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PR E F Á C I O 

Nascidos numa pequena vila transmontana, 
escondida a noroeste nas dobras das serras, que 
domina com sobranceria a feracíssima região 
de Barroso, tão bizarra pelos seus costumes, para 
ela éramos fortemente impelidos pelo nosso tem» 
peramento afectivo, que nos fazia detestar pro
fundamente a falsa vida das cidades, cheias de 
preconceitos e torpezas, e amar com religiosa 
devoção a sadia vida campestre, maravilhosa 
naquela tocante simplicidade a que nos habi
tuamos desde creança e que, com a tradicional 
lealdade do austero povo transmontano, constitui 
a essência das suas preclaras virtudes. 



Mais pelo sentimento que pelo raciocínio nos 
dedicamos àquela região de simplicidade muito 
pirmitiva, que encerra, sentimo-lo bem, todos os 
nossos destinos e toda a nossa felicidade. 

Este obstinado regionalismo está de tal modo 
integrado no nosso modo de ser que os largos 
períodos de tempo que passávamos nas cidades 
exerciam sobre a nossa sensibilidade uma pressão 
verdadeiramente tirânica que nos magoava pro
fundamente. 

Era pois com sincero alvoroço que aguar
dávamos anciosamente a chegada das ferias. 

'A nossa terra, arca santa onde repousam os 



nossos Maiores, iamos retemperar o nosso orga
nismo e buscar as novas energias que seriam 
queimadas nos extenuantes trabalhos escolares. 

E assim, logo que em Outubro do ano findo 
concluímos o curso geral de medicina, para lá 
nos retiramos em procura desse bem de alma que 
desde tenra idade tínhamos perdido ao aban
donar os bancos da sua escola 

Seis meses, seis dias se passaram nessa vida 
alegre e descuidada. 

E foi com grande pezar que a realidade duma 
obrigação ainda não cumprida nos despertou. 

Várias razões e entre elas a de vagar o lugar 



de médico municipal que possivelmente vai ser 
posto a concurso na segunda quinzena de junho, 
nos decidiram, aproveitando o pouco tempo que 
nos restava ainda, a vir dar satisfação á última 
imposição de uma lei. 

Perante o meu espirito surgem então as 
dificuldades na escolha do assunto para a 
nossa tese. 

No campo vastíssimo da mais alta e nobre 
sciência — a Medicina — ha um numero infinito de 
assuntos, a maior parte largamente versados. 

Um distinto clínico do Porto, mostrando-nos 
o caso notável duma anomalia venosa ainda não 



observada entre nós, sugeriu-nos a ideia de o 
aproveitar para a nossa tese. 

Antes de entrar no assunto, nòs queremos 
aqui testemunhar ao Ex.m° Prof. Dr. J. A Pires 
de Lima as expressões sinceras do nosso vivo 
reconhecimento e da nossa sentida gratidão, pelo 
valiosíssimo auxilio que nos dispensou, guiando-
nos com o seu muito saber e pela subida honra 
que nos concede presidindo á defesa da nossa 

tese. 



In t rodução 

ANOMALIA é todo o desvio do tipo 
especifico, ou noutros termos, toda a 
particularidade orgânica que apre
senta um indivíduo, comparado com a 
grande maioria dos indivíduos da sua 
espécie, da sua idade e do seu sexo. 

ISIDORE GEOFFROY SAINT-H IL AIRE 

Entre as varias razões que militam a favor da 
importância do assunto que me propuz tratar, ha 
duas que, a nossos olhos, teem um valor real. 

h primeira, de interesse puramente scientífico, 
é-nos fornecida pela consideração seguinte : não 
ha, que conheçamos, nenhum trabalho de conjunto 
sobre as anomalias venosas e nós vamos rednir 
aqui todos os casos que até hoje entre nós íoram 
notados; á excepção dum caso possivelmente seme» 
lhante, a que Testut faz referências, nós não. encon
tramos mais nenhum, nem nos tratados clássicos 
estrangeiros, nem noutros escritos também estran« 
geiros que nos foi possível consultar. 



36 

Dos cinco casos de anomalias venosas qae aqui 
reunimos, três já não são inéditos e foram obser-
vados pelo Ex.mo Prof. Hernâni Bastos Monteiro. 

Também mencionaremos am caso observado 
em Lisboa de varizes do membro superior que, pela 
sua extrema raridade, é digno de menção especial. 

Uma segunda razão, não menos importante que 
a precedente, nos guiou e animou na confecção 
deste trabalho sobre um assunto deveras interes
sante; pena é que não tenhamos a competência e o 
tempo suficientes para lhe dedicarmos, mas tão 
somente uma bôa vontade, de maneira a realizarmos 
um trabalho de importância. Surpreendeu-nos o 
silencio da maior parte dos autores clássicos sobre 
as anomalias venosas. 

Nós não queremos ter a pretensão de fazer uma 
história completa, obra muito vasta e temerária, 
dados os nossos muito modestos conhecimentos e 
a nossa inexperiência, mas simplesmente reunir 
aqui neste despretencioso trabalho, que só revela 
um grande esforço de quem, como nós, apenas tem, 
quando muito, a aspiração de prestar um humilde 
concurso ao estudo das anomalias venosas, alguns 
casos, os únicos que teem sido observados entre nós. 

Apesar das omissões e das imperfeições que 
ele pode encerrar, esforçamo«nos tanto quanto pos
sível por submeter á apreciação do douto júri, um 
trabalho que algum valor pudesse merecer e se 
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este objectivo não podermos atingir, sejam-nos 
relevadas as faltas, tomando este nosso trabalho 
na conta do cumprimento de ama obrigação que 
a lei, na sua máxima regidez, nos impõe absur
damente. 

Quasi nos não abalançaremos a tirar con
clusões das diferentes teorias que os autores clás
sicos arqaitetaram para explicação da sua origem, 
por quanto, não podemos deixar de nos confessar 
embaraçados ao compulsar tantas e tão variadas 
doutrinas ou teorias—a maior parte delas tão extra
vagantes como fantasiosas — que de ha anos a esta 
parte sobre a sua etiologia vários autores teem 
engenhado. 

Todos os sistemas constitutivos do organismo 
humano são sobmetidos a variações que atestam a 
sua instabilidade, as qaais teem sido o objecto dum 
numero considerável de investigações que procu
ram, por estatísticas tão extensas quanto possível, 
descrever como estado normal o que não é mais 
do que o estado habitual ou os estados mais fre
quentes; as diferentes variações a que estão expostos 
todos os sistemas, nem todas podem ser consideradas 
como anomalias, mas como anomalias relativas. 

Diversos autores teem dirigido a sua atenção 
para certos sistemas, compilando e catalogando as 
suas variações; as veias não teem merecido aos 
investigadores o mesmo interesse que outros assun-
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tos anatómicos, como as anomalias das artérias ou 
dos músculos, por ex. 

E assim vejamos o que diz o Dr. J. A. Teixeira 
de Carvalho: 

«As anomalias venosas, á parte muito raras 
excepções, só agora começam a ser conhecidas e 
classificadas. 

As pequenas alterações de volume, direcção, a 
ausência de um ou mais pequenos ramos, mais 
merecem o nome de variedades de uma forma 
normal que o de anomalias; e assim as temos con
siderado sempre. O que deveria ser considerado 
como anomalia, seriam as alterações importantes, 
modificando de um modo notável o curso centrípeto 
do sangue; seriam as variações na rede palmar 
substituindo a rede dorsal, o desaparecimento da 
cefálica ou da salvatela, factos estes qae nunca 
tivemos ocasião de examinar. De resto, a existên
cia de daas ou mais cefálicas e salvateias são factos 
tão frequentes, qae mais merecem, como dizíamos, 
o nome de variedades que o de anomalias. 

Alguns autores, porem classificam estes factos 
de anomalias, o que nos parece pouco razoável». 



OBSERVAÇÕES 

Observações do Prof. Hernâni B. Monteiro (2) 

I 

No Auseu do Instituto de Anatomia da Facul
dade de Medicina do Porto encontrasse orna peça 
preparada e montada pelos alanos de anatomia 
Snrs. Alfredo Rezende e José Pestana e á qaal 
corresponde o N.° 146 da Secção F do respectivo 
Catalogo : 

Essa disposição, que voa descrever e cajo 
desenho se vê na Fig. 1 foi encontrada na axila 
direita de am cadaver do sexo masculino no dia 2 
de flbril de 1924. 

h veia axilar era perfurada de diante para traz 
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e de fora para dentro por am ramo colateral de 
nervo braqaial cutâneo interno. 

Este ramo perfurava a veia axilar janto do 
ponto em qae nela se lançavam as veias circunflexas 
e hameral profunda e anastomosava-se depois com 
o perfurante lateral do 2.° nervo intercostal. 

Neste cadaver o pequeno palmar direito era 
invertido. Segundo Testât, Deville viu a veia axilar 
atravessada pelo braquial cutâneo interno e o pró
prio Testut observou dois casos análogos. 

II 

O aluno Snr. Faria dissecou a região axilar 
esquerda do cadaver de Aargarida F. da $., de 53 
anos, doméstica, natural de S. Cristóvão de Nogueira 
(Sinfães), vitimada por síncope cardíaca 

Encontrou a seguinte disposição vascular: a 
artéria axilar, qae passava para dentro da raiz 
interna do mediano c do neroo cubital, encontrava-se 
colocada precisamente atraz da veia axilar. 

h artéria acrómio«torácica nascia da axilar, 
derigia-se para diante, perfurava a veia axilar e 
bifurcava-se depois nos seus dois ramos acromial 
e torácico. 



FIGURA 1 

Veia axilar atravessada por um nervo. 
1 ■ Veia axilar. 
2 • Nervo mediano. 
3 • Sua raiz externa. 
4 ■ Sua raiz interns. 
5 • Nervo músculo-oatáneo. 
6 ■ Nervo cubital. 
7 - Nervo braquial cutâneo interno. 
8 ■ Um ramo colateral do braquial cutânea interno. 
9 • Acessório do braquial cutâneo interno. 

10 -Ramo perfurante (atirai do 2." nervo intercostal. 

ANTÓNIO CANÊDO —Contribuição para o estudo das anomalias venosas. 
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III 

(Jma disposição anómala das veias superficiais 
da prega do cotovelo, foi encontrada, a 6 «III «919, 
pelo aluno Snr. Aacedo Pinto, no cotovelo direito 
de Deolinda de A. M , de 39 anos, de profissão igno
rada, natural de Avintes e de quem se desconhece 
a causa da morte. As veias superficiais não se 
dispunham formando o clássico A. 

Havia ao-nivel da flexura, uma arcada de con
vexidade inferior, na qual se lançavam todas as veias 
superficiais vindas do anle-braço. 

A veia que-se dispunha na parte média era 
mais volumosa. 

Era também ao nível da parte média da conve-
xidade da arcada que se lançava a comunicante do 
cotovelo. 

No lado direito, a disposição venosa aproxi-
mava«se da que os autores consideram normal. 



Anomalia da safena interna 

(Observação Pessoal) 

J. h., de 18 anos de idade, empregado comer
cial, nataral de Guimarães. 

Este individuo tem ama estatura regalar e o 
seu desenvolvimento físico fez»se normalmente. 
Parece inteligente, é muito emotivo e transpira facil
mente. O estado geral é bom e não acusa doenças 
que mereçam menção especial. 

Caminha bem sem cansaço e o trabalho suporta 
o bem sem dificuldade. Refere cefaleias para a 
tarde, queda de cabelo e frieiras qae se fendem e se 
inflamam facilmente. 

Tem acne na face e ama tendência acentuada
mente linfática. 

Conta que ha três anos, pouco mais ou menos, 
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se apercebeci de varizes no membro inferior direito, 
que até ali não tinha notado. O comprimento total 
dos dois membros inferiores é designai, sendo o 
direito am poaeo maior —4 centímetros — que o 
esquerdo, facto este que lhe cria uma marcha e uma 
atitude defeituosas; flete mais a perna direita e 
rompe mais o calçado deste lado. Quando de pé, 
nota-se ainda que o grande trocanter direito se coloca 
mais alto que o do lado oposto, o mesmo sucedendo 
com o joelho 

Mas, sobretudo, o que mais prontamente salta 
ò vista, mesmo numa inspecção ligeira, (Fig. 2) é a 
diferente grossura dos dois membros, que é maior á 
direita; a existência de varizes no membro deste lado, 
enquanto que á esquerda a venosidade mal se nota-, 
e, principalmente, pela sua extrema raridade, é o 
volume considerável que toma a safena interna 
direita ao nivel do joelho. 

Esta veia forma uma espécie de cordão que, 
seguindo a trajectória habitual até ao triangulo de 
Scarpa, sobe até é prega da virilha, sobe mesmo à 
parede abdominal, passa por cima do pubis, descrê-
vendo uma curva de convexidade superior, para ir 
desaparecer na prega da virilha do lado oposto. 
O calibre é, em todo o seu trajecto, regular. 

Esta disposição anómala acha-se bem evidente 
na Fig. 2 e já o Senhor Dr. José ftroso lhe fez refe
rência em—La Presse fledieaic —18-Aars 1925-



FIGURA 2 

Anomalia da safena interna 
Í O B S . PESSOAL) 

ANTÓNIO CANÊDO —Contribuição para o estudo das anomalias venosas. 
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Porqcie não tínhamos os dados suficientes que 
nos orientassem a fazer ama mensuração mais com
pleta, apenas colhemos as medidas que seguem-. 

Dir. 36,5 cmt. 
Sq. 34,5 Cmt. 

Dir. 33 cmt. 
Esq. 31,5 cmt. 

Circunferência de joelho 

Circunferência a meio da perna 

Do grande trocanter do femcir 
Dir. 42 cmt. 
Esq 40 cmt. à cabeça do peróneo 

Da cabeça do peróneo 
I Dir. 42,5 cmt. 

ao maléolo „ 
| Esq. 40,5 cmt. 

7\s urinas são normais. K. V + . Este indi« 
viduo é portador doma sífilis hereditária. 

Testât (7) escreveci : 

«h veia poplítea tem«se visto dcipla, seja na 
parte inferior seja em todo o seu comprimento. 

Tenho observado vários casos : num destes 
casos a duplicidade estendia«se sobre a femural até 
ao terço superior da coxa. 

E o mesmo na v>eia femural. Noutro caso, as 
duas veias ocupam de ordinário os dois lados da 
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artéria e podem enviar mutuamente anastomoses 
transversais mais ou menos volumosas. 

h veia poplítea, em logar de seguir a artéria 
atravez do anel do terceiro adutor, sobe por vezes 
ao longo da região posterior da coxa, até a uma 
altura variável, depois perfura isoladamente o grande 
adutor e vem encontrar a femoral na prega da 
virilha. Vi, em dois casos, a poplítea subir assim 
até á bacia, seguindo o trajecto da artéria 
isquiática; a veia femural existia, mas tomava ori« 
gem na coxa e encontrava-se muito reduzida de 
volume. Num caso observado por Hutchinson (The 
Lancet, 1879) a veia safena interna abandonava, ao 
nivel da sua desembocadura na femural, uma veia 
subcutânea do volume do polegar, a qua! passava 
acima do pubis e vinha terminar, á direita, no 
vértice do triângulo de Scarpa; esta veia substituía 
completamente a falta ou a atresia da veia ilíaca 
externa». 

Como interpretar o meu caso? 
O cordão venoso que passa por cima do pubis» 

substituirá, como no observado por Gutchinson, a 
falta ou atresia da veia ilíaca externa? 

Quanto à causa produtora, como explica-la? 
Será um caso de hipertrofia congénita do mem

bro direito? 
. Como o indivíduo é um hercdo-sifiiítico, é pos-

sivei que a sífilis dos pais seja a sua causa. 



Observação inédita do aluno 
de anatomia 

Snr. J. Figueira Lopes 

Como se vê na Fig. 3, as doas veias ilícas pri
mitivas, tendo ama confidência maito alta, reunem-se 
ao nivel do disco intervertebral qae separa a l.* 
lombar da dltima dorsal, dando origem à veia cava 
inferior, qae passa à frente da aorta. 

Um pouco acima desta confluência, a veia cava 
recebe as capsulares direita e esquerda e, ao nivel 
da sua origem, as duas renais. As veias ilíacas, ao 
nivel da sua origem, são reunidas por uma anasto
mose transversal que, nascendo á direfta, ao nivel 
do 5 a lombar, vai lançar«sc à esqaerda, ao nivel do 
bordo inferior da 4.a lombar, passando atraz das 
artérias ilíacas primitivas-
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Nesta anastomose lançam-se daas veias, ama 
das quais acompanha a sagrada media. 

hs veias ilíacas primitivas interna e externa, 
apenas diferem do normal pelas suas relações com 
as respectivas artérias. 

- • ■ 



FIGURA 3 

Anomalia das veias ilíacas primitivas 

ANTÓNIO CANÊDO —Contribuição para o estudo das anomalias venosas. 
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Um caso de varizes do membro 
superior 

(Observação do Dr. J. Monjardino) 

«Se clinicamente esse caso é muito interessante, 
encarado sob o aspecto das alterações anátomo 
patológicas locais, é digno também dama menção 
especial. 

Pela disseção qae fiz na parte do membro infe
rior que foi ampatada, coníirmou-se plenamente o 
diagnóstico de varizes diíasas superficiais e pro
fundas do ante-braço e do braço, não restando 
dúvida alguma de ter sido atingido nesse pro
cesso mórbido o último dos graus que Reclus des
creve ao tratar das varizes do membro inferior. 
Neste caso, na verdade, estavam dilatadas todas as 
veias do membro, quer as que caminham isoladas 
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e são subcutâneas, quer as qcie, mais profandas, são 
satélites das artérias; e assim sucedia até nos peque
nos ramos itramascalares e catáneos. 

Viam-se, em longos segmentos dilatados e fie-
xuosos, cartas dilatações numerosas e sucessivas. 

As veias estavam mantidas por tractos fibrosos 
nos tecidos circunvizinhos, os quais, principalmente 
sob a pele, se apresentavam duros, lardáceos com 
pequeninas formações serosas enquistadas, não 
se afastando essas lesões do que vem exposto por 
R. flatas (Aontréal) ao escrever sobre este assunto : 
-at first thin and hardened, the skin becomes adhe
rent to the subcutaneous connective tissue and apo
neuroses, involving at the some time the linphatics 
and causing a secondary hard edema and hiper-
trophy of the corion known as elephantiasis phle-
bactatica». 

Nas veias notava-se ainda um certo grau de 
flebite e um ou outro flebolito, revelado já pela radio
grafia. 

As artérias eram de calibre reduzido, a ponto 
de que, seccionada a humeral, por ex. não podia 
introduzir-se pela sua abertura estilete mais espesso 
que a ponta de um lapis. E as veias satélites, enor
mes, irregulares de calibre e endurecidas encos-
tavam-se-ihes de forma que era muito difícil, quasi 
impossível, a sua mutua separação, tal era a difusão 
da periflebite. 
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TVs modificações musculares macroscópicas não 
cram bem sensíveis, a não ser nas regiões tenar c 
hipotenar, onde se notada am certo graa de atrofia, 
talvez por algum processo do miosite intersticial. 
7\s veias intramusculares, acrescentando ao que já 
disse sobre elas, apresentavam-se varicosas e com 
inúmeras ramificações. Os ossos da mão pareciam 
sede dum processo de descalcificação, em caminho 
talvez para em osteoporose (osteoporotic osteitis). 

No ante-braço os ossos eram irregulares no 
seu contorno, sendo para notar também a sua del-
gadeza. Para julgar sobre este dltimo ponto aten-
der-se-ha à idade do individuo — 31 anos. 

O exame histológico, que foi feito na artéria 
humeral, em algumas veias e nos nervos mediano, 
cubital e braquial cutâneo interno, revelou uma 
grande proliferação conjuntiva que, sem dúvida, 
muito interferia no mau funcionamento do membro 
atacado*. 



ETIOLOGIA 

Desde largos tempos a etiologia das anomalias 
e das monstruosidades tem preocupado os autores 
clássicos, que teem procurado explica-las atri» 
buindo-as ás mais extravagantes causas. 

Aas as suas fantasias não lograram projectar 
viva luz sobre um tão desconhecido problema. 

No ultimo século estas singulares explicações 
cedem lugar a pesquisas orientadas sob um critério 
francamente scientífico. 

Isidore Geoffroy Saint-Hilaire (*) que lança os 
fundamentos da Teratologia com o seu «Tratado» 
em 1832-1837, separa as anomalias graves ou mons
truosidades, das anomalias ligeiras ou simples varie-
dades, não lhes atribuindo os mesmos factores de 
produção. Para ele, as anomalias graves são a 
maior parte das vezes o resultado duma pertur
bação física ocasionada por causas exteriores, não 
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transmissíveis por hereditariedade e susceptíveis de 
serem reproduzidas artificialmente, enquanto as ano
malias ligeiras são de natureza indeterminada, apa
recem espontaneamente sem que se saiba porquê, 
podem passar dum indivíduo aos seus descendentes 
e reproduzem-se por meios artificiais. 

E. Apert. (3) diz que as anomalias teem uma 
origem independente de toda a influência exterior, 
origem que reside unicamente numa tendência 
inata. 

Compara as doenças familiais às malformações 
familiais; mostra que a doença familial ê por vezes 
a consequência evidente duma conformação viciosa 
familial; estabelece que, em todos os casos, as doenças 
familiais e as conformações viciosas familiais obede
cem a leis gerais, que são idênticas àquelas que 
regulam a transmissão dos caracteres morfológicos 
normais de alto a baixo da escada animal; refere 
que a hereditariadade mórbida, no que diz respeito 
às doenças familiais, é submetida ás mesmas leis 
que a hereditariedade fisiológica, que a analogia é 
grande entre as conformações viciosas familiais e 
as modificações morfológicas que teem sido estu
dadas pelos biologistas nas espécies animais, sob o 
nome de variações e de mutações. 

Conclui enfim que é possível passar insensivel
mente das malformações familiais ás doenças fami
liais propriamente ditas e que por vezes mesmo a 
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doença familial c a consequência da hereditariedade 
dama malformação; 

Para Le Blanc (4) as anomalias são factos da 
mesma ordem que os oatros estudados pelas sciências 
biológicas, porque reconhecem causas da mesma 
natureza. Não ha diferença essencial entre o modo 
de creação duma anomalia e a formação de 
caracteres individuais. 

As anomalias são o mesmo que uma particu
laridade do desenvolvimento normal; os agentes 
que interveem são os mesmos e atuam duma maneira 
idêntica, só a saa intensidade é diferente. 

Refere também que existem relações entre as 
malformações do indivíduo duma parte e as taras 
nevropáticas e a hereditariedade doutra parte. 

O Dr. L. Archambault (5) escreve: 

Ha uma relação inegável entre as malíormaH 
ções e a hereditariedade. 

* 
* * 

Refere o Dr. Princeteau (G), que as anomalias 
vasculares encontram a sua explicação na marcha 
do desenvolvimento; que quasi todas as anomalias 
vasculares são dependentes duma desigual distri-
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buição das forças do desenvolvimento, e esta desi
gualdade de distribuição pode ser provocada por 
ama caasa mecânica qae nos escapa, mas qae pro
duz pelo menos a paragem do desenvolvimento nor
mal dam vaso que deve ser normal. 

Três Teorias se haviam formulado para expli
cação das anomalias: a patológica, a embriológica 
e a transformista. 

E a propósito, o Dr. Princeteaa diz ainda : «Sem 
nos deixarmos arrastar por am exclusivismo rigo
roso e qae os factos não justificam, ao adoptarmos 
as teorias invocadas para explicar a produção das 
anomalias, somos, no entanto, levados a mostrar 
que a teoria patológica, quer dizer, aquela qae atribui 
ás doenças que podem atingir o feto uma inílaêneia 
preponderante na génese das deformidades, é aplicá
vel de uma maneira mais restrita do que muitos 
autores o teem pensado. Bem ao contrário a teoria 
da paragem do desolv>imento que surge no período 
da diferenciação dos elementos celurares explica, 
duma maneira mais scientífica, a grande maioria das 
anomalias complexas. 

O mesmo autor, no estado crítico qae fez, colo
cando em paralelo as diversas teorias, conclui que 
tanto a teoria patológica, que procura explicar a 
maior parte delas pelas doenças que atingem o feto, 
antes dos elementos estarem diferenciados em teci
dos definitivos, como a teoria embriológica que 
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assenta na paragem do desenvolvimento, e bem as
sim a teoria transformiste/, cajá base é algama 
coisa de metafísico qae ascende a causas primárias 
que nos escapam, e designadas sob a nome genérico 
de atavismo, são teorias qae não nos explicam ca
balmente todas as anomalias. No entanto, diz qae 
destas três teorias a qae se baseia nas modificações 
aparecidas no carso do desenvolvimento, qaando 
ainda os tecidos não teem adquirido a sua consti
tuição morfológica definitiva, é a que explica maior 
numero de anomalias. Os estudos tcratológicos 
avançaram muito depois que Dareste, conseguindo 
obter artificialmente seres anómalos, verdadeiros 
monstros, criou a Teratogenese, isto é, a investigação 
e o estudo das fenómenos que determinam a pro
dução dos monstruosidades ou das anomalias. Essas 
pesquizas consistem na formação artificial dos 
monstros por meio de alterações físicas ou quí-

- micas do meio exterior onde o embrião se desen
volve. 

E assim, O Prof. Pires de Lima (8) diz «que tanto 
para explicar a aparição da polimastia como para 
todas as hemiterias e monstruosidades, é preciso 
procurar a causa sobretudo em certas perturbações 
físicas ou químicas do meio no qual o embrião se 
desenvolve»; e escreveu (9) também: «Ultimamente 
teem-se feito na America numerosas experiências 
sobre teratogenese experimental. Delas derivam 
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conhecimentos que trazem bastante luz à questão 
da origem da ciclopia. Stockard tratando embriões 
de peixes com soluto de Ag. Cl, ou de l\g (N O 3)2 , 
obteve exemplares de cicloceïalia em diversos 
graus, na percentagem de 50 %• Conclue aquele 
investigador que a ciclopia no homem e noutros 
mamíferos poderá ser devida a uma causa química, 
talvez um excesso de sais de magnésio no sangue 
materno ou líquido amniótico. 

Lewis realizou trabalhos no mesmo sentido, 
e Stockard continuou as suas investigações terá-
togénicas. 

Verber fez experiências de teratogenese em 
ovos de Fundulus heteróclitas, empregando agentes 
que podem aparecer no sangue humano em certas 
perturbações metastáticas, como o ácido butírico e 
a acetona. Com esses agentes obteve numerosos 
monstros. 

Taís resultados tendem a justificar a ideia de 
que o desenvolvimento monstruoso deve ser devido 
a uma toxemia metabólica . 

* 
* * 

Também se tem atribuído às perturbações das 
glândulas da secreção interna a origem de algumas 
deformidades. 
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E assim o Proî. Hernâni B. Monteiro, 
escreveu (,10). 

«Hoje, por exemplo, tado nos leva a incriminar 
as perturbações das glândulas de secreção interna, 
como sendo a caasa do aparecimento das defor-
midades que caracterisam a acondroplasia. 

Também a acromegalia e o gigantismo estão 
sob a dependência dessas pertubações, e o trata
mento da enfermidade oa a correção e o desapare-
cimento das anomalias e deformidades observadas 
estão ligadas absolutamente ao conhecimento per
feito das suas causas etiológicas, das secreções alte
radas e da glândula ou grupo de glândulas, cujo 
funcionamento se afastou da normalidade». 

Em Conclusão : tudo nos leva a crer que as 
anomalias e mesmo as monstruosidades teem a sua 
origem nos desvios do desenvolvimento normal do. 
embrião, desvios produzidos por alterações das glân
dulas de secreção interna ou perturbações dos meios 
humorais onde o embrião se desenvolve. 

Assim, enquanto que algumas anomalias estão 
sob a dependência de alterações endocrínicas, 
outras ha que vão buscar a sua etiologia e a sua 
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patogenia a pertarbações do sangae materno oa do 
líquido amniótico ocasionadas pelas toxinas dos 
agentes produtores de certas doenças, h siîilis, a 
tuberculose e o alcoolismo teem sido incriminadas 
como as causas principais do aparecimento das 
deformidades. 

VISTO PODE-SE IMPRIMIR 

I o 

PRESIDENTE DIRECTOR 
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