localisação capaz de nos fazer suspeitar a sede pri
mitiva do mal, só um exame sistemático das vísce
ras nos poderia dar, pois, a chave do problema que 
analisamos. 

A despeito da completa ausência de queixa 
gástrica, não nos era permitido pôr fora de discus
são esta viscera, desde que sabemos que algumas 
vezes um cancro do estômago pode revestir tal 
latência que nos constitue um achado de autopsia. 
A falta de extase ou insuficiência pilorica permi-
tia-nos dizer que se existia de facto neoplasia gás
trica, ela não devia estar no piloro. A palpação dos 
ganglios abdominais epigastricos, atraz descritos, 
f.izia-nos, todavia, pensar que a localisação gástrica 
não devia estar muito longe da grande curvatura, 
pois que eram muito possivelmente. Isto tornava-se 
um pouco raro, mas casava-se rasoavelmente com 
a absoluta ausência dos sintomas gástricos que não 
deixava de impressionar. 

De resto, a fase avançada da evolução em que 
viemos surpreender o processo, roubava a maior 
parte da importância que o critério topográfico de 
metastases nos pudesse fornecer quanto á sede 
primitiva da neoplasia. 

De facto, a doente estava em plena fase de ge-
neralisação metastasica, com o sistema linfático 
quasi inteiramente invadido e só o volume dos 
ganglios referidos, sobresaíndo entre todos, nos 
dava a sugestão de que teriam sido dos mais pre
cocemente atingidos, por serem mais visinhos da 
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região primitiva atacada. Impunha-se a radiografia 
do estômago. Infelizmente, dificuldades técnicas 
atrasaram a sua execução de tal maneira, que 
quando se chegou a fazer já a doente estava mori
bunda e a chapa obtida obscurecida quasi comple
tamente pela ascite que se desenvolveu na ultima 
semana de vida, não nos deu no seu negativismo 
elemento de valor diagnostico. De resto, era natu
ral que mesmo noutras condições o resultado fosse 
idêntico, como o relatório da necropsia nos fará 
compreender. 

Falhos de elementos que nos apoiassem a hi
pótese gástrica de uma maneira iniludível, procura
mos se por outro meio poderíamos obter o que ali 
tínhamos alcançado. Pelo critério da frequência e 
proximidade, voltamos a atenção para o pancreas. 
A despeito da falia de sinais clínicos reveladores 
da affecção pancreática, não nos dispensamos de o 
interrogar funcionalmente. Para este effeito a doen
te ingeriu a refeição de prova clássica, e eis o re
sultado da analise de feses: 

Analise de feses: Caracteres: Forma da dege-
ção —cibalas. Cor — castanbo escuro. Consistência 
mole. Reacção—alcalina. Albumina—não tem. Pe-
ptonas —não tem. Mucina —tem. Pigastros biliares 
—tem muitos. Ácidos biliares—não tem. Sangue— 
Reacção de Weber—negativa. 

Exame microscópico: Muitas fibras muscula
res de côr amarela mal digeridas e raras bem di
geridas, a maior parte destas fibras encontram-se 
dispersas e raras em grupo; algumas goticulas de 
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gorduras, fragmentos de gordura; raros ovos de 
ascarides lombricoides; algumas células epiteliais ; 
algumas células vegetais e destroços destas mes
mas células; muitos cristais de fosfato amoníaco 
magnesiano; muitas bactérias. 

A interpretação deste resultado vinha abrir um 
novo horisonte ás nossas reflexões. Por êle verifi
caremos que a digestão da carne era muito defi
ciente e mediocre a absorção da gordura, isto é, a 
funcção pancreática estava seguramente perturba
da, a hepática atingida na sua forma biliar. A au
sência de digestão das fibras musculares era notá
vel e por si só impunha-nos a noção da insuficiên
cia pancreática, que clinicamente em nenhum 
sintoma se revelava. A insuficiência biliar era 
seguramente menos carregada, porque as feses 
ainda eram bem coradas, os pigmentos biliares 
abundantes e só a existência de fragmentos e gotas 
de gordura não emulsionada no-la fazia aceitar. 

Vínhamos então cair no banal cancro do pan
creas com métastase hepática? O resultado das 
analises assim o faziam suspeitar; clinicamente, 
porém, não era esse o quadro que se impunha — 
um estado geral, que não era caquexia extre
ma que em semelhantes casos estamos acostuma
dos a ver, a ausência total de icterícia, de dores, 
anorexia, vómitos ou diarreia que constituem o 
quadro tão característico do carcinoma pancrea-
tico, faziam-nos aceitar este diagnostico contra 
vontade e só pela ausência de outro melhor. 

Entretanto o estado da doente agravava-se dia 
a dia, os edemas apareciam ou acentuavam-se, a 
ascite estabelecia-se, a anemia intensificava-se, e 
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ura breve desenlace ia darnos a chave do proble

ma patológico proposto. Foi o que sucedeu nos 
primeiros dias de Março. A autopsia, de que segue 
o relato resumido, vem mostrarnos o valor dos 
grandes quadros clínicos e como acasos fortuitos 
podem fazer um criterico diagnostico quanto ao 
resto solidamente estabecido. ■ >fl 

autopsia 

Edemas subcutâneos, ascite biliar. 

Figado enorme, modular, verdadeiro crivo de 
massas esféricas proeminentes brancoamareladas, 
de volume variável desde um bago de milho a um 
punho, dispersadas em toda a superficie e espes

sura da viscera, cujo parenquina está em degene

rescência gorda. 

Estômago aderente a uma plêiade de ganglios 
enormes e duros, com volumes que atingem e exce

dem o de laranjas e pertencendo á cadeia da grande 
curvatura. A superficie exterior desta viscera nada 
mais revelou de anormal. A palpação mostrava toda* 
via uma placa de expessamento perto da grande cur

vatura. Aberto, verifrcouse que se tratava de uma 
formação neoplasica, situada na face anterior do 
estômago, proximo da grande curvatura, á entrada 
do antro pilorico. Era uma saliência em disco como 
uma palma de mão, esbranquiçada, dura e não 
ulcerada. ; 
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Piloro permeável e indemne. 

O pancreas integro em toda a extensão. Pro
ximo da saída do canal de Wirsung, os canais ex
cretores estavam atresicos, achatados, como que 
comprimidos. Com efeito, um ganglio da plêiade já 
descrita, muito volumoso, estava encostado contra 
a cabeça do pancreas, que comprimia fortemente, 
imprimindo-lhe uma depressão. Analises histológi
cas ulteriores revelavam a inteira normalidade do 
parenquima pancreatico, que estava só esmagado 
em certos pontos pela referida compressão mecâ
nica. Em certas zonas os acinos estavam dilatados 
pelo suco provavelmente por dificuldades da ex
creção. 

Rins: normais. Ganglios pre-aorticos e mesen-
tericos povoados de metastases que lhe davam 
volume e configuração idêntica á dos gastro-epi-
ploicos. 

Baço: normal. 

Pulmões: semeados de metastases cancerosas 
de pequenas dimensões, parecendo recentes. 

Coração: anemiado, com pequena degeneres
cência. 
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O interesse do caso que vimos relatar consiste 
no facto de por um lado verificarmos a existência 
de um carcinoma do estômago da face anterior, 
não ulcerado, chegado a um período terminal de 
generalisação que conduziu á morte, sem nunca ter 
dado a menor sintomatologia gástrica; por outro 
lado, o diagnostico laboratorial tem revelado uma 
insuficiência pancreática que fez supor ser esta 
glândula a sede inicial da neoplasia quando a necro
psia revelou que só uma causa mecânica impedia a 
normal excreção do suco pancreatico para o intestino, 
pois que o pancreas estava integro e somente com
primido pelos ganglios cancerosos. 



= = = = = Casos = = = = = 
de auefores estrangeiros 



Cancro lafenie do estômago 
com péritonite cancerosa 

DR. DRAGON 
(«Boletim da Sociedade Anatómica», 1SS6) 

■ P . . . de 53 anos, casado, criado de lavoura" 
Hospitalizado a 7 de janeiro de 1886. 

Estado actual: Os tegumentos apresentamse 
pálidos sem comtudo.se notar uma côr de palha 
tão característica dos cancerosos. O estado geral 
parece bom, pois tem apetite e bom sono, apesar 
de se encontrar um pouco fraco. O abdomen é disT 
tendido, doloroso e com edema. Pela percussão 
superficial, notase pouco liquido no peritoneo. Ma

cissez nos hipocòndrios, sobretudo á direita. Os 
membros inferiores estão fortemente edemaciados, 
mas não dolorosos. A' auscultação, o coração dei

xa ouvir um sopro sistolico da ponta. Nada digno 
de registo nos pulmões. 

http://comtudo.se
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Antecedentes hereditários: Não apresenta ne
nhum antecedente canceroso. 

Antecedentes pessoais: Febre tifóide, que du
rou 6 semanas. Diz ter sempre boa saúde sem ser 
robusto. Confessa ter vicios alcoólicos, mas irregu
lares, visto andar semanas sem beber vinho, mas 
havia dias em que chegava a beber três litros de 
vinho antes de almoçar. 

Historia da doença: Ha um mês, nos meados 
de janeiro, percebeu que o veutre inchava, incha
ção esta que se exagerava após as refeições. Três 
semanas depois os membros inferiores também in
chavam, e como, apesar do repoiso no leito, não 
tivesse melhoras nenhumas, entrou para o hos
pital. 

Observações posteriores: A 1 de março o 
abdomen apresenta-se mais distendido e a circula
ção colateral é desenvolvida. As urinas apresen
tam um deposito eôr de tijolo e são raras —250 a 
500 grs. Queixa-se de algumas dores ao nivel do 
umbigo. Não tem vómitos. A 15 de março, as veias 
subcutâneas do abdomen tornam-se mais conside
ráveis. Nota-se pouco liquido ascitico. O fígado 
parece aumentado de volume e o abdomen bas
tante doloroso. Houve dois vómitos porraceos ao 
amanhecer. A 20 de março o derrame peritoneal 
tem aumentado e a respiração é um pouco diOcil. 
A sensação de onda é nitida. A percussão dá ma-
cissez em toda a extensão ; não ha sonoridade 
supra-umbilical. Em certos pontos mais á esquer-
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da, emquanto que a percussão superficial dá ma-
cissez, quando se deprime a parede, a percussão 
dá sonoridade. Examinando o doente em decúbito 
lateral esquerdo e direito, nota-se deslocamento do 
liquido muito lento. Fomos então levados a prati
car uma paracentèse, retirando 6 litros de liquido 
ligeiramente hemorrágico. Após a punção, o hipo-
condrio direito ficou vasio. No epigastro sente-se 
uma massa rugosa e de consistência variável. Na 
linha umbilical, havia um nódulo duro. Mas o 
abdomen não tardou a distender-se. O doente 
caquetisou-se cada vez mais, os olhos afundaram-
se, a voz enfraqueceu e os edemas dos membros 
inferiores aumentaram. 

A 30 de março morre o doente. 

Autopsia 

Cavidade toraxica: Os pulmões estão sãos em 
quasi toda a extensão, havendo apenas ligeira con
gestão nas bases. A pleura diafragmatica apresen-
ta-se espessa, de sorte que o diafragma parece 
escondido nas duas serosas. 

Aparelho cardio-vascular: O pericárdio apre
senta aderências fibrosas na parte posterior; ao 
nivel do sulco auriculo-ventricular, na porção car
díaca da serosa, ha algumas placas leitosas. O mio
cárdio tem uma côr muito escura. O coração é pe-
pequeno, apresentando nódulos raros nas valvas 
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do orifício mitral. Ha degenerescência gorda das 
fibras do miocárdio. Não se nota ateroma arte
rial. 

Cavidade abdominal: Ha uma quantidade con
siderável de liquido hemorrágico. O peritoneo pa
rietal apresenta-se espesso e rugoso. Para deante 
da massa intestinal ha coágulos e o epiplon está 
infiltrado. As ansas intestinais são aderentes, sendo 
as aderências constituídas por laminas fibrosas e 
por vezes por tratus celulosos. 

Na superficie do intestino existe, uma semen
teira de pequenas granulações acinzentadas. Estas 
lesões são mais marcadas na parte inferior e diafra-
gmatica do peritoneo. 

Fígado: Pesa 950 gramas. A face inferior é 
aderente á face correspondente do estômago e 
duodeno. A vesícula biliar tem aderências com o 
colen transverso. O tecido hepático é mole ao 
corte, aderindo ao diafragma na parle superior. O 
tecido conjunctivo não penetra na profundidade do 
fígado. 

O seio da veia porta e seus ramos estão di
minuídos de volume. 

Estômago: Apresenta-se diminuído de volume. 
A pequena curvatura mede 6cm e a grande cerca 
de '20cm. E' muito espessa, sobretudo abaixo do 
cardia á grossa tuberosiclade. Ao corte as paredes 
são duras, diminuindo a espessura para a região 
prepilorica. A mucosa parece intacta ao nivel das 
regiões pilorica e prepilorica. Na grossa tuberosi-
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dade existe uma ulceração com as dimensões duma 
moeda de cinco francos formado por estrias e com 
bordos irregulares, À velvula pilorica está livre 
assim como o duodeno. • 

Exame histológico 

As porções ulceradas do estômago mostraram 
que a mucosa estava destruída, que a sub-mucosa 
existia ainda sobre os bordos e que era muito 
espessa em certos pontos. Encontraram-se massas 
de células cancerosas. A musculosa era igualmente 
espessa, apresentando um cancro infiltrado quasi 
uniformemente, sob a forma de pequenas massas 
de células cancerosas, ocupando, seja os interstí
cios dos feixes, seja os próprios feixes musculares. 
Sobre o peritoneo ao nivel do diafragma, nas gra
nulações peritoniais ao nivel do intestino delgado e 
ganglios linfáticos hipertrofiados, notava-se a infil
tração neoplasica. As pequenas granulações da 
superficie intestinal tinham a mesma constituição 
e o exame histológico demonstrou que eles depen
dem do peritoneo. Os ganglios apresentavam-se 
degenerados, A variedade do cancro é difícil de 
determinar. Todas as porções espessas dão uma 
certa quantidade de suco que é constituído por 
células de forma variada e geralmente globulosas. 
Em nenhuma parte se encontra células cilíndricas. 
Com tudo um grande numero de pontos, sobretudo 
ao nivel da infiltração peritonial, as células dis-
põem-se formando um revestimento regular e limi-
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tando uma pequena cavidade cheia de detritos 
celulares, ou de células que mal se coram pelo 
carmim, dando o aspecto de cul-de-sacos glandula
res. Mas como a maior parle das massas moplasicas 
contéem células sem coesão, e como a trama alveo
lar é nítida no ganglio, podemos admitir que se 
trata dum carcinoma. 



Um caso de cancro íafenfe 
do estômago 

DR. A. GCUGET 
(Sociedade Bole t im Ana tómico , iSSé) 

M. de G., (ie 52 anos, entrou a 23 de março de 
1919 para o hospital de Axeufeld, devido a um 
edema generalisado com ascite. 

Já em 5 de outubro de 1918 deu entrada neste 
hospital com os mesmos sintomas. Apenas existe 
desta data alguns apontamentos da observação, e 
que unicamente dizem que a doente era portadora 
dum edema dos membros inferiores, cujo começo 
datava de ha quatro anos. 

No dizer da doente este edema era muito pro
nunciado, atingindo quasi o seu desenvolvimento 
actual; nenhuma perturbação digestiva e nem se
quer qualquer perturbação funcional a não ser a 
impotência relativa deste edema. A observação tem 
anexo o seguinte: Tumor pélvico muito nitido d pai-
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pação; não ha metrorragias. O exame das urinas 
não revelou albumina. A seguir ao tratamento pela 
digitalina e teobormina, a doente deixou o hospi
tal decorridos dois meses, quasi completamente 
desembaraçada do seu edema. Retomou as suas 
ocupações, mas no começo de fevereiro voltou 
a fazer o edema, que a obrigou novamente a hos-
pitalisar-se. 

Actualmente, os membros inferiores são em 
toda a extensão a sede dum edema muito nitido, 
branco, não doloroso e deixando a impressão dos 
dedos embora a pele pareça espessa e como colada 
ás partes profundas. Apesar do edema, os mem
bros inferiores não parecem sensivelmente aumen
tados de volume, tendo-se a impressão que o edema 
se desenvolve em membros muito magros. O edema 
estende-se, menos acusado e mais mole na vulva, 
parede abdominal, região lombar, parede toraxicn, 
membros superiores, principalmente no dorso das 
mãos e por fim na face, que se apresenta um pouco 
pálida mas sem anemia muito acusada. 

O abdomen é distendido por meteorismo a que 
se junta uma ascite moderada. O fígado não se 
palpa devido á tensão intra-abdominal. Não ha 
hidrotorax e ralas de extase nas bases pulmonares. 
Do lado do coração apenas se nota uma ligeira ta
quicardia. As urinas raras — meio litro—são páli
das, claras, sem albumina e assucar. 

A doente é posta ao mesmo tratamento que 
teve quando da sua primeira hospitalisação: regi
men lacto-vegetariano digitalina e teobormina. Mas 
desta vez não obtivemos resultado algum. O edema 
não diminuiu por completo, a diurese manteve-se á 
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roda de meio litro, e as forças declinaram ao mes
mo tempo que a temperatura cai progressivamente 
de 37° a 35°,4. No dia 29, observamos sudmacissez 
nas bases pulmonares, parecendo indicar um prin
cipio de hidrotorax. Morre na tarde deste dia. 

Autopsia 

Liquido nas pleuras com edema dos pulmões. 
Abdomen contendo sete a oito litros de serosidade 
clara e fluida. O coração, fígado, rins e sobretudo o 
baço, téem o pequeno volume dos órgãos dum ca-
quetico, mas sem alteração apreciável. 0 estômago 
apresenta na face posterior uma massa neoplasica, 
Losselada e com dimensões cerca duma palma da 
mão. A superfície interna não se apresenta ulce
rada. O piloro está livre. O intestino é normal, 
assim como os órgãos genitais. Nenhum traço de 
tumor pélvico diagnosticado quando da sua pri
meira entrada. Assim, o edema começou pouco 
mais de um ano antes do seu falecimento e retro
cedeu completamente ou quasi, para reproduzir ao 
fim de alguns meses. Até á sua morte não houve 
qualquer sintoma gástrico nem mesmo um estado 
anemico muito pronunciado. Quanto ao emagreci
mento era em parte mascarado pelo edema. 



Cancro lafenîe âo estômago 

DR. A. GOMBAULT 
(Sociedade Bcletim Anatomic*, lSSfel 

F., de 60 anos, morta a 23 de julho de 1883, no 
hospital de Tournelles, clinica do Dr. Lacombe. Os 
acidentes começaram em março de 1883, consistindo 
apenas em emagrecimento, perda de forças e des
envolvimento progressivo do ventre. Não havia vó
mitos. Praticaram-se duas punções, uma no dia se
guinte ao da sua entrada, dando 9 litros. A segunda 
fez-se alguns meses mais tarde, 7 litros. O liquido 
era citrino e limpido. 

A seguir ás punções o Dr. Lacombe confirmou 
uma diminuição do fígado. Diagnosticou, mas com 
muitas suspeitas, um cancro do estômago. A 1 de 
julho, o Dr. Gombault observou lodos os sinais 
duma ascite abundante; o liquido deslocava-se fa
cilmente; as ansas intestinais formavam um feixe 
sonoro na região umbilical no decúbito dorsal. 
Grande emagrecimento assim como diminuição de 
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forças, permitindo apenas que a doente se sentasse 
no leito. Palidez dos tegumentos. Mas num dado 
momento nota-se uma diarreia profusa acompa
nhada duma diminuição rápida de ascite. Sinais de 
bronco-pneumonia. Morre a 22 de julho de 1883. 

Autopsia 

Cavidade toraxica: Nota-se nos pulmões lesões 
extensas de pneumonia lobar. Núcleos múltiplos de 
hepatisação vermelha, separados por grandes nap
pes de tecido espelenisado. 

Coração: Nada de anormal. 

Cavidade abdominal: Havia uma pequena quan
tidade de liquido citrino. O aspecto do peritoneo e 
dos órgãos que êle cobre é diferente, segundo se 
observa as partes superiores ou inferiores da cavi
dade peritoneal. Na pequena bacia, a serosa é lisa 
e branca, e os órgãos ali contidos eram sãos. Não 
ha aderências intestinais. Em toda a extensão do 
intestino a serosa apresenta pequenas manchas ne
gras, cheias de granulações salientes e duras. O 
grande epiplon é representado por um bordelete 
espesso, duro e bosselado. 0 fígado, baço, estôma
go e colon transverso, estavam solidamente unidos 
por aderências fibrosas, formando uma massa única. 

Estômago: pequeno, medindo exteriormente 
desde o grande cul-de-sac até ao nivel do anel pi-
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lorico 16 cm. A face anterior tern 7,5 cm. de altura. 
Uma vez aberto, a face interna tinha 12 cm. de lar
gura total. As paredes estomacais eram fortemente 
espessas, mas.este espessamento tornava-se mais 
considerável ao nivel da pequena curvatura, e di
minuindo para a grande curvatura. Seguindo a pe
quena curvatura a espessura tinha o seu máximo 
navisinhança do cardia e 6 a 7 mm. ao nivel do 
piloro. A mucosa estava bem conservada, mas fal
tava totalmente ao longo da pequena curvatura, 
estando as fibras nuas e fáceis de reconhecer. Esta 
ulceração começa no cardia, termina a 2 cm. do 
piloro,-invade as duas faces do estômago, mas mais 
na face posterior. 0 fundo da ulceração tinha uma 
côr acinzentada, apresentando aqui e ali gomos 
pouco elevados. Havia aderências entre o fígado e 
o diafragma formadas por bridas fibrosas numero
sas e espessas. 0 baço é pequeno e fibroso, sendo 
a capsula espessa e de consistência cartilaginosa. 
Ha ganglios linfáticos na visinhança do estômago 
ao longo da pequena curvatura, perto do hilo do 
fígado e ao longo da aorta. Os rins não apresen
tam nada de anormal, apenas o seu tecido era 
pálido. 

Exame histológico 

Os cortes da parede do estômago mostravam 
uma hipertrofia considerável da tunica musculosa 
e um espessamento das camadas conjunctivas sob-
peritonial e sob-mucosa. Tratus conjunctivos espes
sos separavam os feixes musculares, ligando as 
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duas camadas fibrosas sob-mucosa e sob-peritonial. 
Todas as trabéculas conjunctivas estavam infiltra
das dum numero considerável de células geralmente 
pequenas, dispostas sobre a de nódulos. Mas em 
certos pontos as células, muito mais volumosas, 
eram contidas em alvéolos de tecido conjunctivo, 
sendo a sua natureza neoplasica de infiltração bem 
evidente. Em alguns pontos as massas cancerosas 
sofriam uma transformação coloide. 



r= Ideias gerais 
sobre o cancro do estômago 



Ideias gerais sobre o cancro 
do estômago 

O estômago é a sede de predilecção do cancro, 
Era 8.468 autopsias feitas nos hospitais ingleses. 
BRINTON encontrou o cancro do estômago na pro
porção de 1 o/o. Em 16.287 autopsias feitas no Ins
tituto Anatómico de Viena, debaixo da direcção de 
GUSSEMBAUER e wiNWARTER, registaram o cancro do 
estômago na proporção de 1,5 o/0. WELCH, em 11.175 
autopsias, notou 3,5 o/0. 

HAEBERLIN, numa estatística em que registou 
27.511 casos de cancro, o cancro do estômago apa
receu na proporção de 41 o/0. FORQOE, no seu re
cente trabalho «Le cancer et la gue r ro , notou '207 
vezes sobre 415 casos, a localisação nêste órgão, 
isto é, na proporção de 49 o/0. 

Tem-se notado a hereditariedade do cancro, 
visto algumas famílias parecerem predispostas, LE-
BERT encontra este facto hereditário em 7 o/0 dos 
casos e HAEBERLIN em 8 P/q. 
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A maior parte dos autores admitem a frequên
cia maior do cancro do estômago no homem — 
porque este irrita ou lesa mais a sua mucosa gás
trica do que a mulher. —Assim, em 575 casos do 
serviço de A. MATHIEU, notou-se que havia 387 ho
mens e 188 mulheres, isto é, duas vezes mais fre
quente no homem do que na mulher, com o seu 
máximo entre 50 a 60 anos; ahaixo de 40 anos é 
raro, embora BERNAUILLE tenha podido reunir 13 ca
sos de idade inferior a 20 anos. Para MATHIEU a 
frequência do cancro no estômago é entre os 40 e 
70 anos; mas comtudo este autor reuniu 23 casos 
abaixo de 35 anos. L. PRON diz-nos que um dos seus 
doentes era uma mulher de 31 anos, que a seguir a 
uma gripe se queixou do estômago, sendo porta
dora dum cancro gástrico. 

A maior parte dos autores estão de acordo que 
o cancro gástrico aparece clinicamente, como com
plicação habitual da úlcera. Segundo PAUCHET,— les 
quatre cinquienes des cancers gastriques poussent 
sur d'anciens ulcères, qui, pour la plupart, avaient 
été toujours ignorés.— A mesma percentagem foi es
tabelecida em 1909 por WILSON e c. MAC-CERTY na 
America. 

A. LUMIÈRE diz-nos que os cancros se desenvol
vem sobre erosões secundarias de cicatrizes fibro
sas, ou sobre ulcerações de tecido patológico que 
não estão em período de inflamação. A séde mais 
habitual do cancro do estômago, de grande inte
resse não só para o medico como para o cirurgião, 
é no piloro. Se tomarmos a média das estatísticas 
publicadas por LEBERT, BRINTON GUSSENBAUER e WINI
WARTER, chegamos á conclusão de que o cancro do 
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estômago, se localisa nos 2/j dos casos no piloro, 
Vio a 2/to na pequena curvatura, */«» n 0 cardia e 
mais raro na grande curvatura ou sobre as faces-

Invadindo muito rapidamente a mucosa, o can
cro respeita, por vezes durante muito tempo, a ca
mada muscular, que forma uma barreira, mas, uma 
vez chegado á celulosa, o mal estendendo-se mais 
do que na mucosa, donde a obrigação, quando se 
«pêra, faser uma larga exerese. Quando a cerosa 
peritonial é atingida, forma-se uma produção infla
matória, que dá logar á formação de aderências 
com os órgãos visinhos, sobretudo o figado e pan
creas, e, em segundo logar, o cólen, baço, diafra
gma, e por vezes a parede abdominal; estes órgãos 
são pouco a pouco invadidos pelo processo cance
roso. Ao lado desta propagação por contiguidade, o 
cancro esteude-se, por via linfática, aos ganglios 
sun-piloricos. Daí, a infecção ganba o grupo gan
glionar supra-pancreatico, depois os ganglios me-
sentéricos, lombo-aorticos e ilíacos e ainda se
gundo TROlSiER, muitas vezes os do mediastino 
posterior, que conduzem a infecção aos ganglios 
cervicais é ao gauglio retro-clavicular esquerdo. 
Por via sanguínea, a infecção chega ao figado pela 
veia porta. 

A geueralisação ao peritoneu, que se faz sobre
tudo ao ni vet do grande epiplon, dá uma péritonite, 
que pode ser seca, serosa, purulenta ou hemorrági
ca. Por via peritoneal, a infecção pode propagar-se 
á pleura e ao pulmão, alravez dos espaços linfáti
cos do diafragma, TROIÒÍER estudou a invasão e obli
teração do canal toiaxico num certo numero de can
cros do estômago. 
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Esta lesão, foi observada em seguida ao cancro 
do estômago por uma série de autores, como LETUL-
LE, MALHIEU e NATTAN-LARRIER. A. PIOT fez a sua tese 
inaugural sobre a obliteração cancerosa do canal 
toraxico e nos 25 casos que apresenta, 6 foram 
consecutivos a cancro do estômago. 

Por ultimo o cancro pode invadir, por via san
guínea, todos os órgãos de economia, em primeiro 
logar o figado, e mais raro a coluna vertebral, e o 
craneo, podendo dar fenómenos de compressão dos 
centros nervosos correspondentes, o utero e seus 
anexos, o baço e o reto. 

Sintomatologia 

LASÈGNE dizia que devíamos suspeitar sempre de 
cancro de estômago em todo o individuo que, de
corridos os 50 anos, perdesse o apetite, e no geral 
se instalasse rapidamente perturbações dispepticas, 
desde que até aí as suas funções digestivas fossem 
normais. Quando o doente, atingindo a idade de 
40 a 60 anos, se nos apresenta magro e com uma 
côr característica, amarelo-palha, podemos á sim
ples vista fazer o diagnostico de cancro. Em geral 
a anorexia é ura sintoma precoce, resistindo quasi 
sempre a todos os medicamentos aperitivos. 

A falta de apetite que liabitualmente se mani
festa para todos os alimentos, pôde transformar-se 
num verdadeiro degosto para certas substancias, 
sobretudo a carne e gorduras. 
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As digestões são difíceis, havendo por ve
ies crises dolorosas intensas, sendo frequentes 
os vómitos alimentares, aquosos, ácidos ou bi
liares. 

A dôr não tem caracteres definidos. Por vezes 
é uma sensação de peso, a que os doentes cha
mam digestão difícil, e que se acusa a seguir ás re
feições; por outras um sofrimento vivo, que vai 
aumentando á medida que se faz a digestão e ainda 
outras a dôr falta e a sintomatologia pode reduzir-
se unicamente a emagrecimento, astenia, anorexia e 
vómitos. 

Se o cancro se localisa na pequena curvatura, 
a dôr é mais acentuada devido ao contacto com o 
plexo solar. 

Quando o cancro se localisa no cardia ou na 
sua visinhança, a deglutição é dificultada, pelo es
pasmo esofágico reflexo; os vómitos alimentares 
seguem-se após a ingestão dos alimentos, sendo 
muitas vezes precedidos ou acompanhados de re
gurgitações pituitosas; a dôr neste caso é dorsal, 
entre as omaplatas. 

Quando o eancro se localisa no piloro, a dila
tação do estômago é pronunciada devido á dificul
dade da evacuação; os vómitos são designais, po
dendo ser tardios e abundantes ou frequentes e 
mínimos; as fermentações são notáveis e as dores 
quasi contínuas. 

Se ha estenose do piloro, notamos os sinais de 
dilatação do estômago e contracções peristalticas 
visíveis e em jejum o estômago encerra ainda uma 
notável quantidade de liquido. A palpação da re
gião epigastrica pôde confirmar em certos casos a 
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existência dum tumor, sendo então um sinal de 
certeza; mas. este tumor em geral só se palpa 
num período avançado da doença, e portanto o 
núcleo inicial encontra-se numa região inacessí
vel á exploração. Daí resulta que o tumor é perce
bido numa lesão secundaria por propagação dire
cta ou indirecta, com mais frequência no fígado. 
Seja como fôr, a presença dum tumor nitidamente 
circunscrito, ou dum endurecimento menos limi
tado, é sobre o ponto de vista do diagnostico, dum 
grande valor, embora a sua significação não seja 
patognomonica. 

Devemos previamente estar de sobreaviso con
tra a situação dos grandes rectos que nos indivi-
dnos musculosos podem simular um tumor da re
gião epigastrica. E'-nos forçoso confessar que, num 
doente portador dum padecimeuto gástrico, obser
vado por nós, quando procedíamos á palpação da 
região epigastrica, tivemos a ideia da existência 
dum tumor. Mas depois de proceder mais cautelo
samente, verificamos que o tumor era na realidade 
simulado pelo grande recto. Seja-nos perdoada esta 
falta, visto ser a primeira vez que nos consultavam. 

Se a sede do cancro é nas faces, a sintomato
logia é funesta, sobretudo se se trata da face ante
rior; não ha. vómitos e as dores não são muito 
intensas, mas a palpação permitte sentir um em
pastamento em nappe. Se o cancro está na face 
posterior a palpação nada nos dá, mas as dores 
são fortes e contínuas devido ao ataque do plexo 
solar. 

As hematemeses que nem sempre se observam, 
compõem-se dum sangue acastanhado, ou cór de 
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borra de café, devido á presença de sangue em via 
de digestão. Além destes sinais físicos directos, é 
preciso procurar as adenopalias a distancia, que 
existem quando a doença leva um avanço, sobre
tudo acima da clavícula esquerda. São de impor
tância capital, porque indicam a generalisação da 
infecção cancerosa. 

A presença de sangue nas feses, durante um 
certo numero de dias consecutivos, confirmado por 
reacções químicas usuais, é um dos melhores sinais 
de cancro, estando esta investigação ao alcance de 
todo o clinico. Basta diluir um fragmento de maté
rias fecais num pouco de agua, e adicionar alguns 
centímetros cúbicos de acido acético. Continuando 
a fazer a diluição, junta-se ether que separe os pi
gmentos sanguíneos e decanta-se. Por ultimo em
pregamos o reagente de MEYER ou a tintura de 
gaiac terebentinada. 

O quimismo gástrico dá-nos indicações impor
tantes. Após a refeição de prova, observamos uma 
hipocloridria ou anocloridria. O desaparecimento 
do acido clorídrico no liquido gástrico, parece ser 
devida á diminuição ou destruição total das glându
las gástricas, mas não pertence somente aos tumores 
malignos, visto se encontrar a falta do acido na gas
trite atrófica generalisada, ou duma forma passagei
ra em alguus estados dispepticos. Gomtudo alguns 
autores, e entre elles o nosso Mestre Prof. TIAGO DE 
ALMEÍDA, consideram a não existência do acido clorí
drico como um elemento de valor para o diagnos
tico de cancro do estômago. Por vezes a secreção 
clorídrica póde-se encontrar normal ou mesmo su
perior em certos casos de cancro gástrico, seja no 
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começo, antes da gastrite degenerativa exercer o 
seu papel, seja duma forma mais prolongada, nos 
casos de ulcero-cancro. 

FIELD e FINKELSTIN, á semelhança das provas 
instituídas para apreciar as funções renais pela 
passagem de substancias corantes na urina, ou as 
funções hepato-biliares pela passagem de corpos 
análogos no duodeno, que recolheram por tubagem 
duodunal, estudaram recentemente a eliminação, 
no homem e animal, dum certo numero de subs
tancias corantes. E' o vermelho neutro que, segun
do os trabalhos de GLASNER e WETHNER, se apresenta 
melhor para ser eliminada pelo estômago e forne
cer, por consequência dados, a despeito das fun
ções gástricas. Estes autores injectaram a indiví
duos normais 4 cm. de solução de vermelho neutro 
a 1 o/o, recolhendo de 2 em 2 minutos o liquido 
gástrico. Verificaram que o vermelho neutro come
çava a eliminar-se pelo estômago decorridos 14 a 
15 minutos, desde que se empregue uma solução 
recentemente preparada do corante. 

Experiências análogas praticadas em cães com 
fistula gástrica, deram resultados semelhantes. Pa
ralelamente, constataram que todas as vezes que 
a passagem do vermelho neutro se efectua, a acidez 
livre é normal, assim como a acidez combinada. 
Mas se ha hipocloridria, a eliminação é retardada. 
Quando existe anocloribria total, a eliminação só 
se faz decorrida uma hora. GLASNER e WATHNER, em 
4 casos demonstraram que a eliminação do verme
lho neutro era retardada. Dentre estes destacava-se 
«um caso de neoplasma gástrico». Ao contrario, em 
6 hipercloridricos, a eliminação effectuou-se em 8 a 
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10 minutos. Parece, pois, que ha correlação entre 
a quantidade de acido livre contido no liquido gás
trico e a eliminação estomacal do vermelho neutro. 
Visto este método dar resultados interessantes, to
mamos a liberdade de o registar neste trabalho. A 
presença do acido láctico é também de valor quan
do se lava o estômago depois da refeição de prova 
isenta dêsle acido, BOAS pretende que unicamente 
devemos encontrar uns traços de acido láctico após 
a ingestão de 60 grs. de pão e cerca de 250 a 300 
grs. de chá num estômago que não seja sede de 
cancro. Para êle, a existência de acido láctico em 
grande quantidade no liquido gastrieo dos cance^ 
rosos de estômago, será devida á presença de ger
mens particulares, duns fermentos lácticos, repre
sentados por um bacilo longo, qne hoje é possível 
identificar devido aos esforços de BOAS e OPPLER e 
outros autores. Estes bacilos desenvolvem-se so
bretudo nas anfratuosidades dos tumores ulcera
dos. Logo a sua presença e a do acido láctico em 
quantidade notável, indica não só um neoplasma 
do estômago, mas um neoplasma ulcerado. 

O estudo do sangue pôde fornecer ainda indi
cações preciosas para o diagnostico. Duma maneira 
gerai existe, no cancro, uma anemia notável. MA
THIEU e KOUX viram um caso com menos de 500.000 
glóbulos rubros. Por vezes notam-se glóbulos ru
bros nucleados, que podem ser muito numerosos, 
dando uma forma de anemia perniciosa. 

Mas, mais importante e mais constante, é a 
leucocitose. Trata-se duma polinucleose. MATHIEU e 
seus ajudantes encontraram 90 o/o de poli nucleares, 
98 e até 100 o/0, confirmando que esta polinucleose 
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nunca se observa na ulcera do estômago. A procu
ra do indice antitripsico, é de Iodas as pesquizas a 
que dá mais preciosas indicações, sem comtudo ter 
um valor absoluto. E' em geral elevado no cancro 
('/s a d/8 em vez de '/s a '/* normal), mas é também 
elevado nos tuberculosos e, em alguns casos, nos 
portadores de quistos hidaticos. Mas se encontrar
mos num individuo um poder antitripsico inferior 
a '/*> podemos eliminar o diagnostico de cancro, se 
se trata dum doente desde ha certo tempo. 

Ainda no quimismo urinário, podemos encon
trar alguns elementos que, adicionados aos prece
dentes, nos pôde prestar serviços. Duma maneira 
geral vê-se, devido á insuficiência alimentar, dimi
nuir a quantidade de substancias na ur-ina ; a eli
minação de fosfatos e de ureia aumentada. 

Por ultimo podemos lançar mão do exame ra-
dioscopico para a descoberta da lesão cancerosa. 
Desde o começo da doença, e muitas vezes como 
primeiro sinal, nota-se uma perda de forças, um 
emagrecimento rápido e uma descoloração dos te
gumentos. A' medida que o mal progride, o doente 
caminha para a caquexia. O emagrecimento aumen
ta, a pela seca, toma uma côr amarello-palha ou 
subicterica, quando o fígado é tocado a seguir; o 
edema aparece nos meleolos, a flegmacia alba ão-
leus manifesta-se e o doente sucumbe a uma com
plicação intercurrente. 

Segundo a opinião do nosso Mestre TIAGO DE 
ALMEIDA, pois assim lh'o ouvimos numa prelecção, 
ha duma maneira geral duas ordens de sintomas: 

Gerais: Entre estes notaremos palidez, ane
mia, lencocitose, indice antritipsico elevado, por ve-
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zes uma febre leve, eliminação de fosfatos e ureia 
acentuada, edemas, ílegmacia alba dolens e coma. 

Lacais : Sensação de plenitude com os alimen
tos, intolerância para eles, anorexia, hematemeses 
e melenas, tumor e dores epigastricas, anocloridria 
ou hipocloridria e lencocitose digestiva. Pôde tam
bém haver ascite e diarreia. 

Para Ele a sintomatologia pôde variar, e varia, 
conforme a situação do cancro gástrico. 

Mas as manifestações sintomáticas do cancro 
do estômago podem apresentar uma grande varie
dade, chegando mesmo a não se encontrarem re
unidas. Alguns sintomas podem mesmo faltar, sem 
que o aspecto clinico da afecção seja profunda
mente modificado. Assim, o emagrecimento pôde 
deixar de progredir, dando logar a um aumento de 
peso. 

L. PRON viu um doente portador dum cancro 
adiantado, pesando 83 quilos, que veio a falecer 
três semanas após o diagnostico. Em 1919, obser
vou outro que pesava 93 quilos. Este doente, de
pois de esperar três mezes para ser entregue ao 
cirurgião, faleceu quatro meses depois de ter sofri
do uma gaslro-enterostomia. 

Gomo explicar este aumento de peso? Somente 
pela reabsorção trans-estomacal dos alimentos in
geridos— e isto a favor do poder peptico particular 
do saco gástrico dos cancerosos. 

Segundo BOURGET, a pepsina quasi nunca falta. 
MULLER, encontrou muitas vezes nos cancerosos áci
dos aminados ou corpos abiureticos. Para ele, o 
estômago neoplasico leva a digestão proteica muito 
mais longe que o suco gástrico são. 
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A anemia existe num grau mais ou menos mar
cada em todos os cancerosos, constituindo um dos 
elementos importantes do síndroma gastro-cance-
roso. Ha. casos nos quais a anemia é de importân
cia capital, emquanto que os outros sintomas são 
mais ou menos apagados. Nestas condições a con
fusão com as anemias progressivas é possível. Mas 
em caso de duvida, o exame do sangue revela-nos 
as particularidades seguintes que foram estudadas 
p o r M. HAYEM. 

Assim, o numero de glóbulos rubros pôde ir a 
1.000.000 por milímetro cubico. Por vezes existe 
uma poïkilocitose e uma anisocitose marcadas. Por 
outro lado, os glóbulos vermelhos tomam formas 
diversas, com dimensões desiguais, uns atrofiados 
ou pouco desenvolvidos, outros verdadeiros glóbu
los gigantes. A hemoglobina é diminuída e os he-
matoblastos bastante numerosos. 

A anorexia pôde também faltar. MATHIEU teve a 
ocasião de observar cancros do estômago típicos, 
nos quais o apetite se manteve durante muito tem
po, mesmo até os doentes sucumbirem. Esta au
sência de anorexia encontra-se sobretudo nos indi
víduos novos e também nos casos de ulcero-cancro, 
com persistência prolongada, Pode da mesma forma 
existir nos velhos cancerosos que nunca apresenta
ram sinais de ulcera. 

Os fenómenos dolorosos por vezes não exis
tem. MATHIEU viu um homem de 50 anos cujo aspe
cto o inclinou para o diagnostico de cancro do 
estômago. Apresentava-se magro e com uma côr 
amarello-palha. Alguns meses depois, sem que até 
aí tivesse apresentado qualquer perturbação, come-
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çou a perder o apetite. Desde então começou a 
manifestar um desgosto pela carne, chegando a 
perder um terço do seu peso. Não apresentava ne
nhum fenómeno de dispepsia, nem vómitos, sem 
ter mesmo dores, e comtudo, ao exame da região 
epigastrica, MATHIEU palpou um tumor. 

O tumor epigastrico pôde não se palpar, se se 
trata duma lesão pouco saliente, ou se está profun
damente situado e portanto inacessível. 

Ha ainda formas de cancro gástrico com lesões 
secundarias extra-gastricas predominantes. 

Entre as lesões de generalisação, apenas me 
quero referir ao cancro secundário do fígado. Este 
cancro é por vezes fácil de diagnosticar. O figado 
apresenta-se aumentado de volume e duro, dando 
á palpação e por vezes mesmo á inspecção, bosse-
laduras mais ou menos volumosas. 

Em virtude destas lesões hepáticas secunda
rias, o cancro primitivo do estômago pôde passar 
despercebido, porque a lesão local é minima e 
inacessível á palpação, ou porque os fenómenos de 
dispepsia cancerosa podem ser pouco marcados. 

Como vemos, as formas clinicas do cancro gás
trico são variadíssimas, mas além das formas pre
cedentes, cuja historia é interessante e o conheci
mento indispensável para o diagnostico clinico, 
podemos admitir ainda outra. 

Quero por ultimo referir-me ás formas verda
deiramente latentes do estômago. Estas formas 
cancerosas são dum diagnostico difícil, ou melhor 
impossível, visto serem apenas um achado de au
topsia. Embora MATHIEU diga que se trata, ha maior 
parte das vezes, de doentes incapazes de nos iluci-
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dar com precisão sobre o seu padecimento gástrico, 
nós não podemos deixar de ir de encontro á opi
nião deste autor. E para confirmação da nossa 
forma de ver, basta citar, além dos casos que re
gistamos, a nossa observação pessoal. 



= = Jrafamenfo = = = = = 
do cancro do esfômago 



[rafamento do cancro 
do estômago 

0 tratamento do cancro gástrico pode subin-
tender-se debaixo do ponto de vista medico e cirúr
gico. Desde já nos atrevemos a dizer que actual
mente não existe, em terapêutica medica, um tra-
trata mento curativo. 

Parece que o tratamento pelos diversos soros 
cuja eficácia foi afirmada por alguns autores, ape
nas dá melhoras passageiras, semelhante ao que se 
obtém no tratamento do cancro, duma maneira ge
ral. Os medicos que tentaram o tratamento pelos 
soros, reconheceram que a sua acção é muito redu
zida nos cancros viscerais, e especialmente no can
cro do estômago. 

Se não podemos, pois, curar o cancro gástrico, 
podemos ao menos aliviar os sofrimentos dos can
cerosos, combatendo a anorexia, regulando o regi
men alimentar, ou atenuando as consequências da 
estenose pilorica, e diminuindo as dores. O regimen 
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lácteo é sempre util, porque facilita a digestão, di
minue aa dores, os vómitos, sendo na maior parte 
das vezes bem tolerado. Se os doentes chegarem a 
aborrecer os leites, indicá-lo-emos então debaixo de 
varias formas, associando-o aos ovos, como cremes, 
pudings, etc. ALBERT ROBIN assim o aconselhou no 
seu livro «Les maladies de l'estomac». 

Os doentes deverão fazer pequenas refeições e 
espaçadas. Não é raro obter que o doente aumente 
de peso, desde que siga um regimen conveniente. 

Gomo medicação especifica podemos, desde o 
começo, empregar o condurango e clorato de soda 
para o tratamento da dispepsia. FRIEDREICH preconi-
sou na «Europa» o condurango, que crê poder alri-
buir-lhe um caso de cura. MATHIEU e BOURGET em-
pregam-no também como medicamento util, porque 
calma a dôr e excita o apetite, BRISÒAND adminis
tra o clorato de soda em dose elevada, 8 a 10 gis. 
por dia. Em 5 casos tratados, fazendo actuar este 
medicamento na ulceração cancerosa, BRISSAND viu 
que os resultados foram favoráveis. Mas infeliz
mente as melhoras obtidas foram passageiras. 
MATHIEU tem continuado a administrar o clorato de 
soda, devido aos seus efeitos momentâneos, què 
muitas vezes tem obtido. Póde-se aconselhar em 
solução aquosa na dose de 6 a 8 grs. por dia, ou 
em leite. 

A extase, frequente quando ha estenose do pi
loro, favorece as fermentações e putrefações, cau
sas de dores e intolerância gástrica, que se evitará 
praticando as lavagens do estômíigo e de prefe
rencia em jejum. Assim, não concorreremos para 
aumentar a inanição, visto retirarmos o menor 
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numero de substancias alimentares para o doente. 
Estas lavagens deverão ser feitas á medida que se 
precise reduzir ao minimo a êxtase. 

Como medicação aperitiva, para combater a 
anorexia, costuma-se empregar a tintura de gen
ciana e o Colombo adicionados de algumas gotas 
de acido clorídrico, ALBERT ROBIN préconisa o raeta-
vanadato de soda na dose de 3 centigrs. para 450 
grs. de agua distilada. 

Seguindo pouco mais ou menos o que vimos 
expondo, os fenómenos dolorosos diminuem; mas 
em certos casos, será necessário recorrer aos cal
mantes, como a codeína e dionina, e por outras as 
injecções de morfina. Gomtudo é preferível réalisai-
a fuga da dôr, sem ter de recorrer aos hipnóticos, 
a não ser em extremo. 

* 

* # 

Sob o ponto de vista do tratamento cirúrgico, 
limilamo-nos apenas a inumerar os meios de que 
nos podemos servir contra o cancro gástrico, ape
sar de serem bem conhecidos. Não ha senão um 
tratamento a que o cirurgião tem de lançar mão, 
que é a exerese larga, PAUCMET aconselha a que se 
faça uma incisão exploradora sob anestesia local, 
visto não fazer perigar a vida do paciente; diz 
ainda, que se devia praticar em larga escala, visto 
permitir fazer um numero considerável de diagnós
ticos precoces e curas verdadeiramente radicais. 

Não se deverá operar os casos que clinicamen
te apresentam metastases do lado peritonial ou lin-
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fatico. Deixará de se intervir se percebermos uma 
massa pilorica fixada profundamente, se esta massa 
aflore ás falsas costelas, ou ainda se a radiolo
gia reconhecer, seja a existência dum estômago pe
queno, retraído e imóvel, seja ganglios intratora-
xicos. Exceto estas contraindicações, o cirurgião 
deverá fazer uma incisão, sob anestesia local. 

Se o estômago é pequeno, aderente, com métas
tase hepática e peritonial sem obstrução alimentar: 
fechar e não intervir. 

Se o estômago é pequeno, aderente, com estase e 
obstrução gástrica: fazer uma jejunostomia. 

Se o peritoneo ou fígado apresentam nódulos me-
tastasicos: fazer uma gastro-enterostomia anterior 
ou posterior segundo a sede das aderências. 

Se não ha metastases: fazer uma gastroctomia. 
As condições anatómicas estão longe de ser 

idênticas e a gastroctomia será, segundo os casos, 
simples ou difícil. Por vezes, é uma massa pilorica 
movei ou pouco aderente; o operador não hesitará 
em praticar a pileroctomia. Por outras, a massa pilo
rica adere ao fígado, ao pancreas, ao mesocolon, ao 
colon transverso ou á vesícula; nestas condições, a 
maior parte dos operadores preferem executar uma 
gastro-enterostomia. Outros executam a reseção do 
piloro. Se o doente é caquetico devemos fazer a 
operação em dois tempos; primeiro uma gastro-en
terostomia e depois, decorridas algumas semanas, 
uma gastroctomia. Durante este tempo deve-se fa
zer uma alimenLação hidrocarbonada com alca
linos, para neutralisai' a acidez do organismo. Os 
resultados obtidos, mesmo em cancros avançados, 
téem sido por vezes excelentes. 
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TEMOIN, em comunicação escrita, operou 1.350 
cancerosos de estômago. Em 110 limitou-se apenas 
a uma simples exploração; em 133 casos recorreu 
a uma anastomose, chegando os doentes a viverem 
de dois meses a um ano. Em 530 gastroctomisados 
apenas lhe morreram 27 operados, ou seja 5 o/0. 

PAUCHET praticou cerca de 450 reseções de es
tômago por cancro. A mortalidade foi de 15 o/0. 

W. MAYO, em 269 operados, 62 viveram 5 anos; 
18, 8 anos; 7, 10 anos; 5, II anos; e 3 12 anos. 

HARTMANN, não registando o grande numero de 
casos qne operou, notou que 3 resistiram 5 anos, 
3, 6 anos; % 7 anos; e 1 13 anos. 

L PRON conta que em 1913, fez num seu doente 
o diagnostico de cancro gástrico, visto tudo o indi
car, antecedentes hereditários, idade, sintomas sub
jectivos, quimismo e radioscopia. Este doente, com 
períodos de melhoras e pioras, teve tais sofrimen
tos que se resolveu a aceitar uma intervenção. E 
assim, em 1916 TÉMOIN fez uma gastroctomia sub
total. Em 1920 o doente contava 68 anos; comia 
com apetite e de tudo, trabalhando no campo. 

Estes exemplos devem encorajar o medico e 
cirurgião a não abandonarem a intervenção radi
cal e a tentá-la mesmo nos casos maus. 

Quando a extensão em nappe ou a generalisa-
ção aos órgãos visinhos, contraindica a reseção, 
póde-se recorrer á gastro-enterostomia, que dá re
sultados apreciáveis, permitindo a passagem dos 
alimentos para o intestino, e daí a diminuição das 
dores ou o seu desaparecimento, podendo então o 
doente gosar uma vida mais longa. 

MALEMET, em 76 casos teve 38 que viveram 2 
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anos; 13, mais de 3 anos; 9, mais de 4 anos; 6, 
mais de 5 anos; 3, mais de 5 anos; % mais de 7 
anos; 4, mais de 8 anos; e 1, 14 anos. Mas não po
demos pensar se num certo numero de casos, não 
se tratava de pseudo-tumôres ? 

LE NOIR e GARDIN publicaram ura caso com me
lhoras subjelivas e objetivas, sob o ponto de vista 
do peso e quiinismo, durante quasi um ano, dum 
cancro avançado do estômago, consecutivamente a 
uma simples laparotomia exploradora. 

MALEMET observou ainda um caso que durou 
15 meses após uma simples laparotomia, que no 
decorrer da qual encontrou um cancro extenso e 
inoperavel. 

A laparotomia exploradora, expondo a peque
nos perigos, sobretudo sob a anestesia local, parece 
a nosso ver de alguma utilidade. Deve ser empre
gada como meio de diagnostico, e era muitos doen
tes, considerados como inoperaveis, lhe tributariam 
uma vida de vários anos ou mesmo a cura. 



Conclusões 

Mais uma vez somos levados a dizer que, se 
os casos de sucesso nos fornecem ás vezes interes
santes ensinamentos clínicos e terapêuticos, quasi 
sempre os casos fatais são mais elucidativos, sobre
tudo se aos elementos clínicos e laboratoriaes se 
puderem combinar os preciosos elementos dum 
exame necropsico. Se o diagnostico do cancro do 
estômago é por vezes facii, quando nos baseamos 
sobre os sinais habituais—vómitos, hematemeses, 
melenas, anemia, caquexia, etc. — por vezes vacila
mos quando os sinais gástricos faltam; sobretudo 
se o quadro clinico é constituído por sintomas que 
não téem relação com o cancro do estômago, e 
vistos ao contrario como estigmas de lesões bem 
diferentes, o diagnostico tonia-se por assim dizer 
impossível. 

Visto. Pôde imprimir-se. 
Th/age d'Almeida Alfredo Magalhães 

Presidente. Director. 
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ERRATAS 

Na pág. 14, linha 30, leia-se sen
do maiores d esquerda em vez de 
sendo d esquerda. 

Na pág. 15, linha 26, leia-se 
tomentosa em vez de tormentosa. 

Na pág. 16, linha 19, leia-se 
flacidez em vez de placidez. 

Na pág. 24, linha 25, leia-se 
pigmentos em vez de pigastros. 

Na pág. 26, linha 9, leia-se 
nodular em vez de modular. 

Na pág. 66, leia-se gastrectomia 
em vez de gastroctomia. 

Na pág. 66, linha 21, leia-se 
pilorectomia em vez de pileroctomia. 
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